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VD HAR ORDET
Box Destilleri AB beslutade i början av mars 2018 att göra ett varumärkesbyte och namnbyte på destilleriet. Från och med den 30 juni
2018 marknadsför vi våra produkter under namnet HIGH COAST
SINGLE MALT WHISKY och destilleriet HIGH COAST DISTILLERY.
De första lanseringarna med det nya namnet kommer att ske under
andra halvåret 2018.
Nettoomsättningen uppgick till 21 694 tkr och resultatet -855 tkr.
Nettominskningen i omsättning och resultat beror i huvudsak på en
minskad försäljning av buteljerade flaskor och ökade kostnader på
grund av de pågående namnbytena. Minskningen var beräknad och vi
förväntar oss ett mycket starkare andra halvår 2018. Fatförsäljningen och
besöksnäringen visar på en positiv utveckling över förväntat resultat.

En ny buteljeringsanläggning togs i fullt bruk i januari 2018. Arbetet
med den nya produktionsanläggningen som får två nya pannor och sju
nya jästankar påbörjades under våren och färdigställs i juli 2018. Produktionsstoppet blev en månad längre än beräknat vilket påverkade resultatet
negativt. Med en fördubblad produktionstakt under andra halvåret förväntar
vi ändå att nå samma produktionsvolym på helåret som det var tänkt.
Bjärtrå i augusti 2018

thomas larsson
Verkställande direktör

EKONOMISKA RAPPORTER
RESULTATRÄKNING

rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete
Övriga rörelseintäkter
summa
rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar

FÖRSTA HALVÅRET

2018

2017

21 694
2 459
339

22 943
1 605

24 493

24 548

-8 415
-1 206
-6 493
-6 921

-7 023
-1 625
-7 666
-5 078

-1 541

-1 337

-24 576

-22 729

84

1 819

resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

-772

53
-599

summa

-722

-546

periodens resultat

-855

1 273

summa
rörelseresultat

BALANSRÄKNING

2018

2017

tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

FÖRSTA HALVÅRET

64 316
60 505

50 669
58 221

summa tillgångar

124 821

108 890

27 737
523
81 790
14 772

26 168
381
70 305
12 036

124 821

108 890

eget kapital och skulder
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
summa eget kapital och skulder
Denna rapport har inte varit föremål
för granskning av bolagets revisor.
Bjärtrå 2018-08-31

thomas larsson
Verkställande direktör
Alla belopp i tkr.

BOX DESTILLERI AB
• Box Destilleri AB startade i december 2010.
• Destilleriet är inrymt i ett hundra år gammalt kraftverk i
Bjärtrå vid Ångermanälvens strand.
• Bolaget har idag motsvarande 20 helårsanställda.
• Produktionsanläggningen är tänkt att vid 1,4 skift, 7 dagar
i veckan producera cirka 210 000 liter ren alkohol per
år – motsvarande 332 500 liter fatstyrka. Vid fullt utnyttjande kan anläggningen producera 350 000 liter ren
alkohol årligen.
• Bolaget äger 16,7 hektar mark i anslutning till destilleriet
och har därför goda möjligheter att expandera med bland
annat lager och besöksverksamhet på platsen.
• Från och med sommaren 2016 har bolaget ett fullt utvecklat besökscentrum med restaurang och konferensanläggning.

