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2 010 va r å r e t då vi på allvar förverkligade drömmen om att skapa ett nytt svenskt
destilleri för maltwhisky. Det var ett år fyllt
av hårt arbete kring såväl praktisk problemlösning som långsiktiga visioner. Det var också
ett år av entusiasm och pionjäranda då vi ständigt kände oss sporrade av den whiskyintresserade omvärldens stora intresse för projektet.
Året inleddes med det intensiva slutskedet
i arbetet med att säkra det kapital som behövdes
för att genomföra bygget av destilleriet.
Lagom till fjolårets bolagsstämma kunde
vi konstatera att det arbetet var i hamn och
vi kunde då fatta det avgörande beslutet att
beställa våra specialritade destillationspannor
hos vår skotska leverantör.
Därpå vidtog det grannlaga arbetet att
renovera och iordningställa den vackra gamla
industribyggnad som idag inrymmer destilleriet. Vi la ett nytt yttertak, ett nytt golv och
målade och kaklade. Ångpanna köptes och installerades och vi byggde maltsilo, pumphus
och tapphus. Exteriört började vi skulptera
naturen kring det vi vet kommer att bli ett av
världens absolut vackraste destillerier.
Parallellt med destilleribygget startade
vi också arbetet med att bygga en genomtänkt strategi för det framtida säljarbetet och att
lägga en solid plattform för vårt varumärke
– box Whisky.
Under hösten var det dags för nästa fas.
Vi förberedde oss för att lämna vår projektorienterade byggorganisation och började,
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från grunden, skapa den organisation som ska
ansvara för det löpande arbetet med att driva
destilleriet, förädla vår whisky och skapa rätt
kontaktytor mot vår marknad.
Vi anställde personal till produktionen som
sedan ﬁck utbildning i Skottland och vi rekryterade såväl en destillerichef som en försäljnings- och marknadschef.
I samband med höstens whiskymässor
började vi erbjuda fat till försäljning och
ﬁck snabbt bevis för att det gick att omsätta
whiskyälskarnas nyﬁkenhet på vårt arbete
i konkret försäljning. Redan före årsskiftet
hade vi sålt nästan 200 box Ankare.
I slutet av november togs så destilleriet i
bruk och under överinseende av såväl svensk
som skotsk whiskyexpertis producerades de
allra första svenska dropparna box Whisky.
2011 står vi inför helt nya utmaningar.
Vi ska bygga lagerhus för bästa tänkbara
långsiktiga lagring av whiskyn, vi ska fortsätta vårt höga tempo i säljarbetet för att
säkerställa ett positivt kassaﬂöde, vi ska inleda
arbetet med att bygga upp destilleriets besöksverksamhet och – sist men inte minst – vi ska
bredda våra kontaktytor mot, och fördjupa
dialogen med, landets whiskyälskare.
Vi hoppas att du är en av dessa och att du
vill fortsätta att följa vårt arbete med att skapa
och sälja riktigt stora whiskyupplevelser.

th omas lar s s on, VD
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vårt företagsnamn. Det vill säga namnet på den
juridiska person som tillverkar och säljer vår whisky.

vårt varumärke. Det vill säga det
namn vi använder för att identifiera
de produkter vi marknadsför.

whisky gjord på mältat korn. Råvaran är alltså
korn som blötlagts och börjat gro. Detta i motsats till annan
whisky som kan göras helt eller delvis på andra spannmål.

Buteljerad whisky från ett enda fat.

Namnet på vår
produktionsanläggning.

Maltwhisky som kommer
från endast ett destilleri.

Fat med box Whisky
med volymen 39,25 liter.

de n alkoholstyrka whiskyn har i fatet.
Som en naturlig del av lagringen dunstar en del av fatets
innehåll bort. Fatstyrkan förändras därför under lagring.

ådalen destilleri ab
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Mängden whisky omräknat
till ren alkohol.
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BAKGRUND
äv e n om w h i sk y t i l lv e r k n i ng är en
ny näring för Ådalen är platsen vi verkar på
industrihistoriskt intressant och intimt förknippad med de verksamheter som ﬁck området att blomstra och Sverige att växa fram
som en modern handels- och industrination.
Platsen har fått sitt namn från det företag,
ab box, som från 1850-talet drev en såg på
det som idag är vår udde i Ångermanälven.
Sågen tillverkade lådämnen för export till
den stora och lönsamma engelska
marknaden, därav namnet box.
Sommaren 1890 brann dock
såväl såg som brädgård och
arbetarbostäder ner och
byggdes inte upp på nytt.
1894 såldes markområdet
istället till Ådalen Flottningsförening som bildade ab box
Kraftverk och uppförde den byggnad som idag inrymmer vårt destilleri.
Den vackra röda tegelbyggnaden stod klar
1912 och var från början ett vedeldat ångkraftverk som levererade ström till världens
största sorteringsverk för timmer vid Sandslån.
Redan 1924 stängdes dock ångpannan när
anläggningen blev utkonkurrerad av vattenkraften. Byggnaden användes därefter som
ställverk fram till början av 60-talet.
När Mats De Vahl 1991 räddade byggnaden
från ett grymt rivningsöde hade den stått och
förfallit i mer än trettio år. Mats röjde och
rustade och använde därefter huset som ateljé
och utställningslokal för konst. Idén om box
Whisky föddes på hösten 2004 när Mats de
ådalen destilleri ab

Vahl och hans bror Per insåg att det gamla
kraftverket skulle vara en fantastisk plats för
ett whiskydestilleri med ambitioner att också
vara en kreativ mötesplats och ett förstklassigt besöksmål.
På våren 2005 reste Mats och Per till
Skottland och besökte ett antal destillerier.
Vid hemkomsten hade de inga större svårigheter att övertala en handfull lokalt rotade
whiskyvänner att ansluta och grunda företaget ådalen destilleri ab.
Ägargruppen som från början
bestod av sex personer har
sedan dess, genom två stycken nyemissioner, vuxit till
dagens dryga 550 ägare.
Bland dessa hittar man nu
allt från whiskyintresserade
privatpersoner med relativt
små ägarandelar till företag med
ett större ägande och ett större engagemang i styrelsearbete och rörelse. Verksamheten har under denna period också gått
från ett fritidsprojekt med en idé om ett destilleri till en fungerande affärsverksamhet.
Hösten 2009 ﬁck företaget sin första anställde
i vd Thomas Larsson. Destilleri och organisation har byggts parallellt och antalet anställda
har ökat till fem stycken i slutet av 2010.
I och med att ångpannan nu startats igen
kan man säga att cirkeln är sluten. Denna
gång handlar det dock varken om lådämnen
eller om timmerﬂottning. Den här gången
är det något mycket mer spännande som ska
göra box känt.
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AFFÄRSIDÉ
Att, med ådalen som bas,
ge whiskyälskare

M A LT W H I S K Y U P P L E V E L S E R
av yppersta kvalitet.
vad betyder detta?
ÅDALEN SOM BAS
Vi kan ﬁnnas på ﬂer platser men Ådalen är vårt hem och ursprung.
WHISKYÄLSKARE
För den som gillar whisky, inte för den som bara vill
blanda en grogg på vilken sprit som helst.
UPPLEVELSER
Det vi erbjuder är större än enbart det man häller upp i glaset.
YPPERSTA KVALITET
Mer än bara hög kvalitet.

den långsiktiga m ålsättn ingen är att
bygga ett gediget svenskt varumärke för maltwhisky,
förknippat med öppenhet och lyhörd dialog och med en
produktkvalitet som kan mäta sig med de främsta i världen.
ådalen destilleri ab
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MARKNADEN
Mätt i konsumtion per capita sägs svenskarna
vara världsledande när det gäller maltwhisky.
Försäljningen har ökat explosionsartat under
2000-talet och intresset för maltwhisky bara
fortsätter växa. »För maltwhisky verkar det inte
ﬁnnas någon hejd på intresset« skrev System-

bolaget i sin lanseringsplan inför 2008 sedan
försäljning av maltwhisky hade tredubblats
mellan 1997 och 2007. Inför 2011 skrev man:
»Under 2009 ökade försäljningen i kategorin
Maltwhisky med 9 procent, och vi ser ett fortsatt
ökande kundintresse för de här artiklarna.«

Så här har Systembolagets försäljning av whisky från de största producentländerna utvecklats de senaste tio åren:
(Tusen liter)

Skotsk
Blended whisky

Skotsk
Maltwhisky

Skotsk
Grain whisky

Kanada

Irländsk
Blended whiskey

Irländsk
Maltwhiskey

usa

2000

4 410

560

13

2 332

389

12

254

2010

4 017

1 085

9

1 673

665

21

217

Förändring

-9 %

+94 %

-31 %

-28 %

+71 %

+75 %

-15 %

k ä l l a : s y st e m b ol age t

Samtidigt som intresset för skotsk maltwhisky
har ökat har intresset för whisky från nya
producentländer ökat på senare år, även om
volymerna fortfarande ofta är relativt små.
Under de senaste tio åren har det startats ett
stort antal destillerier över hela världen och takten har ökat under senare år. Ett utmärkande
drag hos destillerierna i nya whiskyländer är

nya innovativa försäljningsmetoder, som ofta
kombinerar whiskyförsäljning med upplevelser.
Såväl ökningen av antalet whiskyproducerande
länder som den ökande spridningen av whisky
från tidigare »udda« länder öppnar affärsmöjligheter för box Whisky. I takt med att acceptansen för whisky från nya platser ökar i världen ökar
också möjligheterna att exportera svensk whisky.

Så här har Systembolagets försäljning av whisky från andra länder utvecklats de senaste fem åren:
(Liter)

Australien

Danmark

Finland

Frankrike

Indien

Japan

Nya Zeeland

Sverige

2006

8

19

68

703

118

8 808

2007

106

102

99

6 136

88

16 089

2008

117

69

316

10 788

6

45 131

2009

15

67

356

12 934

2010

40

9 477

614

12 698

71

47

59 219
72 441
k ä l l a : s y st e m b ol age t
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roger m elander Destillerichef

MÅLGRUPPER
box Whisky vänder sig till dem som har ett speciﬁkt intresse för just
whisky. Dessa entusiaster har ofta stor kunskap om whisky, ett intresse
för att lära sig mer och en stor efterfrågan på olika typer av whiskyupplevelser. De dricker företrädesvis maltwhisky och är ofta beredda
att lägga mycket pengar på sitt intresse. Antalet whiskyentusiaster växer
snabbt, vilket avspeglas i att Systembolagets försäljning av maltwhisky
ökar snabbt medan försäljningen av blended whisky står stilla.
whiskyentusiasterna delar ofta sina
whiskyupplevelser med andra. Många är
medlemmar i en whiskyklubb, går på whiskyprovningar och mässor, är aktiva på internetforum och bloggar och reser tillsammans till
Skottland för att besöka destillerier.
De svenska whiskyklubbarna organiserar
närmare 10.000 av dessa entusiaster. Organiseringen i whiskyklubbar är utmärkande för
Sverige och en stor del av aktiviteterna för
whiskyentusiaster sker genom klubbarna.
Medlemmarna identiﬁerar sig starkt med
sina klubbar. Antalet klubbar ökar stadigt och
ökningstakten har inte avtagit. Även antalet
whiskymässor har ökat markant under de
senaste åren. Under 2011 planeras minst fem
whiskymässor i Sverige.
Whiskyklubbarna är kärnan i box Whiskys
primära målgrupp. Där hittar vi initialt våra
allra viktigaste kunder. box målsättning är att,
genom öppenhet och lyhördhet för klubbarnas önskemål, skapa ett engagemang och en
samhörighetskänsla som på sikt kan göra box
till whiskyklubbarnas destilleri.
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På så vis kan box skapa en gedigen kundplattform i en kundgrupp som är lätt att identiﬁera,
lätt att hitta vägar att kommunicera med, villig
att spendera pengar och vars medlemmar
gärna gör sig till ambassadörer för det de
tycker om.
I ett nästa steg är det relativt enkelt att nå
även whiskyälskare som inte är organiserade i
klubbar. Specialpress och mässor når naturligtvis betydligt ﬂer än endast dem som är
klubbmedlemmar.
box planerar också att genomföra riktade
säljaktiviteter mot grupper där man hittar
många whiskyintresserade med pengar att
spendera på sitt intresse. Det kan exempelvis
röra sig om golfklubbar, segelklubbar och vinklubbar. Det kan också röra sig om att rikta
erbjudanden om provningar och försäljning
direkt mot företag.
Självklart skall även det engagemang som
redan ﬁnns hos box aktieägare, entusiastiska
ådalingar – både på plats och i förskingringen
– och andra personer som redan idag ﬁnns i
box kontaktnät omsättas i whiskyförsäljning.
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m arie björ k lund Destillatör

lars selin Destillatör

VARUMÄRKE

vårt arbete med att vidareutveckla vår
verksamhet och vårt varumärke styrs av den
varumärkesplattform som skapats under 2010.
Den behandlar det mesta från grundläggande
värderingar för varumärket till vår visuella
identitet. Vi vill positionera box Whisky som
svensk högkvalitetswhisky från ett företag
som bygger kundrelationer baserade på öppenhet och dialog.
Vi tror på att tillgänglighet, transparens
och dialog ger oss vänner i form av såväl lojala
kunder och samarbetspartner som stolta medarbetare. Öppenhet betyder självfallet inte att
vi alltid måste avslöja allt för alla men vår
ﬁlosoﬁ är att det är roligare att ha som utgångspunkt att det måste ﬁnnas en anledning att
inte berätta något än tvärtom.
Tilliten till oss som auktoritet på vår marknad påverkas i första hand av kvaliteten på den
whisky vi tillverkar. Där kompromissar vi aldrig. Trovärdighet handlar i övrigt mycket om
långsiktighet och hederlighet.
Vi är långsiktiga när vi utvecklar vår whisky.
Lika långsiktiga vill vi vara när vi utvecklar
våra kundrelationer.
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Även om tålamod är en viktig egenskap om
man vill göra riktigt god whisky tror vi inte
på att sitta och vänta. Vi vill istället använda
tiden till att försöka göra saker ännu bättre
nästa gång. Mycket var fantastiskt förr, och
det kan vi lära oss av; whisky är ju trots allt
en produkt med anor. Men mycket är faktiskt bättre idag och vi tror att det kan vara
ännu bättre i morgon, om vi får hållas.
Förbättring kräver hårt arbete, kreativitet
och nyﬁkenhet. En vilja att pröva nya vägar och
modet att ibland utmana både oss själva och
våra kunder. Det kräver också djup kunskap
och en förståelse för de komplexa samband som
styr kvaliteten på den färdiga produkten.
I kontakterna med vår omvärld vill vi uppfattas som engagerade, kunniga och kreativa.
Vi tror att vi vinner människors förtroende
genom att visa hur helhjärtat och passionerat
vi tror på det vi gör. Vi är också övertygade
om att det är människorna vi träffar – såväl
anställda som kunder – som gör framgången
möjlig, och rolig.
Vi vill att all kontakt med box ska vara en
del av en minnesvärd whiskyupplevelse.
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ERBJUDANDE
whiskytillverkning kräver tålamod. Det nya destillatet måste
mogna i lugn och ro på ekfat i minst tre år innan det ens får säljas
under benämningen whisky. Detta gör att det kommer att dröja till
2014 innan vi har buteljerad, egentillverkad whisky från box Destilleri
att erbjuda våra kunder. Även om det kan bli aktuellt med begränsade
buteljeringar av destillat yngre än tre år för försäljning på Systembolaget kommer vårt erbjudande under de närmast åren framför allt
att bygga på tre andra områden.
försäljning av fat
försäljning av nydestillat på fat är,
på den svenska marknaden, redan ett etablerat
sätt att sälja whisky. Detta kommer därför att
vara en naturlig och viktig metod att tidigt nå
ut till marknaden med box Whisky. Redan
under hösten 2010 gick vi ut med box allra
första erbjudande om fatköp.
Vi säljer fatet, fyller det med nydestillerad
whisky och reserverar fatets innehåll för dess
ägare. Som fatägare följer man sedan hur det
egna fatets innehåll mognar till en karaktärsfull maltwhisky. Man provsmakar med jämna
mellanrum och avgör själv när det är dags att
buteljera. Slutresultatet blir något helt unikt
och man har till och med möjlighet att själv
vara med och utforma ﬂaskornas etikett. Längs
vägen har man också fått några roliga smakupplevelser och förhoppningsvis också lärt
sig en del om whisky och whiskytillverkning.

ådalen destilleri ab
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För maltwhiskyn ﬁnns två olika recept. Som
fatköpare väljer man mellan en delikat, lätt
fruktig, orökig variant och en robust, rökig
variant.
De fat som erbjudits initialt är Ankare som
rymmer 39,25 liter. Detta är en anrik svensk
fatstorlek som var ett mått för öl, vin och
brännvin redan på 1600-talet. Faten tillverkas
av större amerikanska bourbonfat som byggs
om för box Whisky.
Under de följande åren kommer satsningen på fatförsäljning att fortsätta och vi uppskattar att antalet sålda fat per år kommer att
öka under lång tid. Nya typer av fat och ﬂer
storlekar gör att erbjudandet går att variera i
oändlighet.
Successivt kommer box att nå nya kundgrupper med intresse för att äga ett eget
whiskyfat.
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import av single cask whisky
sedan flera år tillbaka marknadsför box
också ett sortiment av importerad maltwhisky
under namnet box Whisky. För att sprida vårt
varumärke men också för att visa på de många
olika smakriktningarna för maltwhisky har vi,
med hjälp av vårt kontaktnät i whiskyvärlden,
letat upp enskilda fat med unik karaktär.
Efter noggranna provsmakningar har vi
sedan valt ut några av dessa och gjort Single
Cask-buteljeringar. Varje produkt har därför
endast funnits i en mycket begränsad kvantitet

som sålts på utvalda restauranger och genom
Systembolagets beställningssortiment.
Även om box fokus nu kommer att ligga
på den egenproducerade whiskyn är avsikten
att behålla och vidareutveckla sortimentet av
importwhisky.
Planen för sortimentsutveckling innefattar
att uppmärksamma och sprida whisky från
destillerier utanför Skottland och att hitta
whisky som uppvisar hög kvalitet utan att vara
långlagrad.

upplevelser
redan i vår affärsidé slår vi fast att vår verksamhet baseras inte bara på det man häller upp
i sitt glas utan även på de upplevelser man kan
bygga runt intresset för och konsumtionen av
whiskyn.
Destilleriets läge, fantastiskt naturskönt,
på en plats som är både industri- och kulturhistoriskt intressant och med närhet till såväl e4
som järnväg och ﬂygplats – och dessutom i en
byggnad som i sig är ett stycke svensk industrihistoria, ger oss en utomordentlig utgångspunkt för att skapa en verksamhet byggd på
upplevelser. I närheten ﬁnns gott om möjligheter till övernattning och ett ﬂertal andra
företag som också jobbar med att locka människor till området.
Destilleriet är också vår självklara bas i arbetet med att bredda kontakterna med landets
alla whiskyklubbar. Det är här man kan se och
uppleva hjärtat och själen i vår verksamhet.
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Under 2011 kommer fokus att ligga på att
bygga upp besöksverksamheten kring denna
målgrupp. Det kommer att handla om relativt
omfattande besök och utbildningar för intresserade och kunniga besökare. Som ett första
steg kommer vi att lansera en box Akademi
som blir en utbildning i whiskytillverkning,
ledd av vår destillerichef Roger Melander.
En förstudie med syfte att skapa ett underlag för kommande beslut kring besöksverksamhetens inriktning och omfattning genomförs
för tillfället och blir färdig under första halvåret 2011.
Även om box Destilleri är vår bas är det
nödvändigt att också nå ut till whiskyintresserade över hela Sverige genom att möta dem
i närheten av där de bor.
Det gör vi på mässor men vi kommer
också att utveckla andra upplevelser där vi
kommer till våra kunder.
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på längre sikt
På längre sikt planerar vi en fortsatt vidareutveckling av våra faterbjudanden. Samtidigt
kommer försäljningen av buteljerad whisky
med tiden att öka i betydelse. Sannolikt
kommer den att bli större än fatförsäljningen.
Vi planerar redan nu produktion och lagring
på box Destilleri med tanke på att kunna erbjuda våra kunder buteljerad whisky av så
hög kvalitet som möjligt under de närmaste
tio åren, och självklart även därefter.
Produktionskapaciteten gör att vi inte
kan begränsa spridningen av box Whisky till

endast den svenska marknaden. Destilleriet
kommer initialt att producera ungefär dubbelt
så mycket som det bäst säljande maltwhiskymärket på Systembolaget. Kapacitet ﬁnns dessutom att öka produktionen i den beﬁntliga
anläggningen. Åtminstone under de fem till
sex första åren ser vi emellertid Sverige som
den ojämförligt viktigaste marknaden för
box Whisky. De närmaste åren ska vi därför
ägna tid åt att förbereda försäljningen utanför Sverige för att därefter vara redo för en
internationell expansion.

TRE Å R I S A M M A ND R A G
Omsättning (tkr)
Förändring från föregående år (%)
Rörelseresultat (tkr)
Resultat efter skatt (tkr)
Balansomslutning (tkr)
Anläggningstillgångar (tkr)
Varulager (tkr)
Eget kapital (tkr)
Investeringar (tkr)
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
Skuldsättningsgrad (gånger)
Kassaﬂöde (tkr)
Antal anställda i medeltal
Produktion (liter ren alkohol)

2009/2010

2008/2009

2007/2008

1 601
+287
-1 969
-2 014
21 601
17 574
722
6 228
18 224
29
41
1,30
-494
4
3 465

414
+34
-479
-469
4 033
1 653
301
3 870
1 388
96
1 282
0,04
+1 458
0
0

308
-722
-719
2 670
1 384
358
2 416
1 385
90
263
0,10
+507
0
0
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AKTIEN

ÄGARNA

ådalen destilleri ab:s totala aktiekapital var vid utgången av 2010 1 358 550 kronor,
fördelat på 121 175 a-aktier och 14 680 b-aktier. Aktiernas kvotvärde är 10 kronor per aktie.
a-aktierna ger rätt till tio (10) röster och b-aktierna ger rätt till en (1) röst.

ORDLISTA

Det ﬁnns inga utestående teckningsoptioner.
Vid utgången av 2010 fanns ett konvertibellån på 2 004 000 kronor.

VD

ORDET

Antalet ägare i bolaget är 552 stycken. Den största ägaren är grundargruppen genom sitt
ägarbolag Mariebergs Ångpanna ab. Näst största ägare är Lars Bäckvall genom bolaget
Norrlandspojkarna ab. Större ägare är också bll Invest ab och Nordic Whisky Capital ab.
Tillsammans äger dessa fyra huvudägare 86% av kapitalet och 95% av rösterna.

Tabellen nedan visar aktiefördelningen den 31 december 2010.
a-aktier

b-aktier

% kapital

% röster

Mariebergs Ångpanna ab
Norrlandspojkarna ab
bll Invest ab
Nordic Whisky Capital ab
Övriga

71 325
22 900
13 000
9 000
4 950

14 680

52
17
10
7
14

58
19
11
7
5

Summa

121 175

14 680

100

100

Aktiekapitalet har sedan bolaget bildades 2007 förändrats enligt nedan.
År

Transaktion

Förändring
antal aktier

Kvotvärde

Förändring
antal aktier

Totalt
aktiekapital

Totalt
aktiekapital

2007
2007
2009
2010

Bildande
Nyemission
Nyemission
Nyemission

100 000
10 675
17 580
7 600

10
10
10
10

1 000 000
106 750
175 800
76 000

1 000 000
1 106 750
1 282 550
1 358 550

100 000
110 675
128 255
135 855

ådalen destilleri ab
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STYRELSE
Styrelsen består till största delen av representanter för huvudägarna. Förutom ägarrepresentanterna
har styrelsen en oberoende styrelseordföranden med lång erfarenhet av styrelsearbete.

svante nilsson Ordförande | f 1941
Aktier: 400 a-aktier. Ankare*: 2

birger larsson Vice ordförande | f 1958
Aktier: 13 000 a-aktier och
10 konvertibler genom bll Invest ab
Ankare*: 2

jan sahlén Ledamot | f 1953
Aktier: 71 325 a-aktier och 10 konvertibler
genom Mariebergs Ångpanna ab
Ankare*: 1

Ankare

*

anders jonasson Ledamot | f 1969
Aktier: 71 325 a-aktier och 10 konvertibler
genom Mariebergs Ångpanna ab
Ankare*: 2

är de fat på 39,25 liter
som box Destilleri säljer
till whiskyintresserade
som sedan kan följa
sitt eget fats utveckling
till färdig whisky.

håkan jarskog Ledamot | f 1962
Aktier: 9 000 a-aktier och 10 konvertibler
genom Nordic Whisky Capital ab
Ankare*: 4

le dande b e fat t n i ng shavare

thom as larsson VD | f 1951
Aktier: 71 325 a-aktier och 10 konvertibler
genom Mariebergs Ångpanna ab
Ankare*: 6

roger m elander Destillerichef | f 1967
Aktier: 0. Ankare*: 2

ådalen destilleri ab
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ulf joh ansson Marknadschef | f 1972
Aktier: 0. Ankare*: 2
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F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
ådalen destilleri ab (publ). Org.nr. 556729-2593
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret
2009 09 01 – 2010 12 31. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, sek.
Försäljningsstarten av personliga fat (Ankare
på 39,25 liter) inleddes under hösten 2010,
vilket var något senare än planerat beroende
på den försenade produtionsstarten. Trots
detta såldes 163 Ankare att jämföras med målsättningen på 150 stycken. Omsättningen för
fatförsäljning var 802 tkr.
Övrig försäljning består till största delen
av box utvalda single cask-buteljeringar, importerad whisky som säljs under varumärket
box, samt försäljning av proﬁlprodukter.

verksamheten
Ådalen Destilleri ab:s affärsidé är att, med
Ådalen som bas, ge whiskyälskare maltwhiskyupplevelser av yppersta kvalitet. Tillverkning
sker vid bolagets produktionsanläggning box
Destilleri utanför Kramfors. Whiskyn kommer
att säljas i form av personliga fat och på ﬂaska,
genom Systembolaget och andra försäljningskanaler. Besöksverksamhet kommer också
att byggas upp på box.

året i korthet

kostnader

I slutet av november togs destilleriet i bruk
och det första destillatet producerades. Under
större delen av december producerade destilleriet, om än inte på full kapacitet. Provdriften
gav gott resultat och box har redan fått mycket
goda vitsord för sitt lovande destillat.
Under räkenskapsåret har två nyemissioner
genomförts. De inbringade totalt 6 275 000
kronor. När ﬁnansieringen av destillerianläggningen var säkerställd i början av 2010 påbörjades byggnationen. I september genomfördes
en konvertibelemission på 2 004 000 kronor
för att bland annat ﬁnansiera vissa förseningar
och fördyringar av anläggningen.

Kostnaderna i ådalen destilleri ab består
främst av personalkostnader samt marknadsförings- och försäljningskostnader. Eftersom
allt producerat nydestillat lagras under minst
tre år aktiveras utgifter för produktionspersonal,
råvaror och avskrivningar som lagertillgång.
produktion
Produktionen vid box Destilleri startade i
slutet av november. Byggplanerna var mycket tidspressade. En byggtid på nio månader
från beställning av produktionsutrustningen
är en mycket kort tid, även om ambitionen
var ännu högre.
Från produktionsstarten och fram till juluppehållet producerades 3 465 liter ren alkohol.
Vid ett antagande om lagringsstyrka (så kalllad fatstyrka) på 63% alkohol innebär det att
5 500 liter nydestillat fylldes på fat.

försäljning
Nettoomsättningen uppgick till 1 601 tkr
(414 tkr). Den största delen av omsättningsökningen hänför sig till fatförsäljning.
ådalen destilleri ab
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läggning ﬁnns också i bolagets planer, men
dessa kommer sannolikt att hållas på en relativt
låg nivå de närmaste åren.

Produktionskapaciteten vid destilleriet kan inte
fastställas exakt förrän efter en tids provdrift.
Anläggningen är dock dimensionerad för att
producera cirka 100 000 liter ren alkohol per
år, motsvarande cirka 160 000 liter fatstyrka.
Kapaciteten är då beräknad utifrån ett skift
fem dagar i veckan. Anläggningen har inga
ﬂaskhalsar utan kan med endast smärre tillläggsinvesteringar producera i ﬂerskift.

finansiering
Finansieringen av bolaget fram till färdigställandet av produktionsanläggningen vid box
Destilleri utgjordes främst av eget kapital, lån
och investeringsstöd från Tillväxtverket.
I bolagets ﬁnansieringsplan för de närmaste
två åren är tre huvudsakliga ﬁnansieringskällor
inkluderade: eget kapital, lån från kreditinsti-

investeringar
ådalen destilleri ab har hela sin produktionsanläggning samlad vid box Destilleri där
bolaget äger 12 hektar mark. Förutom vissa
förberedande investeringar under föregående
räkenskapsår har hela produktionsanläggningen byggts under detta räkenskapsår.
Under året har 18,1 mkr investerats i produktionsanläggningen, inklusive investeringsstöd. Totalt uppgår investeringen i produktionsanläggningen till 19,4 mkr, inklusive
investeringsstöd. Årets investeringar fördelar
sig enligt tabellen nedan.
Byggnader och mark
Processutrustning

5,7
12,4

Summa

18,1

tut och fatlån. Fatlånen är en del av fatförsäljningen som beskrivits ovan. Vid köp av ett fat
betalar köparen för själva ekfatet samt för lagring
och försäkring, vilket utgör en intäkt för bolaget. Innehållet i fatet reserveras för köparen
men ägs av bolaget. I gengäld lånar köparen ut
en summa motsvarande bolagets försäljningsintäkt. Lånet återbetalas när köpet slutförts
efter buteljering.
Om verksamheten utvecklas som planerat
förutser styrelsen ett kapitalbehov på cirka
30 mkr under 2011 och 2012. Kapitalbehovet
kommer enligt planen att ﬁnansieras till lika
delar av de tre källorna ovan. En nyemission
är planerad till första halvåret 2011.
resultat
Årets resultat efter ﬁnansiella poster uppgick
till –2 014 tkr (-469 tkr) vilket motsvarar
-14,80 kronor per aktie, exklusive utspädning.
Eftersom buteljerad whisky kan säljas först
2014 och de första sålda faten kan buteljeras och
generera intäkt samma år förutses ett negativt
resultat även under perioden 2011-2013.

Endast mindre investeringar kvarstår för produktionsanläggningen under 2011. Lagerbyggnader för mognadslagring av whisky kommer
emellertid att kräva kontinuerliga investeringar
ända tills balans uppnås mellan produktion
och försäljning, vilket sannolikt ligger minst
tio år fram i tiden. Investeringar i besöksanådalen destilleri ab
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kassaflöde
Årets kassaﬂöde uppgick till -494 tkr.
flerårsjämförelse*
09/10

08/09

07/08

Nettoomsättning

1 600 514

413 575

308 207

Resultat efter ﬁnansiella poster

-2 013 734

-469 366

-719 351

Balansomslutning

21 600 705

4 032 588

2 670 096

Soliditet (%)

29%

96%

90%

Kassalikviditet (%)

41%

1282%

263%

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

personal

resultatdisposition

Antal anställda uppgick vid årets utgång till
5 personer, varav 1 kvinna och 4 män. Medeltalet anställda uppgick till 4 personer.
Den verkställande direktören anställdes
hösten 2009 och har lett byggprocessen. Under
hösten 2010 anställdes produktionspersonal
(två personer), destillerichef och marknadschef. Rekrytering av ekonomiansvarig pågår.

Till årsstämmans förfogande står
följande vinstmedel:
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat

4 869 000
Styrelsen föreslår att tillgängliga
vinstmedel disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning
4 869 000

aktier

4 869 000

Totalt uppgår antal utestående aktier i bolaget
till 135 855 stycken, varav 121 175 av serie a
och 14 680 av serie b. Maximalt antal aktier,
efter potentiell utspädning, uppgår till 142
535 stycken.

ådalen destilleri ab

-1 188 716
8 071 450
-2 013 734

Beträffande bolagets resultat och ställning i
övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.
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RESULTATRÄKNING
2009 09 01
2010 12 31

2008 09 01
2009 08 31

1 600 514

413 576

402 754
1 194 430
0

0
0
43 875

3 197 698

457 451

-1 146 635
-1 423 220
-2 205 523

-275 718
-652 528
-2 900

-391 133

-4 809

-5 166 511

-935 955

-1 968 813

-478 504

523
-45 444

9 550
-412

-44 921

9 138

RESULTAT EF T ER F IN A NSIEL L A POS T ER

-2 013 734

-469 366

Å RE T S RESULTAT

-2 013 734

-469 366

RESULTAT R Ä K NING

not
rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete,
färdiga varor och råvaror
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

1

RÖREL SERESULTAT

resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader

ådalen destilleri ab
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BAL ANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

not

2010 12 31

2009 08 31

2

0

259 092

0

259 092

4 901 493
12 535 203
137 103
0

0
0
19 783
1 373 819

17 573 799

1 393 602

17 573 799

1 652 694

249 905
194 175
277 553

0
0
300 651

721 633

300 651

503 771
1 326 533
4 262

30 097
892
83 368

1 834 566

114 357

1 470 707

1 964 885

4 026 906

2 379 893

21 600 705

4 032 587

ANL ÄGGNINGSTILLGÅNGAR

immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingskostnader

Byggnader och mark
Processutrustning
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar

3
4
5
6

SUMMA ANL ÄGGNINGSTILLGÅNGAR

O M S ÄT T N I N G S T I L L G Å N G A R

varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Handelsvaror
kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

kassa och bank

11

summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

ådalen destilleri ab

26

årsredovisning 2010

not

2010 12 31

2009 08 31

1 358 550
0

1 106 750
1 924 167

1 358 550

3 030 917

8 071 450
-1 188 716
-2 013 734

2 028 250
-719 351
-469 366

4 869 000

839 533

6 227 550

3 870 450

2 004 000
3 501 675
1 776 400

0
0
0

7 282 075

0

401 160
2 923 318
3 196 112
762 435
808 055

0
23 131
0
40 000
99 006

8 091 080

162 137

21 600 705

4 032 587

ställda panter för egna skulder m.m.
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Maskiner belastade med äganderättsförbehåll

3 000 000
2 000 000
997 819

0
0
0

summa ställda säkerheter

5 997 819

0

1 911 285

0

1 911 285

0

E G E T K A P I TA L O C H S K U L D E R

E G E T K A P I TA L

7

bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital

8

fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

S U M M A E G E T K A P I TA L

9
10

L ÅNGFRISTIGA SKULDER

Konvertibla lån
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
summa långfristiga skulder
KO R T F R I S T I G A S K U L D E R

Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Checkräkningskredit
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11

summa kortfristiga skulder
S U M M A E G E T K A P I TA L O C H S K U L D E R

S TÄ L L D A S Ä K E R H E T E R O C H A N S VA R S F Ö R B I N D E L S E R

12

S TÄ L L D A S Ä K E R H E T E R

ansvarsförbindelser
Regionalt investeringsstöd Tillväxtverket

13

summa ansvarsförbindelser

ådalen destilleri ab
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K A SS A FLÖDE S A N A LY S
2009 09 01
2010 12 31

2008 09 01
2009 08 31

-1 968 813
391 133
523
-45 444

-478 504
4 809
9 550
-412

F Ö R E F Ö R Ä N D R I N G A R AV R Ö R E L S E K A P I TA L

-1 622 601

-464 557

kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

-420 982
-473 674
-1 246 535
2 900 187
4 627 596

57 528
22 999
24 667
-205 696
113 387

3 763 991

-451 672

-4 915 121
-11 272 605
-124 513

0
0
-14 400

-16 312 239

-14 386

4 370 833
7 282 075
401 160

1 924 167
0
0

12 054 068

1 924 167

-494 180
1 964 886

1 458 095
506 791

1 470 706

1 964 886

not
den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaﬂödet
Erhållen ränta m.m.
Erlagd ränta
K A S S A F L Ö D E F R Å N D E N L Ö PA N D E V E R K S A M H E T E N

K A S S A F L Ö D E F R Å N D E N L Ö PA N D E V E R K S A M H E T E N

investeringsverksamheten
Förvärv av byggnader och mark
Förvärv av processutrustning
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer

3
4
5

K ASSAFLÖDE FR ÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

finansieringsverksamheten
Årets nyemission
Upptagna långfristiga lån
Ändring kortfristiga ﬁnansiella skulder

7

K ASSAFLÖDE FR ÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
13

LIK VIDA MEDEL VID ÅRE TS SLUT

ådalen destilleri ab
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T ILL ÄGGSUPPLY SNING A R
A L L M Ä N N A U P P LY S N I N G A R

redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt
uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från
Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets
rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av Far. När så är fallet anges
detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden
om inget annat anges nedan.
fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inﬂyta.
varulager m.m.
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad
försäljningskostnad.
definition av nyckeltal
Soliditet | Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
Kassalikviditet | Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder.

ådalen destilleri ab
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U P P LY S N I N G A R T I L L E N S K I L D A P O S T E R

not 1 personal

2009/2010

2008/2009

4,0
1,0

0,0
0,0

609 804
18 900

0
0

628 704

0

923 083

0

923 083

0

562 593

0

2 114 380

0

2010 12 31

2009 08 31

259 092
-259 092

259 092
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

259 092

Utgående redovisat värde

0

259 092

Medelantal anställda
Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader
har utgått med följande belopp:
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Övriga anställda:
Löner och ersättningar

Sociala kostnader
summa
not 2 övriga immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Årets nedskrivningar
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not 3 byggnader och mark

2010 12 31

2009 08 31

Inköp

4 915 121

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets avskrivningar

4 915 121
-13 628

0
0

-13 628

0

Utgående redovisat värde

4 901 493

0

Redovisat värde byggnader
Redovisat värde markanläggningar
Redovisat värde mark

4 074 874
81 754
744 865

0
0
0

4 901 493

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 20 år på
markanläggningar och 25 år på byggnader. Ackumulerat anskaffningsvärde
har reducerats med erhållet bidrag från Tillväxtverket med 764 514 kr.
Taxeringsvärde
Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter:
varav byggnader:

28 000
0

0

Inköp
Omklassiﬁceringar

11 272 604
1 373 819

0
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets avskrivningar

12 646 423
-111 220

0
0

-111 220

0

12 535 203

0

not 4 processutrustning

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10–20 år.
Ackumulerat anskaffningsvärde har reducerats med erhållet bidrag från
Tillväxtverket med 1 146 771 kr.
not 5 inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

25 592
124 513

11 192
14 400

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

150 105
-5 809
-7 193

25 592
-1 000
-4 809

Utgående ackumulerade avskrivningar

-13 002

-5 809

Utgående redovisat värde

137 103

19 783

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.
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not 6 pågående nyanläggningar

2010 12 31

2009 08 31

1 373 819
0
-1 373 819

0
1 373 819
0

0
0

1 373 819
1 373 819

Aktiekapital

Ej registrerat
aktiekapital

Överkurs
fond

Ansamlad
förlust

Belopp vid årets ingång
Nyemission
Årets förlust

1 106 750
251 800

1 924 167
-1 924 167

2 028 250
6 043 200

-1 188 716

Belopp vid årets utgång

1 358 550

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omklassiﬁceringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

not 7 eget kapital

-2 013 734

not 8 upplysningar om aktiekapital

0

8 071 450

-3 202 450

Antal a-aktier

Antal b-aktier

Summa

104 375
16 800
121 175

6 300
8 380
14 680

110 675
25 180
135 855

2010 12 31

2009 08 31

1 604 640
1 897 035

0
0

3 501 675

0

501 000
501 000
501 000
501 000

0
0
0
0

2 004 000

0

Antal/värde vid årets ingång
Nyemission
Antal/värde vid årets utgång
not 9 långfristiga skulder
Amortering inom 2 till 5 år
Amortering efter 5 år

not 10 långfristiga konvertibla lån
Mariebergs Ångpanna ab
Nordic Whisky Capital ab
Norrlandspojkarna ab
bll Invest ab

Konvertibellånet löper med en årlig ränta om 6%. Perioden för påkallande av konvertering
löper till och med den 15 november 2015, med en teckningskurs på 300 kronor per aktie.
not 11 checkräkningskredit
Beviljad checkräkningskredit uppgår till:

3 600 000

0

3 196 112

0

not 12 skulder för vilka säkerheter ställts
Checkräkningskredit, utnyttjat belopp
not 13 ansvarsförbindelser
Regionalt investeringsstöd Tillväxtverket har använts till att reducera investeringssumman
för processutrustning och byggnader.
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BJÄRTRÅ
2011 02 03

svante nilsson
Ordförande

tomas larsson
Verkställande direktör

anders jonasson

birger larsson

jan sahlén

håkan jarskog

Min Revisionsberättelse har lämnats den 25 februari 2011
peo we nnb e rg Godkänd revisor

revisionsberättelse

Till årsstämman i ådalen destilleri ab (publ.) Org.nr. 556729-2593
jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning i ådalen destilleri ab (publ.) för år
2009 09 01 –2010 12 31.
Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid
upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att
uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på
grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut
säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp
och annan information i räkenskapshandlingarna.
I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen
i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande
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om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har
även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig
grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
bolagets resultat och ställning i enlighet med god
redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Hudiksvall den 25 februari 2011

peo we nnbe rg Godkänd revisor
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