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ç	Whiskylegendaren och -författaren
Dave Broom var moderator på World
Whisky Forum på Box i februari.
ê	Box destillerichef Roger Melander mottar
priset i klassen Best Swedish Single Malt
för 2nd Step 01 på World Whiskies Awards
i mars månad.

é	Branschkollegor från Hernö Gin
i Härnösand på besök i destilleriet.
Fr v Magnus Ernstsson, Johan Wester
och Box produktionsansvarige Leif
Skoglund.

é	Är det rea? Nej, de vill bara komma först
i kön till årets festivalbuteljering.

ç	Box brand manager Hasse Nilsson
serverar Quercus I Robur på Whisky
Live Paris i september.

ê	Box Bo Eng presenterar Small Batch
1 och 2 på Bordershop i Puttgarden i
december.

ê	Box whiskyfestival i månadsskiftet juni–
juli lockade som vanligt ett par tusen
besökare.

é	Hammarslagen ekar tvärs över älven mellan
Nyland, Sandslån och Box. Tillbyggnaden av
besökscentret fortskrider enligt plan.
ç	Roger Melander håller provning i ett av
lagerhusen under whiskyfestivalen.

è	Pratbubbletävling på Facebook i december.
Den vinnande bubblan skickades in av Martin
Andreasson, som kammade hem en friplåt till
whiskyfestivalen 2018.

Thomas,
Hasse har gömt din
bilnyckel i ett fat
men glömt bort
vilket.

BOX I KORTHET
Box Destilleri AB startade sin produktion i B
 järtrå,
Ådalen 2010. Affärsidén är »att med Ådalen som bas
producera maltwhisky och whiskyupplevelser av yp
persta kvalitet«. Målsättningen är att skapa en singel
malt i absolut världsklass. Ambitionen att producera
ett högklassigt destillat och lagra det i kvalitetsfat med
de platsunika förutsättningar som det nordliga läget
vid Ångermanälvens strand har varit kontinuerlig
sedan starten. Försäljning av 40-litersfat, så kallade
Box 39,25 Ankare till privatpersoner och företag är
en viktig del av verksamheten. Sedan 2014 buteljeras
även egna produkter från mognadslagret för försäljning
i Sverige och utomlands.
På destilleriområdet i Bjärtrå har en modern be
söksanläggning etablerats med restaurang, café, butik
och konferensmöjligheter. Anläggningen är öppen
dagligen med guidade visningar från juni till augusti.
Box Destilleri AB har ett tjugotal anställda och är
ett publikt bolag med cirka 1 700 aktieägare. Aktien
är noterad på Pepins (tidigare Alternativa).
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

• 2017 var ett intensivt mässår. Ett 20-tal mässor
genomfördes i Sverige och utomlands. Samman
lagt såldes cirka 300 fat på dessa mässor och vi
noterade ett prydligt all time high på Stockholm
Beer and Whisky Festival.
• I början av året fick Box Dálvve en fast listning på
Systembolaget tack vare försäljningsframgångarna
i det tillfälliga sortimentet. Intresset från kunderna
bara växte och vid årets slut hade vi sålt 29477
flaskor via Systembolaget, vilket gör Box Dálvve
till en av de mest säljande i sin kategori. Under
året lanserades ytterligare sex Boxbuteljeringar i
Sverige och utomlands.
• Under våren avslutades serien 2nd Step Collection
med den tredje buteljeringen 2nd Step 03. Av de
8291 buteljerade flaskorna var 4002 allokerade till
den svenska marknaden. Dessa såldes slut under
2017 vilket gjorde 2nd Step 03 till den tredje mest
säljande maltwhiskyn på Systembolaget i prisläget
700–800 kr.
• Försäljningen av buteljerat har ökat med 58 %
vad gäller antal flaskor. Den totala försäljningen
av egna buteljerade produkter var 61 763 flaskor.
Till Systembolaget såldes 42 750 flaskor (68%) av
Box officiella buteljeringar. Det största volymtill
skottet kom från Box Dálvve vilket är den tredje
bäst säljande singelmalten på Systembolaget i
prisläget 450–550 kr.
• Under 2017 har bolagets exportförsäljning fortsatt
att öka liksom marknadsarbetet utanför landets

ÅRET I SAMMANDRAG

Resultatsammanställning

2017

2016

Omsättning, netto (Mkr)
Rörelseintäkter (Mkr)
Förändring (%)
Kostnader (Mkr)
Rörelseresultat (Mkr)
EBIT (Mkr)
Resultat efter skatt (Mkr)

46,83
51,63
+25
-47,24
4,38
3,21
2,42

35,37
41,42
+21
-39,78
1,64
1,22
0,39

gränser. Marknadsarbetet har koncentrerats till de
prioriterade marknaderna i UK, Frankrike,Tyskland,
Taiwan och Japan. Den planerade introduktionen
i USA fick skjutas fram och planeras i stället under
2018. Exportförsäljningen omfattade under året
12 947 flaskor vilket fortfarande motsvarar runt
20% av den totala försäljningen.
• Fatförsäljningen har varit intensiv. 2017 såldes
653 nya fat och 274 kundfat återfylldes. En stor
framgång var lanseringen av fat som tidigare lag
rat sherrytypen Pedro Ximénez. Dessa fat såldes
slut under en mässhelg på Stockholm Beer and
Whisky Festival. Förutom mässor har provningar,
fatägarträffar och destilleribesök varit betydelse
fulla för fatförsäljningen. Fatförsäljningen omsatte
15,9 Mkr, vilket motsvarar 43% av omsättningen.
• Under året färdigställdes en omfattande utbyggnad
av Box Visitor Center. Besöksantalet steg med cirka
20 % beräknat på helåret. Omsättningen ökade
med 24% till 5,2 Mkr. Under sommarmånaderna
var åtta personer anställda vid besökscentret.
• Årets stora sommarhändelse var Box Whiskyfestival
som detta år genomfördes i strålande solsken. De
två festivaldagarna besöktes av drygt 2000 personer.
• Produktionen vid bolagets anläggning har fungerat
fortsatt bra och årets produktion är endast något
lägre (98,3%) än fjolårets, vilket var den högsta i
bolagets historia. Totalt producerades under året
105126 liter ren alkohol. 30% av produktionen
bestod av rökigt recept och 70% av orökt recept,
helt enligt plan. Under året fattades beslut om en
utbyggnad av produktionskapaciteten med två
nya pannor och sju jäskar.
• Under året buteljerades 90439 flaskor i vår bu
teljeringsanläggning. Av dessa är 42 494 flaskor
från kundfat, så kallade Box Ankare, övriga är
officiella buteljeringar. I slutet av året togs en ny
automatisk buteljeringsanläggning i bruk med en
kapacitet på 2000 flaskor i timmen.

Den internationella
marknadsföringen har
koncentrerats till de
prioriterade marknaderna
UK, Frankrike, Tyskland,
Taiwan och Japan.
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è	Box vd Thomas Larsson har all
anledning att vara på gott humör.

VD HAR ORDET

V

i slår oss ner med en kopp kaffe i ett alldeles
nytt konferensrum, målarfärgen har knappt
torkat på väggarna och Box vd Thomas
Larsson ler med hela skägget när han tar
ännu ett havreflarn. Utanför ligger snön
nästan meterdjup och det varma ljuset i
besökscentret ger oss lugn och ro.
ÅRETS RESULTAT EFTER SKATT (2,4 MKR) ÄR
MER ÄN SEX GÅNGER BÄTTRE ÄN FJOLÅRETS
SOM DU BESKREV SOM ETT REKORDRESULTAT.
HUR KOMMER DET SIG?

– Framförallt är det en bekräftelse på att det vi trodde
på från början och det vi har kämpat för i över tio år
har visat sig stämma.Våra förhoppningar har till och
med överträffats.Vi har ökat vår flaskförsäljning väldigt
mycket, detta trots att vi ännu bara är i början av vår
internationalisering. Resultatet bärs också upp av att
fler och fler buteljerar sina privata fat. Jag är naturligtvis
mycket tillfreds med att kunna förelägga årsstämman
ett så starkt bokslut. Det är mycket glädjande att se
marknadens gensvar i allt från vad man tycker om våra
produkter, till benägenheten att köpa dem och hur
aktiekursen fortsatt att utvecklas positivt.
OMSÄTTNINGEN HAR ÖKAT FRÅN 35,3 MSEK TILL
46,8 MSEK, KOMMENTAR?

– Det är så klart också mycket glädjande. Vi ökar
nästan en miljon i månaden före alkoholskatt. Det är

6

VD HAR ORDET

Vi går ur 2017 med en
stark likviditet och stor
beslutsamhet att fort
sätta på samma spår.

naturligtvis drivet av en stor efterfrågan och framförallt
av att vår signaturwhisky box Dálvve blivit en sådan
storsäljare. Jag gläds också åt att vi har kunnat minska
vår upplåning och att vår starka utveckling medfört
att vi inte behövt ta in kapital från marknaden.Vi går
ur 2017 med en stark likviditet och stor beslutsamhet
om att fortsätta på samma spår.
FATFÖRSÄLJNINGEN HAR STAGNERAT NÅGOT,
HUR KOMMER DET SIG?

– Det var en medveten strategi 2017 att göra oss mindre
beroende av fatförsäljningen genom att konvertera oss
till ett mer flaskförsäljande företag. Därför drog vi ner
en del på exempelvis mässverksamheten. Men vi räk
nade också med att betydligt fler än tidigare år skulle
buteljera sina fat och därmed fylla dem igen, vilket
också har skett. Så i stort sett ligger fatförsäljningen
kvar på samma höga nivåer som tidigare år.
I SOMRAS BESLUTADE NI ATT INVESTERA 11,5
MILJONER I ÖKAD KAPACITET. HUR KOMMER
DET SIG?

– Det handlar om att vi ser en framtida efterfrågan.
Vi har propåer från länder där vi ännu inte etablerat
någon distribution och vi ser en växande efterfrågan
över tid. Bara i år ökade värdet på försäljningen av
singelmalt i världen med 14 procent. Samtidigt har
flera producenter problem med att kunna leverera i
den takt marknaden vill ha. Lagerhus i Skottland och
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okt
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feb

26
25
24
23

Japan har brandskattats och många har svårt att upp
rätthålla åldersmärkt whisky. Samtidigt ökar världens
befolkning och stora folkrika marknader som Kina,
Indien med flera blir mer och mer intresserade av
singelmaltwhisky. Det är i den verkligheten vi verkar
och därför togs beslutet om ökad produktion.
VAD BETYDER INVESTERINGEN MER KONKRET?

– Vi satsar både i produktion och i besöksverksamhet.
För produktionens del innebär det att vi tredubblar
kapaciteten. Det omfattar två nya pannor, sju nya
jäskar och ombyggnader i destilleriet. Till att börja
med dubblar vi dagens produktion, men kostnaden
för att investera i ännu större kapacitet var relativt
liten i sammanhanget.

22
för Box
feb Aktiekursen
apr jun aug
okt Destilleri
dec feb AB för januari 2014–januari 2018* (kr).
Källa: Pepins.

40

*) Handeln i Box stoppades
den 6 februari 2018 på
grund av potentiellt kurs
påverkande information
som inte var känd i
marknaden. Anledningen
var ett intresse från en
extern intressent att förvärva en större aktiepost
i bolaget. Handelsstoppet
hävdes den 2 mars då
frågan inte längre var
aktuell.
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VARFÖR GÖR NI EN SÅ STOR SATSNING PÅ
B ESÖKSVERKSAMHETEN?

– Vi är övertygade om att vi har något väldigt unikt
att erbjuda, och platsen där vi gör vår whisky är unik
i whiskyvärlden. Besökare som kommer till oss blir
berörda, ju bättre vi kan ta emot dem desto mer
intryck gör vi. Vår whisky och vårt varumärke går
hand i hand med Norrland och Höga Kusten. Ju mer
vi förstärker besöksverksamheten desto bättre fyller
vi vårt varumärke med detta unika. Besökssiffrorna
ökar rejält för varje år och vi har all anledning att tro
att de kommer att fortsätta att glädja oss. Därför är
besöksanläggningen viktig både som inkomstkälla

och för varumärket. Sedan utbyggnaden har vi även
en fullskalig konferensanläggning på plats eftersom
vi ser ett växande intresse för att konferera på Box.
AVSLUTNINGSVIS, DU TRIVS PÅ JOBBET VA?

– Ja, jag får nästan nypa mig i armen ibland.Visst har vi
våra stötestenar och svårigheter att jobba med som alla
företag, men teamet runt mig är ett ytterst kompetent
gäng. Det fyller min arbetsvardag med glädje och när
utmaningarna växer sig stora vet jag att vi klarar dem,
det är en fröjd att leda en sådant företag.

VD HAR ORDET
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I HUVUDET PÅ EN DESTILLERICHEF

I HUVUDET

PÅ

EN DESTILLERICHEF

Box destillerichef Roger Melander har med sin hängivenhet och kunskap
varit med från starten. Han har minst sagt satt sin prägel på whiskyn
och är en viktig del av framgångarna för Box.
VAD ÄR DET EGENTLIGEN SOM GÖR BOX
WHISKY SPECIELL?

– Framför allt är det detaljerna, omsorgen om råvarorna
och noggrannheten. Till skillnad från praxis i bran
schen så färgar vi inte, vi kylfiltrerar inte, vi använder
inte skumdämpningsmedel eller andra tillsatser och
vi buteljerar inte under 46 procent. Vi lagrar på en
större andel nya ekfat än de flesta och vi intresserar
oss mer för ekarterna och ekens växtplatser än för
fatens tidigare innehåll. Vi lagrar bara på aktiva fat
och kommer inte att använda fat om och om igen.
Detta och mycket annat ger vår whisky en tämligen
unik karaktär.
SKILJER SIG BOX SÄTT ATT PRODUCERA FRÅN
ANDRA DESTILLERIER ?

– Till vårt orökta destillat använder vi uteslutande
pilsnermalt, det är sällsynt i Skottland. När vi mäskar
använder vi ett ovanligt mjukt vatten och med lägre
temperaturer än vad som är vanligt. Det ger oss inte
samma utbyte, men vi slipper en del bittra garväm
nen i vörten. Därefter får vörten recirkulera så att
den blir helt klar. Klar vört är det japanska sättet att
tillverka whisky, i Skottland tar man sig inte tid att
vänta på sådant.
– Sedan jäser vi längre än många andra. De flesta
nöjer sig med två dygn, men vi ger jästen ytterligare
ett dygn, ända in i malolaktisk jäsning, vilket utvecklar
smaker.Vi destillerar ovanligt långsamt i små pannor
och drar nytta av Ångermanälvens kalla kylvatten.
När vi fyller faten gör vi det på 60 procent, vilket är
lägre än branschens praxis. Det gör att vi får ut mer
vattenlösliga smakämnen ur faten.
NU INSTALLERAS NYA PANNOR OCH
P RODUKTIONEN ÖKAR, KOMMER DET ATT
F ÖRÄNDRA WHISKYN ?

– Nej, egentligen inte. Pannorna är exakta kopior
av våra två första, bortsett från siktglas på halsarna.
De ska inte ha någon betydelse. Däremot kommer
de nya jäskarens konstruktion med dubbla avtapp
ningsrör att kunna påverka smaken. De innebär att
vi i någon mån kan variera mäskens sammansättning
före destilleringen.

Vi intresserar oss mer för ekarterna och
ekens växtplatser än för fatens tidigare
innehåll.
HUR HAR FATARBETET UTVECKLATS MED ÅREN,
TÄNKER DU LIKA IDAG SOM NÄR NI STARTADE?

– Fatarbetet är mycket viktigt för oss. Vi arbetar ak
tivt med ekarter och växtplatser. Idag har jag större
möjligheter att köpa de fat jag vill ha. De första åren
var jag mer begränsad och behövde lägga större vikt
vid kostnaden, det gör jag förvisso nu också, men
handlingsutrymmet är större, vilket gynnar kvaliteten.
HUR HAR DITT ARBETE, DIN ROLL, FÖRÄNDRATS
UNDER DE HÄR ÅREN?

– I början var jag inblandad i allting. Idag är vi fler
och jag har kunnat släppa vissa delar, som till exempel
bedömningen av fat, som Lars Karlsson har huvud
ansvaret för. Det innebär förvisso att jag inte får prova
whisky på arbetstid, och det är ju synd. Framöver
hoppas jag kunna ägna mer tid åt arbetet med whiskyn,
åt att utveckla smaker och idéer.
DU RESTE RUNT PÅ PROVNINGSTURNÉ I ASIEN
UNDER NÅGRA VECKOR I HÖSTAS, HUR GICK DET?

– Det var fantastiskt kul, speciellt i Taiwan där jag möt
tes av ett väldigt stort intresse på en genuint »nördig
nivå«, vilket jag gillar skarpt.Vid något tillfälle fick vi
till och med boka ett extrarum sedan provningen var
slut eftersom frågorna var så många. Deltagarna var
minutiöst förberedda, de hade läst på massor och hade
till och med skrivit ut temperaturkurvor över Bjärtrå.
WHISKY BUTELJERAS OFTA SOM 10-,12-,18-ÅRING
OCH SÅ VIDARE. VAD TROR DU SJÄLV – NÄR NÅR
BOX SIN TOPP ?

Lyssna!
Lyssna på »Sommargästen:
Whiskyoraklet Roger
Melander«, ett inslag från
Sveriges Radio P4 Västernorrland den 26 juni 2017.
Scanna QR-koden med din
smartphone så kommer du
direkt till inslaget.

– Det beror på många parametrar; val av fat, fatstorlek,
läget i lagerhusen, årstidsväxlingarna och så vidare. Den
sprit som vi lägger på traditionella bourbonfat skulle
jag gissa når sin topp mellan 12 och 15 år.

I HUVUDET PÅ EN DESTILLERICHEF
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è	En av de flera provningar för branschmänniskor som hölls vid Box turné
i Taiwan, Hongkong och Japan i
augusti.

MARKNAD
OCH FÖRSÄLJNING

D

Försäljning av svensk whisky
via Systembolaget 2017.*
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Mackmyra Svensk Ek

Spirit of Hven Tycho’s Star

Box Dálvve Signature Malt

Mackmyra Brukswhisky

MACK by Mackmyra

en internationella whiskybranschen upp
levde ett starkt 2017 med robust tillväxt i
de flesta kolumner. Den skotska exporten
som
oftast får stå som temperaturmätare
Mackmyra
72%
och kompass levererade starka siffror.Totalt
Box 15%
ökade försäljningen i världen av skotsk
Hven 8%
whisky
med 1,6 % i volym och hela 8,9% i värde un
ÖvrigaMotor
5%
i den här utvecklingen är, precis som
Mackmyra 72% der 2017.
2016,
försäljningen
av singelmalt som i volym växte
Box 15%
med 14,2%. Den trend som tonat fram de senaste åren
Mackmyra 72%
Hven 8%
med en förflyttning av intresse från både producen
Box 15%
Övriga 5%
ter och whiskykonsumenter till de dyrare och mer
Hven 8%
exklusiva produkterna blir än tydligare, under 2017
också understödd av ett svagare pund. Av de största
Övriga 5%
Topp 5 svensk whisky 2017
marknaderna för skotsk whisky visar de flesta stark
försäljning på Systembolaget (liter).*
värdetillväxt, 8% i usa, 29% i Singapore och 3% på
80000
den allra största marknaden Frankrike.
Även tillväxten för whiskyproducenter från övriga
60000
världen är fortsatt mycket stark. I ett globalt perspek
tiv har den indiska produktionen drivit volymen för
40000
world whisky-segmentet i ett antal år med mycket
20000
positiv försäljningsutveckling. Indisk whiskyförsäljning
beräknas nå 200 miljoner 9-literscases under 2019.
0
Men även de amerikanska bourbonproducenterna
ser tillbaka på ännu ett år av framgångar. Intresset för
amerikansk whiskey växer globalt med starkt stöd från
en ökad lansering av mer exklusiva produkter och ett
intresset för de många craft whisky-destillerierna som
växt fram över hela usa.
Det irländska whiskeyundret fortsätter också under
2017 att leverera försäljningsutveckling i tvåsiffriga
procenttal. Investeringarna i nya destillerier fortsät
ter och den amerikanska marknaden är motorn vad
gäller avsättning.
För japansk whiskyproduktion är den stora utma
ningen den sviktande tillgången i lagerhusen. Försälj
ningsutvecklingen har överstigit 10% de senaste åren,
framförallt driven av den inhemska konsumtionen av
*) Källa: Systembolaget.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

whiskydrinken High ball. Men det globala intresset
för japansk singelmalt har också pressat tillgångarna
av bra maltsprit för de stora tillverkarna och inves
teringstakten har ökat. Lägre tillgång än efterfrågan i
Japan kommer att dämpa utvecklingen något fram till
2020 då tidigare investeringar börjar ge effekt.
Den internationella marknaden för singelmalt
whisky är alltså fortsatt stark. Viktiga drivkrafter är
ett ökat globalt intresse för smak och ursprung samt
ökad köpkraft i en växande medelklass i både Afrika
och Asien. De positiva prognoserna för ökad efter
frågan av singelmalt och kvalitetswhisky i framtiden
är odiskutabla.
DEN SVENSKA WHISKYMARKNADEN

Den positiva utvecklingen för singelmalt internatio
nellt syns också tydligt på den svenska marknaden.
Sverige är en liten men viktig marknad för singel
maltwhisky med en i internationell jämförelse tyd
lig betoning på värde och kvalitet samt en reglerad
marknad. Efter att under 2016 ha backat med 1,7%
visar singelmaltförsäljningen på Systembolaget under
2017 nu tillväxt igen.Totalt såldes drygt 1,41 miljoner
liter singelmalt whisky via Systembolaget vilket är
en ökning med 2,8% mot 2016 (1,37 miljoner liter).
En del av den återhämtningen kan tillskrivas svensk
singelmalt. Den svenska whiskyn stod under året för
174 137 liter eller 12,3% av maltwhiskysegmentet vilket
är en fortsatt uppgång för svensk maltwhisky från
fjolårets 11%. Fortsatt stark försäljning av Mackmyras
Mack är en viktig orsak men framgångarna för Box
Dálvve har starkt bidragit till att svensk maltwhisky tar
andelar i en växande marknad. Även bland de svenska
producenterna syns tydliga förskjutningar.Vår andel av
svensk maltwhisky på Systembolaget har ökat under
2017 till 15% (10,8%). Förstärkningen har skett trots
ett mindre antal produktreleaser än året innan men
med en mer balanserad produktportfölj.

FÖRSÄLJNING BUTELJERAT

Buteljerade produkter
(andel av omsättning
exkl alkoholskatt).

43%

12

2017 var ett år som bjöd på både glädjeämnen och
utmaningar när det gäller försäljningen av buteljerade
produkter. Under året omsatte området 16,3 Mkr
exklusive alkoholskatt, vilket motsvarar 43% av bo
lagets totala omsättning. Försäljningsökningen blev
rejäla 58% med en total försäljning på 61 763 flaskor
under året. Siffrorna gäller officiella egna buteljeringar,
buteljerade privata ankare redovisas under försäljning
Fat. Bakom den stora försäljningsökningen ligger
Box Dálvve i Sverige, som nu har ett fullt kalen
derår på marknaden. Med Dálvve har vi för första
gången en produkt i ett prissegment där volymer på
30 000–50 000 flaskor är möjliga. Dock är naturligtvis
marginalerna mindre vilket pressar intäkten. Dálvve
nådde redan under sitt första år på hyllan en försäljning
om 29477 flaskor vilket är mycket bra i sin priskategori.
Exportmarknaden har stått för de främsta utma
ningarna under året. På grund av osäkerheter kring
namnet Box Whisky på den amerikanska marknaden
har den planerade introduktionen av våra produkter
inte kunna ske under året. Det har naturligtvis på
verkat utvecklingen av exporten och exportandelen
av försäljningen ökade endast marginellt till 21%
(20%). Totalt såldes 12 947 flaskor till kunder utanför
Sverige 2017. Fokus har främst lagts på de prioriterade
marknaderna Taiwan, UK, Frankrike och Tyskland där
fler aktiviteter från egen personal tillsammans med
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exportpartners har genomförts. Under året har Box
bland annat deltagit på mässor i Paris, London, Ham
burg och Taipei. I augusti genomförde destillerichef
Roger Melander en provnings- och promotionturné
i Taiwan, Hongkong och Japan. Asien har under 2017
utvecklas till vår viktigaste exportregion med Taiwan
som enskilt största exportmarknad.
Box produktsegment
med årets utgåvor till höger

Advanced
Master Class 2
The Archipelago 2017,
The Festival 17,
Small Batch,
Visitor Center Cask
Marknadskommunikativa
produkter

4

Exklusiva individuella
produkter

3

Begränsad livslängd och volym

2

Volymprodukter

1

2nd Step 03,
Quercus I Robur

Box
Dálvve

Under våren 2017 kvalificerade
sig Box Dálvve in i System
bolagets ordinarie sortiment.
LUGNARE LANSERINGSTAKT

2017 var ett lugnare år när det gäller nya produkter.
Den kraftfulla utgivningstakt som präglade 2016 då
10 nya officiella Box-buteljeringar mötte marknaden
ersattes 2017 av ett mer modest utgivningstempo.
Marknadsarbetet har också kunnat inriktats mot att
etablera vår nya standardprodukt Box Dálvve på en
hög försäljningsnivå. Under våren 2017 kvalificerade
sig Box Dálvve in i Systembolagets ordinarie sortiment
via stark försäljning sedan introduktionen i november
2016. Därmed fanns en singelmalt från Box för första
gången löpande tillgänglig på den svenska marknaden.
2017 är också det första året där vi konsekvent kunnat
arbeta efter vår produktstrategi med produkter på
marknaden i alla våra produktsegment. Det ger en
stabilitet i intäkterna och en bättre förutsägbarhet för
våra kunder om Box ambitioner och prispositionering.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
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Box Dálvve med sina
29 477 flaskor nosar
på de allra främsta.

Försäljningen i Sverige via Systembolaget är fortsatt
vår ojämförligt största och viktigaste kanal. 68% (42 750
flaskor) av den totala försäljningen av egna buteljerade
produkter gick via monopolet. Exportandelen stod för
21% inklusive försäljning via den tyska gränshandeln.
Den svenska On trade-handeln ligger kvar med en
andel på cirka 2% och övriga 9% avser främst handeln
på Östersjön samt till olika specialevent.
DÁLVVE SATTE FÄRG PÅ ÅRET

Framgångarna för Box Dálvve har ändå satt rubriken
på 2017, inte minst genom de försäljningsmässiga fram
gångarna. Dálvve står för 60% av vår flaskförsäljning
och för 47% av nettointäkten. På knappt 9 månader i
det ordinarie segmentet har Dálvve tagit position i ett
mycket tufft prissegment. I Systembolagets prisspann
450–550 kr säljs nästan en halv miljon liter singelmalt
fördelat på 102 produkter. I topp finns Macallan 12 yo
med drygt 32 900 flaskor följt av Balvenie Double
Wood och Ardbeg Ten Years. Men sedan kommer en
svensk från Norrland: Box Dálvve med sina 29 477
flaskor nosar på de allra främsta. Det är en stor fram
gång och en etablering på en försäljningsnivå som vi
verkligen hoppades på men inte kunde vara säkra på.
En annan sida av Dálvves framgångar hittar vi i
omdömena från både både vanliga whiskykonsumenter
och whiskyexperterna. Dálvve har med sin välavstämda
rökighet och sin fina bourbonkaraktär verkligen nått
fram till många whiskyvänner. Den ikoniske Serge

BOX DÁLVVE

Valentin på Whiskyfun gav Dálvve 85 poäng med
orden »Super well done! It’s probably quite young, but it
would never feel immature«. En av de större internatio
nella bloggarna Malt Mark skrev »For 60 pounds this
is ace! Because it’s a young whisky, one can actually get an
appreciation for the quality of the Box spirit – and they can
be very proud of what they’ve created«. Och där har han
rätt, vi är mycket stolta över Box Dálvve The Signature
Malt som verkligen ger oss en helt ny möjlighet att
jobba med varumärket Box långsiktigt.
THE ARCHIPELAGO 2017 ÄLDST HITTILLS

Först ut 2017 av våra officiella buteljeringar var som
vanligt The Archipelago 2017 som mönstrade ombord
på Viking Lines Cinderella för den årliga Whisky
Fair-mässan. Årets version av The Archipelago är den
hittills äldsta whisky som vi lanserat med en samlad
ålder av 5,65 år. En mycket trevlig bourbonlagrad
whisky som slutlagrats i 2 år på 94 liters fat av lufttor
kad amerikansk nyek. Intresset var som vanligt stort
och de 1000 flaskorna hittade alla nya ägare ombord.
Årets första lansering i produktsegment 2 marke
rade också avslutningen på serien 2nd Step Collection,
en buteljering med ordningsnumret 03. 2nd Step 03
är en rökig, bourbonlagrad drygt 5-årig whisky med
toppnoter av ny amerikansk och ungersk ek. Den
buteljerades i en upplaga av 8291 flaskor. De 4000
flaskor som allokerades till den svenska marknaden sål
des under året slut på Systembolaget vilket gjorde 2nd

THE ARCHIPELAGO 2017

THE SECOND STEP 03

»Mycket bra whisky«

»Box kan vara stolta«

»Nötaktig och rökig«

»En rökig best«

Måste verkligen lyfta på
hatten för Box första standardbuteljering. Det här
bådar verkligen riktigt gott
inför framtiden. Att 5-årig
whisky kunde vara så här bra. Och den är
svensk dessutom!

För 60 pund är detta ett
ess. Eftersom det är en
ung whisky, kan man faktiskt få en känsla av kvaliteten på Box sprit – och
de kan vara väldigt stolta över vad de har
skapat. Box Destilleri visar oss alla vad som
händer när du först och främst tillverkar bra
sprit. Det här är en lätt rökig dram, en mild
whisky att börja kvällen med, men det som
den bjuder på är verkligen imponerande.

Söt och rökig doft. Vanilj,
konserverade päron, persika, muskotnöt och färsk lakrits. Len och rik, men lutar
mer åt ek efter första provsmakningen. Smaken … mmm …värmer i
gommen. Nötaktig och rökig. Jag känner
vanilj och saltad karamell. Kryddig. Muskot,
vitpeppar och kardemumma. Ganska torr och
nötig avslutning. Den
lämnar ett oljigt lager i
gommen.

En rökig best, det är ett
som är säkert. Självklart
kan man säga att den fortfarande är lite ung, men
den innehåller en mängd
aromer från trä, melass och bränd karamell
till rostade valnötter, spannmålspannor och
lite kolrök. Bakom torven och kryddorna kan
jag också ana fruktiga undertoner.
Som avslutning tonar
den behagligt bort i ett
sött, rökigt moln.

TONE SKAVHAUG
driver whiskybloggen
The Ladies’ Share
theladiesshare.com

ANNE-SOPHIE BIGOT
Fransk whiskyälskare,
bloggar under namnet
»The Whisky Lady«
thewhiskylady.net

JOHAN BORGEMO
whiskybloggare på
»Whiskynörden«
whiskynorden.se

MARK NEWTON
författare och whiskyskribent
malt-review.com
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QUERCUS I ROBUR

»Good stuff«

»En mäktig whisky«

»Njutning och bildning«

»Sotighet som fascinerar«

Riktigt fruktig bakom alkoholen, ett stänk av nagellacksborttagning. Mycket
citrusfrukt, som när någon
bredvid dig skalar en apelsin. Bra grejer, det här. En liten droppe
vatten öppnar upp för njutning.

Quercus I Robur är en
galen, annorlunda, spännande, intressant whisky,
med rejält med tanniner,
nötter och kryddor. Det är
inte välbalanserat, men vem säger att
whisky måste vara välbalanserad? En
mäktig whisky.

En härlig, balanserad och
fyllig whisky som låter
de sötsyrligt kryddiga
nyeksnoterna ta plats i
förarsätet. Jag hade kanske hoppats på en lite längre eftersmak
men när det kommer till karaktär och lager
finns här mycket att njuta av. En smarrig
kraftuppvisning från Box, helt enkelt, och
det ska bli spännande att lära känna övriga
ekuttryck i serien. Och ärligt talat – hur
nördigt härligt och nyskapande är det inte
med en serie som denna? Njutning och
bildning i perfekt symbios!

Quercus är en enkel och ren
whisky, en stil som Box
kommit att behärska bra.
Fascinerande med »rökigheten« som kommer av den
svenska nyeken, en apart sotighet som
gör hela whiskyn. Eken adderar också till
destillatets sötma, en annan sorts sötma
som gömmer ungsötman. Klipsk kombo.

ROB ALLANSON
Whisky Magazine
whiskymag.com
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sätter alltså den svenska eken i centrum. Under
5000buteljerades 8 229 flaskor med whisky från
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tidigare drygt 4-årig bourbonlagrad whisky. De 4000
flaskorna avsedda för den svenska marknaden såldes
5000 slut före årsskiftet. Det innebar att Quercus
i princip
I Robur var den fjärde bäst säljande singelmalten i
prisläget0 700–800 kr.
Den sista buteljeringen som gjordes under året var
också premiären för en ny produktserie, Box Small
Batch. Small Batch är en serie med små och exklusiva
buteljeringar omfattande ett eller några utvalda fat.
Smakprofilen kan växla mellan olika utgåvor och al
10000
koholhalten är relativt hög. Small Batch-produkterna är
framtagna främst för vår internationella utveckling som
8000
dörröppnare och intresseväckare för nya marknader.

Motörhead Whisky Motörhead Whisky

Step 03 till den tredje bäst säljande singelmaltwhiskyn
i prisläget 700–800 kr.
Under våren fick också familjemedlemmen 2nd
Step 01 från 2016 en mycket välförtjänt guldkant när
den vid World Whiskies Awards i London tilldelades
utmärkelsen »Bästa svenska whisky«.
Våren 2017 hade vi också äran att presentera en av
Svenska Whiskyförbundets speciella medlemsbutelje
ringar. 2500 flaskor såldes till förbundets intresserade
och initierade medlemmar.
Traditionen med en speciell Visitor Center Cask-bu
telj som endast kan köpas efter ett besök på destilleriet
fortsatte under säsongen 2017. Som besökare får du
en speciell förpackning med dig och flaskan köps på
Systembolaget i Kramfors. Visitor Center Cask buteljeras
i små batcher från utvalda fat och växlar i karaktär
och uttryck över tid. Ett perfekt minne från besöket
på vårt destilleri.
Årets största nya lansering dröjde fram till no
vember. Den 17 november presenterade vi vår nya
Quercus-serie i produktsegment 2, där den första
buteljeringen fick namnet Quercus I Robur. Med
Quercus-serien vill vi utforska vad de olika ekarterna
i nya fat har för inverkan på smaken. Art och växtplats
för eken påverkar den smakutveckling som sker i faten.
Det här är ett unikt perspektiv som få i whiskyvärlden
har lyft fram, oftast utgår fatarbetet från den dryck
som tidigare lagrats i faten. Quercus-serien kommer
att omfatta fyra buteljeringar av ekarterna Robur, Alba,

20000

DAVID TJEDER
whiskybloggare
tjederswhisky.se

HENRIK AFLODAL
whiskyskribent som ger
Quercus I Robur 91 poäng.
whiskyspot.com

FRIDA BIRKEHEDE
driver whiskybloggen Änglarnas andel
end.se/anglarnasandel
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é N
 öjda och stolta fatägare vid
Ångermanälvens strand med sina
nyfyllda fat.

FÖRSÄLJNING FAT
Fatförsäljning
(andel av omsättning
exkl alkoholskatt).

43%
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Försäljningen av kundfat Box 39,25 Ankare till
privatpersoner och företag är en viktig affär för Box
Destilleri. Förutom positiva effekter på kassaflödet är
fatförsäljningen en betydelsefull relationsskapare för
den svenska marknaden. Genom det fleråriga fatägan
det skapas gemenskap, delaktighet och ökat intresse
för Box Whisky generellt.
Under 2017 överträffades uppsatta mål och fataffären
etablerades på en ny hög nivå.Tillväxten jämfört med
2016 för fatförsäljning och andra intäkter kopplade till
den verksamheten är hela 35%. Bakgrunden är både
ambitiöst säljarbete med ett stort antal provningar, en
hög mäss- och eventnärvaro och ett säljande fatpro
gram. Men självklart påverkar den ökade andelen av
fatägare som väljer att buteljera sin nu färdiga whisky.
Buteljeringen av kundfat har en positiv inverkan på
både bolagets totala resultat samt på fatförsäljningen som
affärsområde.Vid årets slut kunde vi konstatera att nyfat
försäljningen slutade på 653 fat och att antalet återfyllda
fat uppgick till 274. Intäkterna från fatförsäljningen och
övriga aktiviteter kopplade till fatverksamheten uppgick
2017 till 16,4 Mkr vilket motsvarar 43% av den totala
omsättningen exklusive alkoholskatt.
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PROVNINGAR ÄR BASEN

Ungefär hälften av vår försäljning av nya fat kommer
från traditionella provningar. Basen är en omfattande
provningsverksamhet i landets whiskyklubbar, men vi
ser en ökande andel provningar i andra sammanhang.
2017 genomfördes cirka 150 sittande provningar under
ledning av egen personal eller konsulter. En lyckad
satsning var de cirka 20 fatägarträffar vi bjöd in till i
en lång rad städer, där fatägare och Boxvänner fick
möjlighet att prova sina fat och delta i en initierad
provning.Vi arrangerade därutöver två mycket upp
skattade fatägarhelger, på Fagerudd konferenshotell
vid Mälaren och på Grand Hotell i Ystad.
MÄSSOR FORTSATT VIKTIGA

Dryckesmässor är den andra stora marknadsplatsen
för fatförsäljningen. Upp emot 40 procent av försälj
ningen genereras via mässorna. 2017 deltog vi på 14
större öl- och whiskymässor, med särskilt fokus på
de stora mässorna i Stockholm, Malmö, Göteborg
och Cinderella Whisky Fair. Dessutom medverkade
vi under ett antal mässor och event med i huvudsak
lokal närvaro.

é	En av fatägandets höjdpunkter är de små
proverna där smakerna, dofterna och
färgerna successivt förstärks för varje
prov.

Mässorna skapar försäljning och är en viktig mötes
plats där vi träffar våra kunder och nya intresserade.
Men mässorna är minst lika viktiga som bärare av vårt
budskap och för att göra vårt varumärke och våra flask
produkter kända och omtyckta. Särskilt framgångsrik
var vår medverkan på Stockholm Beer & Whisky
Festival där vi i samarbete med Höga Kusten Turism
medverkade med den största montern någonsin. De
nya PX-faten premiärsåldes på mässan med mycket stor
framgång. 100 fat såldes slut på två dagar. Utöver detta
kan också nämnas att vi genomförde tio fatfyllardagar
vid destilleriet. Under 2017 såldes sju fattyper. Det var
bourbon- och sherryfat samt fat av ny svensk, ungersk
och amerikansk ek. Dessutom kunde vi fortsätta att
erbjuda romfat, samt en ny produkt, fat som tidigare
innehållet den i whiskysammanhang relativt ovanliga
sherrytypen Pedro Ximénes.
KUNDBUTELJERINGAR FORTSÄTTER ATT ÖKA

2017 mer än fördubblades buteljeringen av kundfat.
Det är en förväntad ökning och nivåerna är f ortfarande
inte uppe på den försäljningsnivå av nya fat som var
aktuell 2013.Vår erfarenhet är att många kunder låter

faten ligga längre, vilket inte alltid är positivt för
kvaliteten. Under året har därför kampanjer riktats
mot ägare framförallt till fat av ny ek som nått kritisk
ålder. Under året buteljerades ändå 677 fat och 53
delbuteljerades vilket är en ökning med 213%. Det
resulterade i att 42 494 flaskor (20 525) efterlängtad
whisky nådde sina ägare.
När det gäller var kunderna hämtar ut sin bu
teljerade whisky kom 2017 att innebära en tydlig
förskjutning söderut. 45% (30%) av whiskyn hämtades
ut i Tyskland hos Nielsen Discount, 24% (30%) hos
Systembolagets butiker i Sverige, 22% (30%) valde
Juuls i Danmark för sin uthämtning och 8% valde
Estland och våra fatägarresor.
Drygt 40% av de fatägare som buteljerade valde
också att fylla sina fat igen.
Under året hämmades buteljeringen av privata
fat i någon mån av leveransproblem av flaskor vilket
förorsakade våra kunder en del bekymmer. Butelje
ringen av Box 39,25 Ankare samt tilläggstjänster tillför
fatförsäljningen en intäkt om 10 ,3 Mkr inklusive
alkoholskatt.

Drygt 40% av de fatägare
som buteljerade valde
att fylla faten igen.
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BOX VISITOR CENTER
Box Visitor Center
(andel av omsättning
exkl alkoholskatt).

14%

Box Visitor Center är ansiktet mot världen för alla
gäster som kommer till destilleriet.Verksamheten vid
anläggningen bär vårt varumärke och ger oss möjlighet
att ta hand om besökare och whiskyvänner som har
en naturlig mötesplats i besökscentrumet.
2017 blev ett märkesår för Box Visitor Center. Under
några intensiva höstveckor färdigställdes den utbyggnad
styrelsen beslutat om under sommaren. Den 1 novem
ber invigde landshövding Gunnar Holmgren ett helt
nytt besökscenter som utökats med konferensrum,
toaletter, ny foajé och betydligt större ytor för butik
och annan verksamhet. Totalt omfattar utbyggnaden
200 kvadratmeter. Efter investeringen som uppgick
till drygt 3 Mkr är Box Visitor Center en fullskalig
anläggning för besöksturism och konferensverksamhet
i paritet med whiskyvärldens främsta.
STARK ÖKNING AV BESÖKARANTALET

Under året besökte drygt 10 000 personer Box Visitor
Center. Det är en ökning på cirka 20 procent mot
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BOX VISITOR CENTER

föregående år, då besöksantalet i sin tur fördubblades.
Det betyder att den positiva trenden förstärkts ännu
mer. Dessutom besökte över 2 000 personer Box Visitor
Center under whiskyfestivalen. Box Visitor Center är nu
etablerat som en betydande del av turistutbudet i södra
Norrland som lockar folk till regionen från ett mycket
stort antal länder. Under året kom whiskyturister från
USA, Japan, Kina, Skottland, Frankrike och ett tiotal
andra länder för att besöka Box, vilket också haft stor
betydelse för regionens besöksverksamhet i övrigt.
Sedan anläggningen byggts ut är möjligheterna
ännu bättre att arrangera sittande provningar, ta emot
större grupper och låta centrumet verka som en för
längning av varumärket och därmed generera mer
försäljning, fler besök och ökade intäkter till bolaget.
Box Visitor Center är också ett nav kring fatägandet.
Här träffas fatägare över en fika, lunch eller middag
innan de kanske besöker sina egna fat i lagerhusen,
eller fyller ett nytt under någon av de fatfyllardagar
som arrangerats vid tio tillfällen under året.

ç	11 november 2017. Årets sista pubkväll på Box – och det
första i det tillbyggda besökscentret – är fullsatt till sista
plats. Trubaduren Andreas »The Loner« Nilsson stämmer upp.
ê	Från »fatägarhyllan« har ett valv öppnats upp till den
nybyggda konferensdelen i besökscentret.

é	Högst uppe på kullen tronar besöks
centret med utsikt över buteljering,
lagerhus och Ångermanälven.

Box Visitor Center är
nu etablerat som en
betydande del av turist
utbudet i södra Norrland.

é	World Whisky Forum är ett initiativ från Box. Den
första konferensen 2017 samlade en mängd internationella branschexperter på Box för att under två
dagar diskutera innovation och nytänkande inom
whiskyindustrin. 2018 arrangerar Cotswold Distillery
i England World Whisky Forum. Fr v Dave Broom,
moderator, Ludo Ducrocq och Kevin Abrook, båda
från William Grant & Son’s samt Matthew Hofmann,
Westland Distillery.

é	Delar av personalen tar en paus på terrassen.
Fr v Catarina Molitor Sjöberg, Charlotta Lundahl
och Caroline Olson.

OMSÄTTNINGSÖKNING TROTS BYGGPERIOD

fokus på innovation och affärsutveckling.
I strålande solsken genomfördes i månadsskiftet
juni–juli en mycket lyckad Box Whiskyfestival med ett
par tusen besökare som trivdes, umgicks och provade
whisky under de två festivaldagarna.
Birka Cruise turer till Höga Kusten landade vid
fyra tillfällen på destilleriet under sommaren, och
under ett veckoslut i augusti genomfördes bilträffen
Old Iron Creation vid destilleriet.
I december serverades 828 gäster julbord i restau
rangen under fem öppna sittningar. Dessutom hade
åtta sällskap abonnerat restaurangen.

Trots att box Visitor Center under ombyggnads
perioden var mer svårtillgängligt ökade antalet be
sökare och omsättningen steg med 24% till 5,2 Mkr.
Mest aktivitet var under sommarmånaderna då flera
guidade turer genomfördes dagligen och de åtta sä
songsanställda hade hektiska dagar. Under juni till
december har även en heltidsanställd köksmästare
varit verksam vid anläggningen.
Vid besökscentrumet säljs också en unik butelje
ring, Box Visitor Center Cask, som endast kan anskaffas
via besök på destilleriet. Försäljningen genomförs
via beställning till Systembolaget, och totalt såldes
935 flaskor.
NÅGRA HÄNDELSER UNDER ÅRET

I början av februari arrangerade Box Visitor Center
den internationella konferensen World Whisky Forum
då honoratiores från destillerier över hela världen kom
på besök för att diskutera branschens framtid med

BOX VISITOR CENTER
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ç V
 åra världsunika fyrkantiga fat,
bundna av Johan Torslund, ligger och
väntar bland snart 10000 övriga fat i
Box lagerhus.

PRODUKTION

U

nder 2017 har destilleriet producerat 105125
LPA (liter ren alkohol) vilket är helt en
ligt prognoser och med hänsyn taget till
ledigheter, helgdagar och planerade under
hållsstopp med mera, så nära max man kan
komma med de personalförutsättningar
och resurser som finns till buds. Produktionsresultatet
är 98,3% av 2016 års produktion och skillnaden är
helt beroende på naturliga variationer. Omräknat till
fatstyrka 60 % motsvarar produktionen en volym om

OCH

LAGER

175 210 liter. Fördelningen mellan rökigt och orökt
var under året 30 mot 70 vilket också är enligt plan.
Destilleriet är en mycket väl fungerande motor i
verksamheten, men det är en motor på högvarv. Därför
startades tidigt på året ett projekt för att titta på en
utveckling av produktionsförutsättningarna. Mark
nadsprognoser visar att med en förväntad utveckling
för Box internationellt och den generella tillväxten
som finns inom maltwhisky globalt så kommer inte
nuvarande produktionskapacitet att räcka till.

Det utbyggda destille
riet kommer att kunna
producera tre gånger
så mycket som det
nuvarande.

Producerad sprit 2017 (LPA)
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é	Skiss på den planerade nyinvesteringen i ytterligare två kopparpannor (placeras vid
fönstren) samt sju nya jäskar i grannutrymmet. Planerad produktionsstart är lagom
till whiskyfestivalen vid månadsskiftet juni–juli.

UTBYGGNAD AV PRODUKTIONSKAPACITET

Under året presenterades utvecklingsplaner för styrel
sen och under hösten fattades beslut om att en rejäl
investering i utvecklad produktionskapacitet skulle
ske. Investeringen handlar om inköp av ytterligare två
pot still-pannor från skotska Forsyths, vilka placeras i
befintliga lokaler bredvid nuvarande. Dessutom inköps
sju nya jäskar med en delvis annorlunda konstruk
tion som medger ännu bättre styrning av mäskens
sammansättning.
En ny entré till destilleriet byggs vid den norra
gaveln. Det utbyggda destilleriet kommer att kunna
producera tre gånger så mycket som det nuvarande,
men full kapacitet kommer inte att utnyttjas initialt.
En fördubbling av produktionstakten kommer att
göras vid uppstarten som är planerad till halvårsskiftet
2018. Investeringen innebär att en avsevärd produk
tionsökning kan räknas hem utan att bemanningen i
destilleriet påverkas nämnvärt.

FYLLDA FAT PÅ BOX
År

Tot. antal fyllda fat Till kund

2017 2500

942

2016 2084

816

2015 2231

1021

2014 1806

641

2013 1689

815

2012 1217

376

2011 1187

352

2010 13

0

som var bristande med svåra och tunga lyft och många
manuella moment. I december monterades den nya
anläggningen, en helautomatisk buteljeringslina med
kapacitet om 2000 flaskor i timmen. De stora vin
sterna ligger i att vi får bort slitaget på medarbetarna
och kan effektivisera arbetet. Anläggningen ger också
större flexibilitet vad gäller etikettering och pakete
ring. Så i slutet av året var hela den nybyggnaden vid
buteljering med lager, paketeringsutrymmen och
buteljeringslinje fullt igång.
Trycket på buteljeringen ökade stort under 2017
när framförallt kundbuteljerade fat ökade med mer än
200%.Totalt har 90 439 flaskor passerat fyllningsstationer
och etikettmaskiner under året. Den nya anläggningen
och de utvecklade arbetsmetoder och flöden som följde
med investeringen har mycket långt till sitt kapacitetstak
och framtidens volymer kommer att kunna buteljeras
på plats.
FULLA LAGERHUS

NYA BUTELJERINGSANLÄGGNINGEN I DRIFT

2017 var året då en annan stor investering togs i fullt
bruk. Buteljeringsanläggningen som tjänat Box under
de första åren var inte anpassad för de volymer som
började bli aktuella. Framförallt var det arbetsmiljön
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Lagerhusen på Box hade vid årets utgång 9279 fat
på sina hyllor. 3888 av dessa är kundfat och i huvud
sak Box 39,25 Ankare. 5 391 fat fanns i Box egna
mognadslager. Med den beslutade utbyggnaden av
destillerikapaciteten kommer också lagerfrågan upp på

é	Den nya buteljeringsanläggningen,
med en kapacitet på 2000 flaskor i
timmen, var fullt driftsatt i slutet av
året.

bordet. Det senast byggda Lagerhus 3 kommer att fyllas
snabbare än gamla kalkyler och planerna på ett fjärde
lagerhus kommer att tidigareläggas något. Dessutom
blir fatfyllnad och fatarbete en större verksamhet inom
produktion. Under 2017 fylldes 2500 fat på Box, 1558
egna fat och 942 kundfat.
Under året anställdes Lars Karlsson som kvalitets
ansvarig vid produktion och lager samt med ansvar
för logistik. Men Lars har också en av landets säkraste
näsor när det kommer till whisky och arbetar även
med blending samt med att kvalitetsbestämma varje
fat som ska tappas.

Egen sprit i lager
(i liter per fattyp och antal år på fat)
0–200 liter rökigt
0–200 liter orökt
200–500 liter rökigt
200–500 liter orökt
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2017

2016

2015

2014

2013

46 828

35 366

27 555

15 998

7 062

32

28

72

127

63

Rörelseresultat (tkr)

4 384

1 641

1 838

-1 444

-4 623

Resultat efter skatt (tkr)

2 424

387

354

-2 161

-5 948

50 284

43 745

38 250

24 637

14 875

117 275

108 890

95 408

80 224

60 893

Materiella anläggningstillgångar (tkr)

52 391

45 188

39 674

37 469

26 626

Varulager (tkr)

44 620

40 220

34 009

27 555

19 555

Eget kapital (tkr)

28 592

26 168

25 781

23 423

20 963

Investeringar (tkr)

11 027

7 928

4 265

12 465

7 032

Soliditet (%)

24

24

27

29

34

Kassalikviditet (%)

81

106

129

143

229

Skuldsättningsgrad (gånger)

3,17

3

2,70

2,43

1,90

Kassaflöde (tkr)

-764

-1 155

1 979

-4 367

7 808

16

14

12

10

10

105 125

106 882

101 489

102 606

100 429

Nettoomsättning (tkr)
Förändring från föregående år (%)

Nettoomsättning omräknad (tkr)¹
Balansomslutning (tkr)

Antal anställda i medeltal
Produktion (liter ren alkohol)

1) Nettoomsättning inklusive den lånedel vid en kunds köp av ankare som på grund av alkohollagens regler
resultatavräknas först vid buteljering.
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AKTIEN

OCH

ÄGARNA

Box Destilleri AB:s totala registrerade aktiekapital vid utgången av 2017 var 3 855 474 kronor, fördelat på 1 929 970 A-aktier och 1 925 504
B-aktier. Aktiernas kvotvärde är 1 krona per aktie. A-aktierna ger rätt till tio (10) röster och B-aktierna ger rätt till en (1) röst.
Box handlas sedan 2011 på Alternativa aktiemarknaden, en marknadsplats för handel i onoterade aktier. Alternativa organiserar handel i ett
30-tal små- och medelstora företag. Handel sker regelbundet, en gång per månad, för att skapa och samla likviditet i aktien. Handeln med Box
B-aktie inleddes den 14 september 2011.
Det finns inga utestående teckningsoptioner. Vid utgången av 2017 fanns fyra konvertibellån på tillsammans 7 800 000 kronor. Av not 11 framgår
tecknare samt beloppens storlek.
I uppställningen nedan redovisas aktieinnehavet för bolagets tre största ägare fördelat per antal aktier och aktieslag.

Norrlandspojkarna AB
BLL Invest AB
Axson Svenska AB
Övriga ägare
Summa

Antal A-aktier

Antal B-aktier

% kapital

% röster

419 523
350 707
265 000
894 740

177 917
68 195
75 291
1 604 101

15,50
10,87
8,83
64,80

20,60
16,84
12,84
49,72

1 929 970

1 925 504

100

100

Aktiekapitalet har sedan bolaget bildades 2007 förändrats enligt nedan. Aktiernas kvotvärde är nu 1 krona.

År

Transaktion

Förändring
antal aktier

Kvotvärde

Förändring
aktiekapital

Totalt
aktiekapital

Totalt
antal aktier

2007
2008
2009
2010
2011
2011
2012
2013
2013
2015

Bildande
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Split 1:10
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission

100 000
10 675
17 580
7 600
1 222 695
543 420
602 305
400 000
859 679
91 520

10
10
10
10
1
1
1
1
1
1

1 000 000
106 750
175 800
76 000
–
543 420
602 305
400 000
859 679
91 520

1 000 000
1 106 750
1 282 550
1 358 550
1 358 550
1 901 970
2 504 275
2 904 275
3 763 954
3 855 474

100 000
110 675
128 255
135 855
1 358 550
1 901 970
2 504 275
2 904 275
3 763 954
3 855 474

AKTIEN OCH ÄGARNA

25

LEDNINGSGRUPP

OCH

STYRELSE

LEDNINGSGRUPPEN, från vänster: Hasse Nilsson, f 1961, brand manager. Catarina Molitor Sjöberg, f 1959, chef visitor center. Peter Granåsen, f 1960, fatägarservice. Janne Groth, f 1965,
marknadschef, Roger Melander, f 1967, destillerichef, Erik Westling, f 1964, ekonomichef och Thomas Larsson, f 1951, vd.

STYRELSEN, från vänster: Gabriella Axelsson, f 1974, styrelseledamot, innehav (privat och via bolag) 281 800 A-aktier, 85 067 B-aktier, 5 ankare. Birger Larsson, f 1958, styrelseledamot, innehav
(via bolag): 350707 A-aktier, 68195 B-aktier, 3 ankare. Johan Nikula, f 1957, ordförande, 500 B-aktier. Thomas Larsson, f 1951, vd, innehav (via bolag och privat) 133903 A-aktier, 30211 B-aktier,
8 ankare. Mats de Vahl, f 1954, styrelseledamot, innehav (via bolag och privat) 56106 A-aktier, 1463 B-aktier, 1 ankare. Mia Bäckvall Juhlin, f 1974, styrelseledamot, innehav: 100 B-aktier.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för BOX DESTILLERI AB (publ), 556729-2593, får härmed avlämna
årsredovisning för 2017. Styrelsen har sitt säte i Kramfors kommun. Årsredovisningen är upprättad i svenska
kronor, SEK.
VERKSAMHETEN

»Att, med Ådalen som bas, producera maltwhisky och whiskyupplevelser av yppersta kvalitet« är Box Destilleri AB:s affärsidé. Företagets
produktion är samlad till Bjärtrå vid Ångermanälvens strand. Bolaget
har kontor i Ådalen, Stockholm och Växjö. Box intäkter är fördelade i tre
områden: buteljerade produkter, fatförsäljning och besöksverksamhet.

fattyper vilket bidragit till en bibehållen försäljning jämfört med 2016.
Årets whiskyfestival besöktes av cirka 2 000 personer. Besöks
näringen fortsätter att växa och under året har besökscentret haft
10227 besökare exklusive festivalen, vilket är en ökning med drygt 18%.
Omsättning för besökscentrat var under 2017 5,2 Mkr.
FÖRSÄLJNING

ÅRET I KORTHET

2017 har varit ännu ett framgångsrikt år för bolaget där de flesta av de
uppsatta målen uppnåddes och överträffades.
Under 2017 har bolaget liksom tidigare år medverkat vid ett stort
antal mässor, i Sverige, Europa och i övriga världen. Mässatsningarna
är en viktig grundpelare i marknadsarbetet och en viktig kontaktyta
för kunderna.
Under året har har två större lanseringar skett, 2nd Step 03 med
8 202 sålda buteljer samt Quercus I Robur med 6 928 sålda buteljer.
Totalt sett 2017 har det sålts 61 763 flaskor av officiella buteljeringar till hela världen, vilket motsvarar en ökning med 58% jämfört
med tidigare år. Till systembolaget såldes det under 2017 totalt 42750
flaskor av officiella buteljeringar.
Under 2017 har bolagets exportförsäljning ökat kraftigt liksom
marknadsarbetet utanför landets gränser. Ett mindre antal externa
samarbetspartners med ansvar för olika geografiska marknader hjälper
till att introducera produkterna främst på de prioriterade marknaderna i
UK, Frankrike, Tyskland, Taiwan och Japan. Exportförsäljningen omfattade
under året 12947 flaskor vilket är 21% av den totala försäljningen.
Fatförsäljningen har under året nått nya höga mål och totalt har
927 fat sålts varav 274 är »2nd fill« av tömda fat. Försäljningen har
drivits av ett intensivt mässdeltagande och hög aktivitet av klubb- och
företagsprovningar. Bolaget kan idag erbjuda ett bredare urval av olika

Året har varit expansivt vad gäller försäljning. Intäkten från Box officiella buteljeringar var 16,3 Mkr, vilket står för 43% av omsättningen
(exklusive alkoholskatt). 61 763 flaskor av officiella buteljeringar
såldes under 2017.
Försäljningen av Box 39,25 Ankare och därtill kopplade produkter
står för 43% av nettoomsättningen och bidrog med 16,4 Mkr (exklusive
alkoholskatt). Under året såldes 927 fat vilket inkluderar refill där kunden
återfyllt sitt tömda fat.
Försäljningen via Box Visitor Center har också ökat kraftigt till
5,2 Mkr vilket är 14% av nettoomsättningen (exklusive alkoholskatt).
KOSTNADER

Box Destilleris kostnader är till största delen personalkostnader samt
marknadsförings- och försäljningskostnader. Det som produceras lagras
under minst tre år varvid kostnader för produktionspersonal, råvaror och
avskrivningar aktiveras som lagertillgång.
PRODUKTION

Produktionen vid bolagets anläggning har fungerat mycket bra, totalt
producerades under 2017 105 126 liter ren alkohol jämfört med 2016
då det producerades 106 882 liter ren alkohol. Omräknat till fatstyrka
60% motsvarar produktionen en volym om 175 210 liter.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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MILJÖ

Box Destilleri bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
avseende framställning av destillerade spritprodukter. De restprodukter
som genereras i tillverkningsprocessen, kornrester från mäskningen
och avloppsvatten från rengörningen av utrustningen separeras i avloppstankar, vilka töms regelbundet med slambil. Avloppsvattnet tas
slutligen om hand vid Öds kommunala reningsverk i Kramfors kommun.
Den nyanlagda avloppsledningen över till Nylands reningsverk har
haft fortsatta problem under året vilket har inneburit att tömningen av
avloppsvattnet liksom tidigare har fått tömmas med slambil. Bolaget
försöker tillsammans med Kramfors kommun finna nya lösningar på
problemet.
Box Destilleri har sedan 2016 tecknat ett avtal med E.on om el
leveranser från vindkraft vilket på så sätt bidrar till att sänka utsläppen
av koldioxid samt till en långsiktig omställning mot ett mer hållbart
energisystem.
INVESTERINGAR

Under 2017 har fortsatta satsningar i besökscentret gjorts och en ny
konferensdel samt ny entré har byggts till. Den största enskilda investeringen i maskiner och inventarier avser en ny buteljeringsanläggning.
Under året har 2,0 Mkr i bidrag erhållits för genomförda investeringar
som reducerat anskaffningsvärdena nedan.
Det tidigare påbörjade arbetet med bolagets fatägarwebb fortgår,
lansering beräknas ske under första halvåret 2018.
En ny tillbyggnad med nya konferenslokaler i besökscentret invigdes
den 1 november 2017.
Installation av en ny buteljeringsanläggning påbörjades i december
2017 och var i drift i januari 2018.

Under 2017 togs beslut att utöka produktionsanläggningen och två
nya kopparpannor har beställts. Investeringen beräknas gå i drift under
tredje kvartalet 2018.
Årets investeringar fördelar sig enligt tabellen nedan, belopp i Mkr.
Byggnader och mark
Processutrustning
Inventarier och fordon
Fat
Pågående nyanläggning
Omklassificering

3,6 (1,0)
0 (0,1)
0,6 (1,5)
1,6 (2,4)
8,1 (2,9)
-2,9 (0)

SUMMA

11,0 (7,9)

FINANSIERING

Box Destilleri:s finansiering vilar i huvudsak på tre ben: ägarkapital i
form av aktiekapital och konvertibla lån, fatlån där försäljningen av ett
fat genererar ett lån som återbetalas när fatköparen buteljerar sitt fat,
samt banklån.
Under året har fatlånen tillfört verksamheten netto 3,5 Mkr och nya
banklån har tagits upp med 5,0 Mkr.
RESULTAT

Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 3212 tkr (417). Det
är tredje verksamhetsåret i rad som Box Destilleri AB redovisar ett
positivt resultat.
KASSAFLÖDE

Årets kassaflöde uppgick till -764 tkr jämfört med föregående år -1155 tkr.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

FLERÅRSJÄMFÖRELSE*
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)

2017

2016

2015

2014

2013

46 828
3 212
117 275
81
24

35 366
417
108 890
106
24

27 555
506
95 408
129
27

15 998
-2 679
80 224
143
29,2

7 062
-5 907
60 893
229
34,4

*) Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

ÄGARE

Box Destilleri:s aktie handlas via handelsplatsen Pepins (tidigare Alternativa.se). Av förteckningen nedan framgår vilka ägare som äger mer än 10%
av antalet aktier eller röster i bolaget per balansdagen 2017-12-31.

Norrlandspojkarna AB
BLL Invest AB
Axson Svenska AB
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Antal A-aktier

Antal B-aktier

% kapital

% röster

419 523
350 707
265 000

177 917
68 195
75 291

15,50
10,87
8,83

20,60
16,84
12,84

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN

Box Destilleri förväntas fortsätta expandera sin verksamhet inom samtliga affärsområden: besöksverksamhet, fatförsäljning och försäljning av
buteljerade produkter. Försäljningsvolymen av buteljerade produkter förväntas öka vilket gäller både buteljeringar under eget varumärke samt flaskor
buteljerade från »ankare« jämfört med 2017.

EGET KAPITAL

Belopp i tkr
Aktiekapital
Överkursfond
Eget kapital 2017-01-01
3 855
39 314
Årets resultat			
Eget kapital 2017-12-31

3 855

39 314

Fritt eget kapital
-17 001
2 424

Summa eget kapital
26 168
2 424

-14 577

28 592

RESULTATDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (belopp i kronor):
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

39 313 584
-17 000 873
2 423 800

Totalt

24 736 511

Balanseras i ny räkning

24 736 511

Summa

24 736 511

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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RESULTATRÄKNING
2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

46 828
4 533
–
265

35 366
5 636
384
31

51 626

41 417

-14 306
-3 371
-15 142
-11 651
-2 731
-41

-10 185
-5 074
-12 558
-9 506
-2 414
-39

-47 242

-39 776

4 384

1 641

–
-1 172

–
-1 224

-1 172

-1 224

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

3 212

417

Resultat före skatt
Uppskjuten skatt

3 212
-788

417
-30

2 424

387

RÖRELSENS INTÄKTER M.M.
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete och färdigvaror
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Not
1

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

2
3

RÖRELSERESULTAT

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter
Räntekostnader

ÅRETS RESULTAT

30

RESULTATRÄKNING

13

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter
Pågående nyanläggningar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Processutrustning
Inventarier och fordon
Fat
Pågående nyanläggningar

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Not

2017-12-31

2016-12-31

8

320
1 064

320
–

1 384

320

26 449
4 721
3 445
9 049
8 727

23 313
5 454
3 466
8 366
4 589

52 391

45 188

4 516

5 162

4 516

5 162

58 291

50 670

369
42 869
1 382

350
37 901
1 969

44 620

40 220

8 054
490
340

10 115
182
1 459

8 884

11 756

5 480

6 244

58 984

58 220

117 275

108 890

4
5
6
7
8

9, 13

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Produkter i arbete
Handelsvaror och Färdigvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR

BALANSRÄKNING
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not

2017-12-31

2016-12-31

10

3 855

3 855

3 855

3 855

39 314
-17 001
2 424

39 314
-17 388
387

24 737

22 313

28 592

26 168

523

381

523

381

7 800
20 073
42 141

7 800
18 121
39 464

70 014

65 385

3 327
3 941
143
9 255
1 480

3 202
3 212
41
8 889
1 612

18 146

16 956

117 275

108 890

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatteskuld

9

SUMMA AVSÄTTNINGAR
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Konvertibla lån
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder

11
12

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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12

KASSAFLÖDESANALYS
2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Rörelseresultat
Avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta

4 384
2 761
–
-1 172

1 641
2 414
–
-1 224

Betald skatt

5 973
99

2 831
22

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

6 072

2 853

Minskning(+)/ökning(-) av varulager
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder

-4 400
2 871
3 644

-6 211
-2 825
9 393

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

8 187

3 210

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-11 027

-7 928

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-11 027

-7 928

Upptagna lån
Amortering av låneskulder

5 000
-2 924

6 000
-2 437

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

2 076

3 563

ÅRETS KASSAFLÖDE
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

-764
6 244

-1 155
7 399

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

5 480

6 244

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

KASSAFLÖDESANALYS
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REDOVISNINGSPRINCIPER
BOKSLUTSKOMMENTARER

OCH

Belopp i tkr om inget annat anges.

a l l m ä nn a
re do v isningsp rincip e r
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning
(K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11
(Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR
2012:1.
REDOVISNING I OCH BORTTAGANDE FRÅN B ALANSRÄKNINGEN

En finansiell tillgång eller en finansiell skuld tas upp i balansräkningen
när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten
till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma
gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i
allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har
kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
VÄRDERING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt
hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet
på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
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VÄRDERING AV FINANSIELLA SKULDER

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter
som är direkt hänförliga till upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden. Kortfristiga
skulder redovisas till anskaffningsvärde.
AVGIFTSBESTÄMDA PLANER

Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda
avgifter redovisas som skuld.
OFFENTLIGA BIDRAG

Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar
Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen
genom att bidraget reducerar tillgångens redovisade värde.
SKATT

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och
uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten
skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida
räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära
skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första
redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden
använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras
på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld
förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de
skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och
har inte nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande
och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje
balansdag.

REDOVISNING AV INTÄKTER

AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits
eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt
värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt
vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets
försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda: de
väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har
överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang i den löpande
förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som
sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de
ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla
bolaget, och de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till
följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer
att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen
samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten
redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning
för tillgången i fråga.

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden
minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens
beräknande livslängd.
Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits
till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Markanläggningar
Processutrustning
Inventarier och fordon
Fat

% PER ÅR
1–5
5
5–10
10–20
10

de f ini t ion av n yck e lta l

VARULAGER

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först
in/först ut-principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk
beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta
tillverkningskostnader. Vid värdering har inte hänsyn tagits till kapacitetsutnyttjande.
Mognadslagring är ett viktigt produktionssteg i tillverkningen av
whisky. Mognadslagret redovisas som varor under tillverkning tills den
buteljeras och kostnaderna för mognadslagringen påförs lagervärdet.

KASSALIKVIDITET

Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder.
SOLIDITET

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt
enligt aktuell skattesats i förhållande till balansomslutningen.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade
till anskaffningsvärde.
LEASING

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
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NOTER
NOT 1

NETTOMSÄTTNING

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Nettoomsättning
Avgår alkoholskatt

55 810
-8 982

35 366
-5 675

NETTOOMSÄTTNING EXKLUSIVE ALKOHOLSKATT

46 828

29 691

Alkoholskatten ingår i omsättningen och i posten Råvaror och förnödenheter med samma belopp.

NOT 2

LEASINGAVGIFTER AVSEENDE OPERATIONELL LEASING

Bolagets leasar utrustning i form av truck, ledstaplare, kopieringsmaskin samt bilar. Av tabellen framgår erlagd kostnad de två senaste åren samt
avtalad avgift inom ett år och mellan ett till fem år. Bolaget har inga avtalade leasingavtal med längre löptid än 5 år. I kostnaden för kostnadsförda
leasingavgifter har inräknats den del av första förhöjd hyra som periodiserats för respektive räkenskapsår.

2017-12-31

2016-12-31

613
488
697

586
837
583

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

11
5
16

10
4
14

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Ersättningar till styrelse och vd
Löner och andra ersättningar

1 365
6 737

1 034
5 647

SUMMA
Sociala kostnader
varav pensionskostnader

8 102
3 548
719

6 681
2 813
486

Tillgångar som innehas vid operationella leasingavtal
Leasingavgifter avtalade att betalas inom 1 år
Avtalade framtida leasingavgifter betalas mellan 1 och 5 år
Under räkenskapsåret kostnadsförda leasingavgifter

NOT 3

ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda
Män
Kvinnor

Av företagets pensionskostnader avser 160 tkr (66 tkr) företagets vd.
Till den av årsstämman valda styrelsen utgår ett fast styrelsearvode. De valda styrelseledamöterna erhåller arvode enligt följande: styrelsens
ordförande 225 tkr, övriga ledamöter erhåller ett arvode om 45 tkr vardera. Verkställande direktören har för 2017 erhållit lön och ersättningar uppgående till 961 tkr. Verkställande direktörens pensionsförmåner uppgår till 20 tkr/mån. Vd och ledande befattningshavare har en uppsägningstid
på upp till 6 månader eller enligt lag och avtal.
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NOTER

NOT 4

BYGGNADER OCH MARK

2017-12-31

2016-12-31

24 913
1 070
2 524
–
28 507

23 936
977
–
–
24 913

-1 600
-458
–
-2 058

-1 175
-425
–
-1 600

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

26 449

23 313

Redovisat värde byggnader
Redovisat värde markanläggningar
Redovisat värde mark

24 776
928
745
26 449

21 889
679
745
23 313

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar
Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar

Ackumulerat anskaffningsvärde har reducerats med erhållet bidrag om 6 124 tkr, varav 1 025 tkr har påverkat årets nyanskaffningar.

NOT 5

PROCESSUTRUSTNING
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

2017-12-31

2016-12-31

9 710
–
–
9 710

9 630
80
–
9 710

-4 256
-733
-4 989

-3 525
-731
-4 256

4 721

5 454

Ackumulerat anskaffningsvärde har reducerats med erhållet bidrag om 4 489 tkr, varav 1 000 tkr har påverkat årets investeringar.

NOT 6

INVENTARIER OCH FORDON
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar
Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

2017-12-31

2016-12-31

4 599
258
370
-30
5 197

3 102
1 498
–
–
4 600

-1 134
-618
-1 752

-681
-453
-1 134

3 445

3 466

NOTER
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NOT 7

FAT

2017-12 -31

2016-12 -31

10 913
1 604
12 517

8 461
2 452
10 913

-2 547
-921
-3 468

-1 741
-806
-2 547

9 049

8 366

2017-12-31

2016-12-31

Vid årets början
Investeringar
Omklassificeringar

4 589
8 095
-2 894

1 668
2 921
–

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

9 790

4 589

UPPSKJUTEN
SKATTEFORDRAN

UPPSKJUTEN
SKATTESKULD

NETTO

Ingående balans
Skattemässigt underskottsavdrag

5 162
-645

-381
-142

4 781
-787

UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN (NETTO)

4 517

-523

3 994

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

NOT 8

NOT 9

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN OCH AVSÄTTNINGAR
FÖR UPPSKJUTEN SKATT
2017-12-31

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 20 528 tkr och andra outnyttjade skatteavdrag uppgår till 0 kr.

NOT 10
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NOTER

UPPLYSNINGAR OM AKTIEKAPITAL

ANTAL A-AKTIER

ANTAL B-AKTIER

SUMMA

Antal vid årets ingång

1 929 970

1 925 504

3 855 474

Antal vid årets utgång

1 929 970

1 925 504

3 855 474

NOT 11

KONVERTIBLA LÅN
Konvertibellån 2012
Norrlandsfonden
Konvertibellån 2013
Personalkonvertibel
Konvertibellån 2014
Norrlandsfonden
Konvertibellån 2015
Personalkonvertibel

SUMMA

2017-12-31

2016-12-31

3 200
3 200

3 200
3 200

2 500
2 500

2 500
2 500

1 100
1 100

1 100
1 100

1 000
1 000

1 000
1 000

7 800

7 800

Konvertibellånet från 2012 löper med en årlig ränta om 4,00%. Perioden för påkallande av konvertering löper till och med den 31 december 2022,
med en konverteringskurs om 24 kronor per aktie. Skuldebrevet ska, i den mån konvertering ej skett dessförinnan, återbetalas den 31 januari 2023.
Konvertibellånet från 2013 löper med en rörlig ränta som per balansdagen uppgick till 3,95%. Perioden för påkallande av konvertering löper till
och med den 10 december 2020, med en konverteringskurs om 15 kronor per aktie. Skuldebrevet ska, i den mån konvertering ej skett dessförinnan,
återbetalas den 31 december 2020. Lånet är villkorat stämmans godkännande avseende förlängd löptid.
Konvertibellånet från 2014 löper med en rörlig ränta som per balansdagen uppgick till 3,00%. Perioden för påkallande av konvertering löper till
och med den 31 januari 2019, med en konverteringskurs om 16:80 kronor per aktie. Skuldebrevet ska, i den mån konvertering ej skett dessförinnan,
återbetalas den 28 februari 2019.
Konvertibellånet från 2015 löper med en rörlig ränta som per balansdagen uppgick till 3,95%. Perioden för påkallande av konvertering löper till och
med den 10 december 2018, med en konverteringskurs om 19:50 kronor per aktie. Skuldebrevet ska i den mån konvertering ej skett dessförinnan
återbetalas den 31 december 2018.

NOT 12

ÖVRIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT
Förfallotidpunkt, inom 1 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen

NOT 13

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT

2016-12-31

3 327
15 352
4 719

3 202
12 015
6 106

23 398

21 323

2017-12-31
Procent

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Utnyttjande av tidigare underskottsavdrag
Redovisad effektiv skatt

2017-12-31

22%
0,7%
0
17,1%
24,5%

Belopp
3 211
-708
-25
-55
-788

2016-12-31
Procent
22%
5%
0
-19,9%
7,1%

Belopp
418
-92
-21
–
83
-30

NOTER
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NOT 14

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2017-12-31

2016-12-31

6 775
23 700
1 135

6 775
23 200
1 223

31 610

31 198

3 589

2 688

3 589

2 688

STÄLLDA SÄKERHETER
Panter och säkerheter för egna skulder
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Maskiner belastade med äganderättsförbehåll

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Återbetalningsskyldighet Regionalt investeringsbidrag

NOT 15

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Styrelsen har i januari 2018 fattat ett beslut att registrera in ett nytt varumärke i Europa (klass 33), samt i WIPO för resterande delen av världen.
Anledningen är att det under 2017 har framkommit en risk att varumärkesintrång avseende namnet Box, Single Malt Whisky på den nordamerikanska
marknaden kan föreligga.

UNDERSKRIFTER
Bjärtrå den 8 mars 2018

JOHAN NIKULA
Ordförande

GABRIELLA AXELSSON

BIRGER LARSSON
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Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 15 mars 2018
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NOTER OCH UNDERSKRIFTER

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i BOX DESTILLERI AB, org. nr. 556729-2593

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Box Destilleri AB för år 2017.
Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 27–40 i detta dokument.

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
Box Destilleri ABs finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Box Destilleri AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och
återfinns på sidorna 5–26. Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för denna andra information. Vårt uttalande avseende årsredovisningen
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa
den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar
vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Om vi, baserat
på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att
den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och vd:s ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har
betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten
i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi
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drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre
kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i
årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger
de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning
och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
RAPPORT OM ANDRA KRAV E NLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning för Box Destilleri AB för år 2017 samt
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker
att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
Box Destilleri AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som
bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
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Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något
väsentligt avseende:
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision
som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.

Sundsvall den 15 mars 2018

Lars Skoglund
Auktoriserad revisor
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