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é	Fatägare hämtar ut sina smakprov
på en av alla årets mässor.

è	Montern är redo för besökarna på årets
Stockholm Beer & Whisky.
è	Den rökiga 2nd Step 01 på Ishotellet
i Jukkasjärvi.

ê	Utbyggnad av köket under våren 2016.
ê	Årets första guidade tur under sommaren.
ê	Nöjda fatägare spikar namnskyltar
och provar whisky i lagerhuset.

è	Fullt tryck i både Box Bar och på scenen
vid årets Whiskyfestival.
è	Kungalunch i besökscentret.

BOX I KORTHET
Box Destilleri AB startade sin operativa verksamhet
i Bjärtrå, Ådalen 2010. Affärsidén är »att med Ådalen
som bas producera maltwhisky och whiskyupplevelser
av yppersta kvalitet«. Målsättningen är att med hjälp
av passion, kunskap och platsens unika läge skapa en
singelmalt i absolut världsklass.Whiskytillverkningen
vid destilleriet är också en mycket intressant produkt
inom besöksindustrin och antalet besök på destilleriets
besökscenter växer kraftigt.
Försäljning av 40-litersfat, så kallade 39,25 Box
Ankare, till privatpersoner och företag har från starten
varit en viktig del av verksamheten och är fortfarande
en väsentlig del av intäkten. Sedan 2014 buteljeras
även egna produkter från mognadslagret för försäljning i Sverige och utomlands. Sedan 2015 är de egna
buteljerade produkterna Box Single Malt Whisky den
klart största intäktskällan för bolaget.
På destilleriområdet i Bjärtrå har en modern besöksanläggning skapats med bistro/café, butik och
konferensmöjligheter. Anläggningen har verksamhet
året runt och är öppen dagligen med guidade visningar
från juni till augusti.
Box Destilleri AB har ett femtontal anställda
och är ett publikt bolag med cirka 1600 aktieägare
samt notering på Alternativa Listan.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

•	2016 var det hittills mest mässintensiva året i bolagets historia. Ett 20-tal mässor genomfördes i hela
landet inklusive två internationella mässor i Paris
och London. På de största mässorna Göteborg,
Malmö och Stockholm sattes försäljningsrekord
både vad gäller fat och cask samples.
• 	I april presenterades den första produkten, nr 01,
i nya serien 2nd Step Collection och 6260 flaskor
såldes till Systembolaget. Under året har 11 lanseringar av egna buteljerade produkter gjorts på
marknaden.
•	Försäljningen av buteljerat har ökat med 64% vad
gäller antal flaskor.Till Systembolaget såldes under
året 29535 flaskor av Box officiella buteljeringar.
Det största volymtillskottet kom från Box Dálvve
vilket var bolagets första kontinuerliga produkt i
700 ml och producerad batchvis. Introduktionen
skedde i november och det såldes 15610 flaskor,
varav 13364 flaskor till Systembolaget.
•	Under 2016 har bolagets exportförsäljning ökat
kraftigt liksom marknadsarbetet utanför landets
gränser. Ett mindre antal externa samarbetspartner med ansvar för olika geografiska marknader
hjälper till att introducera produkterna främst
på de prioriterade marknaderna i UK, Frankrike,

ÅRET I SAMMANDRAG

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

2016

2015

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

27,56
34,25
+49
-32,41
1,84
0,35

Tyskland, Taiwan och USA. Exportförsäljningen
omfattade under året 7831 flaskor vilket är 20%
av den totala försäljningen.
•	Fatförsäljningen har under året nått nya höga mål
och totalt har 959 fat sålts varav 159 är 2nd fill av
tömda fat. Försäljningen har drivits av ett intensivt
mässdeltagande och hög aktivitet av klubb- och
företagsprovningar.Två viktiga fatprodukter har
lyft resultaten, de så kallade Mongolicafaten av
asiatisk nyek samt romfat från Jamaica.
•	Året har varit ett expansivt år vad gäller försäljning. Intäkten från Box officiella buteljeringar steg till 16,50 Mkr vilket stod för 47 % av
nettoomsättningen. 39 070 flaskor av officiella
buteljeringar såldes 2016 och försäljningstopparna
var 2nd Step 01 samt Box Dálvve. Försäljningen av
39,25 Box Ankare och därtill kopplade produkter
stod för 37% av nettoomsättningen och bidrog
med 12,9 Mkr.
•	Försäljningen via Box Visitor Center har också
ökat kraftigt till 4,14 Mkr vilket är 12% av netto
omsättningen.
•	Årets stora sommarhändelse var Box Whiskyfestival som firade 10-årsjubileum med publikrekord
på nästan 3000 personer och ännu större utbud
av utställare, whisky och musik. Under sommaren
2016 var besökscentret öppet under tre månader,
sju dagar i veckan. Åtta personer jobbade skift
och serverade, guidade samt såg till att drygt 5000
personer trivdes. Totalt har besökscentret under
året haft 6 803 besökare vilket är en ökning med
drygt 50%. Omsättningen för verksamhetsdelen
var 4,14 Mkr.
•	Produktionen vid bolagets anläggning har fungerat mycket bra och årets produktion är den
högsta i bolagets historia, totalt producerades
106 882 liter ren alkohol jämfört med 2015 då det
producerades 101489 liter ren alkohol. Omräknat
till fatstyrka 60 % motsvarar produktionen en
volym om 178137 liter.

BOX I KORTHET
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i möter vd Thomas Larsson uppe på »fat
ägarhyllan« i besökscentrets avspända
atmosfär. Ångermanälven gnistrar vit och
frusen genom de pampiga panorama
fönstren. En blick ut över det vintriga
landskapet blir samtidigt en blick bakåt
på ett intensivt och spännande år.
HUR SKULLE DU VILJA RUBRICERA 2016?

– Ett ord som kommer för mig är förändring. Det har på
många sätt varit ett fantastiskt år men det som tydligast
har satt sig på min näthinna är den förändring som vi
har genomgått, vi har liksom blivit vuxna på riktigt.
Jag ska ge några exempel. Under våren 2016 beslutade
vi att tidigarelägga introduktionen av vår första core
range-buteljering. Enligt våra långa strategier skulle
vi kunna släppa en första »hyllprodukt«, det vill säga
en produkt som produceras löpande över tid enligt
samma recept. Inte förrän 2018–19 räknade vi med
att både efterfrågan på våra produkter och tillgången
på tillräckligt mogen whisky i lagerhusen för en sådan
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Kvaliteten på whiskyn
i våra lagerhus är
fantastisk och mognads
takten är högre än vad vi
kunnat hoppas på.

produkt skulle vara tillräckliga. Men verkligheten har
visat på en långt mycket mer gynnsam utveckling.
– I ett större perspektiv så fortsätter singelmaltwhisky
att utvecklas starkt. Intresset för nya produkter från
nya destillerier utanför Skottland växer kraftigt, så det
finns en tydlig positiv trend för maltwhisky i världen.
Kvaliteten på whiskyn i våra lagerhus är fantastisk och
mognadstakten är högre än vad vi kunnat hoppas på.
Dessutom finns en stor efterfrågan på våra produkter
från svenska whiskyvänner. Men att ta beslut om att
tidigarelägga en sådan produkt får många följdeffekter
på företaget. Det innebär en förändring på flera plan:
för marknadsarbete, för produktion, för administration
och logistik och inte minst för synen på vad vi är för
företag.Vi har fram till nu haft ett stort fokus på att sälja
fat och har även internt sett oss lite som ett fatförsäljningsföretag. 2016 förändrades detta i och med ett att
vi plötsligt erbjuder en mycket större palett av egna
produkter, för flera marknader och kliver fram som
ett riktigt whiskyföretag. Det har förändrat oss och
det är en positiv förändring som kommer att fortsätta.

LYFT FRAM NÅGRA SAKER SOM DU TYCKT VARIT
EXTRA POSITIVA UNDER 2016?

– Genomförandet av hela Box Dálvve-projektet är verkligen något som lyser positivt i min kalender. Beslutet
att ta fram det som blev Box Dálvve och sätta den på
marknaden i månadsskiftet oktober-november var ett
stentufft mål som satte hela organisationens förmåga
på prov. Vi hade redan tio planerade egna produkter
som skulle fram under året och att på några månader,
egentligen från sommaren 2016, lansera en helt ny
produkt, i ny större flaska, ny design och på en helt ny
nivå vad gäller produktionsvolym var en rejäl utmaning.
Jag är oerhört stolt över hur alla medarbetare tog sig an
uppgiften och genomförde den. Lanseringen var dessutom oerhört framgångsrik med en rekordförsäljning
på Systembolaget med 10568 flaskor sålda till konsument under november och december. Överhuvudtaget
tycker jag att vår förmåga att sätta mål och nå dem är
något väldigt positivt. Vi nådde också ett tufft fatförsäljningsmål under 2016 och vi har överträffat målen
vad gäller besökscentrets utveckling i omsättning och

besöksantal, så förmågan att nå målen är verkligen en
positiv egenskap som jag med stolthet ser tillbaka på.
OM VI TITTAR PÅ SVÅRIGHETER UNDER ÅRET DÅ?

– I en så pass udda verksamhet som whiskytillverkning
i Sverige finns naturligtvis en mängd utmaningar för ett
företag som Box eftersom vi är i början av en spännande
livscykel. Vi får ofta jobba enligt principen learning by
doing. Det finns väldigt lite erfarenheter att dra nytta av
på nära håll. Att skapa en effektiv buteljeringsprocess
till exempel har varit en utmaning för oss. Att hitta
rätt flöden och tidslinjer, från beställningar internt från
Marknad till att en perfekt produkt finns i rätt tid vid
de olika kontrollpunkter som finns innan flaskan till slut
möter konsumenten. Här har årets intensiva arbete visat
på både svagheter och möjligheter i vårt arbetssätt och
vi har lärt oss mycket. Integration av de administrativa
systemen i verksamheten har också varit utmanande
eftersom vi får utveckla systemen själva för att möta
våra behov när företaget utvecklas.
– Försäljning av alkoholdrycker är en speciell bransch

VD HAR ORDET
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Platsen här i Ångermanland är viktig
för hela vårt varumärkesbygge.

med många regleringar. Vår bristande erfarenhet vad gäller
transport- och tulldokument gjorde till exempel att vi
fick skjuta fram en affär till Taiwan från december till
januari vilket påverkade årets försäljning något. Men vi
lär oss och utvecklas av problem som dyker upp.
NÄR VI NU PRATAR OM DEN INTERNATIONELLA
FÖRSÄLJNINGEN, HAR DEN VÄXT UNDER 2016?

– Jag måste börja med att konstatera att även här ligger vi några år före våra ursprungliga planer.Vi hade
inte tänkt starta upp någon större exportförsäljning
förrän 2018, men efterfrågan gav oss möjligheten att
inleda internationaliseringen tidigare. 2016 gick 20 %
av vår försäljning på export och vi hade försäljning
i tio olika länder.
– Främst handlar det om initiala kontakter för att
etablera kanaler och relationer. Men i och med att
vi nu också kan erbjuda ökade volymer genom Box
Dálvve räknar vi med att exportförsäljningens positiva
utveckling fortsätter under 2017.
EFTER ETT LUGNT 2015 VERKAR INVESTERINGS
TAKTEN ÖKAT IGEN?

– Det är riktigt. Just nu bygger vi för fullt på den nya
buteljeringsanläggningen samt kompletterande förråd
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och logistikutrymmen. Under våren 2017 kommer
maskindelen för en helt automatiserad buteljeringslina
att installeras och vi beräknar ta den i bruk före halvårsskiftet. Det här kommer avsevärt att förbättra både
effektivitet och kvalitetskontroll. Vi tog för några år
sedan ett strategibeslut om att ha hela vår produktion,
från malning av malt till buteljering av slutprodukter,
på plats här i Sörviken. Det var ett mycket klokt beslut
tycker jag. Ur en kvalitetsaspekt är det avgörande, men
också för att ge oss den flexibilitet vi behöver.
– Dessutom är platsen här i Ångermanland viktig
i hela vårt varumärkesbygge. Som besökare kan du på
riktigt följa vår process hela vägen och uppleva den
kvalitetsfilosofi som genomsyrar allt vi gör. Förutom i
byggnader och utrustning har vi också investerat rejält
i marknadsåtgärder under året, både övergripande i
design, förpackningar och profil samt i marknads
utveckling internationellt.
VILKA ÄR DINA TANKAR KRING ÅRETS RESULTAT
OCH AKTIENS UTVECKLING?

– Resultatet är enligt vår förväntan.Vi har ökat omsättningen med 28% men har inte samma utväxling på
resultatet. Det beror framförallt på att cirka en tredjedel
av vår försäljning av flaskor är Box Dálvve vilket är

26
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apr

jun

Aktiekursen för Box Destilleri AB för
januari 2016–februari 2017 (kr).
Källa: Alternativa Listan.
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en produkt med lägre marginal än våra produkter i
de högre prissegmenten. Novembers och decembers
försäljning av Dálvve står för nästan 40% av volymen
men 23% av nettointäkten. Med endast två månaders
försäljning så får vi inte resultateffekten av en mer
volyminriktad produkt. Däremot har vi en stor del av
utvecklingskostnaderna tagna på produkten under året
tillsammans med övriga marknadsinvesteringar för att
skapa möjligheter för den internationella försäljningen.
Här kommer vi att se positiva resultateffekter under
kommande år.
– Vi har också skapat bättre förutsättningar för
långsiktig lönsamhet genom att sänka våra kapitalkostnader. Aktien har också fortsatt att i lugn takt
skapa mer värde för våra ägare.Värdet har stigit med
cirka 30 % vilket i dessa dagar måste anses godkänt.
Överhuvudtaget så är de långsiktiga perspektiven
något som präglar både mitt tänkande och vår verksamhet.
– Vi är fortfarande i början på en fantastisk resa.
Jag kan ta ett aktuellt exempel från året på vårt sätt
att tänka. 2016 firade Box Whiskyfestival 10 år. Idén
sjösattes långt innan det fanns ett destilleri på plats
och den fortlever och utvecklas hela tiden. I år samlades nästan 3000 människor här hos oss och njöt av

maltwhisky, mat, musik och varandras sällskap. Jag tror
det här är vår vinnande formel, förmågan att utveckla
goda idéer över tid, att våga hålla i, tro på idéer och
inte tappa fokus. Att vilja och våga möta kunder med
öppenhet och gästfrihet. Och att dessutom våga utmana oss själva, ta chanser när de yppar sig och visa mod.
Det är så vi bygger Box vidare, år från år.

VD HAR ORDET
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è	Rockgruppen In Flames sångare
Anders Fridén provar fat tillsammans
med destillerichef Roger Melander.
ê	Brand ambassador Bo Eng på plats
och presenterar Box på Bordershop
i Tyskland.

MARKNAD
OCH FÖRSÄLJNING

D

Försäljning av svensk whisky
via Systembolaget 2016.*
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en förändring av den globala whiskymarknaden som kunnat skönjas i statistiken
och på fältet sedan 2013 har fortsatt. Den
Mackmyraskotska
78,0% dominansen vad gäller exporterad
whisky globalt har fortsatt att utmanas.
Box 10,8%
Blendwhisky har lyckats vända till en svag
Hven 10,0%
ökning medan singelmaltwhisky har visat stark tillväxt.
Övriga för
1,2%nya whiskyländer och mindre aktörer har
Mackmyra 78,0%Intresset
fortsatt att öka i västvärlden och i Asien.
Box 10,8%
Den irländska whiskyindustrin skördar stora framMackmyra 78,0%
Hven 10,0%
gångar och exportvolymen till exempelvis USA ökade
Box 10,8%
Övriga 1,2%
med 19 % 2016 och beräknas vara fördubblad 2020.
Hven 10,0%
Många nya destillerier startas upp i Irland i kölvattTopp 10 svensk whisky 2016
net av Jamesons och Tullamores framgångar. Antalet
Övriga 1,2%
försäljning på Systembolaget (liter).*
destillerier är snart uppe i 40 från att bara för fem år
sedan ha varit 3.
När det gäller singelmalt från Skottland har export
volymen ökat med 7% under 2016 medan blendwhisky
växte med 2,2%. Det ska jämföras med den nedgång som
blendwhiskykategorin haft under de tre senaste åren.Vad
gäller värdet i exporten från Skottland står singelmalt för
en ännu mer kraftfull utveckling. Kategorin utgör endast
10% av exportförsäljningen, men de skotska destillerierna får drygt 25% av sina intäkter från singelmalt. Den
tydliga förskjutningen mot singelmalt indikerar inte
bara den positiva prisutvecklingen för kategorin utan
också en förskjutning av intresse hos betydande delar av
konsumenterna. Kvalitet och smak konkurrerar med pris.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Intresset för singelmaltwhisky kan också avläsas på
andra värdeskalor. The Investment Grade Scotch Whisky
Index som utgår från priser på auktioner världen runt
ökade med 14% under 2015 vilket kan jämföras med
att traditionella investeringsobjekt som guld sjönk
10% under samma tid.
DEN SVENSKA WHISKYMARKNADEN

Den totala försäljningen av singelmaltwhisky i Sverige
har efter ett antal år av uppgång minskat med 1,7%
under 2016. Totalt såldes 1314 498 liter singelmalt på
Systembolaget under 2016, en sättning av marknaden
som kunde förutses i minskad export under 2015 från
Skottland till Sverige.
Däremot har den svenska whiskyn stärkt sina positioner hos konsumenterna. Försäljningen av svensk
whisky på Systembolaget har vuxit med hela 64 %
under 2016, till en total försäljning på 144232 liter.
Mycket av tillväxten kan tillskrivas Mackmyras Mack
som introducerades hösten 2015, samt till viss del
Box Dálvve och stark försäljning av Hvens Tycho’s
Star. Både Mack och Tycho’s Star har 12 månaders
försäljning medan Box volymprodukt Dálvve endast
såldes under november och december. Box andel av
försäljning av svensk whisky har ökat något till 10,8%.
Svensk singelmaltwhisky har nästan fördubblat sin
marknadsandel vad gäller Systembolagets försäljning
av singelmalt, från 6,5% 2015 till 11% 2016.

*) Källa: Systembolaget.

FÖRSÄLJNING BUTELJERAT
Buteljerade produkter
(andel av omsättning).

47%
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2016 har präglats av fortsatt förändring av huvudfokus
för marknadsarbetet mot buteljerade produkter. De
egna buteljerade produkterna står också för en allt
större del av intäkterna. Under 2016 ökade intäkten
från egna officiella buteljeringar till 16,35 Mkr vilket
är 47 % av Box totala försäljning. Totalt såldes 39 070
flaskor under året. Det redovisade antalet är exklusive buteljeringar av privata ankare samt cask samples
för provningar, vilka tidigare räknats in i försäljning
Buteljerat men nu redovisas under försäljning Fat.
Huvuddelen av försäljningen går till den svenska
marknaden och Systembolaget där 29535 flaskor s åldes
under året, vilket är en ökning från föregående år
med 78 %. On trade-försäljningen står för en liten del
av intäkten, endast 2 % och 769 flaskor, men växer.
Exportmarknaden har under året fått en allt större
betydelse. Strategiska satsningar på att introducera
Box på den internationella scenen har tidigarelagts
och under året har flera viktiga marknader öppnats

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

tillsammans med externa partners. Prioriterade exportmarknader är Frankrike, Tyskland, UK, Taiwan
och USA (introduktion 2017). Men Box har under
2016 haft försäljning i 10-talet länder. Exporten stod
under 2016 för 20% av den totala försäljningen och
7 831 flaskor lämnade destilleriet med destination
utanför landets gränser.
STRATEGISK FÖRÄNDRING

Box buteljerade produkter har allt sedan den första
introduktionen på Systembolaget 2014 av The Early
Days Collection och The Pioneer kännetecknats av
begränsade utgåvor i ett högt prissegment.Tillgången
har varit begränsad och efterfrågan hög. Utgivningen
av »volymprodukter« har hållits samman i serier som
The Early Days Collection och den internationella Early
Days med batchvisa utgåvor. Sortimentet har spetsats
med exklusiva produkter i mindre utgåvor som The
Festival, The Archipelago med flera riktade till smalare

é	Brittiska Whisky Magazine tittar
närmare på Box i februari/mars
numret 2017.

Box In Flames,
Advanced Master Class
The Festival,
Visitor Center Cask
Marknadskommunikativa
produkter
Exklusiva individuella
produkter

2nd Step, PX,
American Oak

Box
Dálvve

Begränsad livslängd och volym
Volymprodukter
Box produktsegment
med exempelprodukter till höger

målgrupper och kopplat till event.
I och med den positiva utvecklingen i vårt
mognadslager vad gäller kvalitet och den ökade
efterfrågan på Box produkter kunde vi under våren
2016 anta en ny strategi för Box produktportfölj.
Beslut fattades om en tidigareläggning av Box första
volymprodukt och att redan hösten 2016 presentera
en produkt med lång livslängd och ett konkurrenskraftigt pris, i 70 cl flaska och för volymer kring
30 000 flaskor årligen på den svenska marknaden. I
och med beslutet skulle också Box för första gången
ha produkter i alla segment i den produktstrategi som
ligger till grund för företagets produktutveckling och
sortimentsuppbyggnad.
Den nya produkten bestämdes att introduceras
på den svenska marknaden under november för att
med en lyckad försäljning i beställningssortimentet
kunna kvalificera sig till en listning på Systembolagets
ordinarie sortiment under Q1 2017.

Exportmarknaden har
under året fått en allt
större betydelse.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
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ç	The Early Days Collection, med fyra
20 cl-flaskor förpackade med ett
graverat glas, fick i början av året
kröna Box första utgivningar.

REKORDUTGIVNING AV PRODUKTER

Box Dálvve fick
ett mycket varmt
mottagande av
både experter och
konsumenter.

14

2016 var också ett mycket intensivt år vad gäller övriga
buteljeringar med inte mindre än 10 lanseringar förutom den nya volymprodukten. Året började egentligen
med en avslutning. Vår första serie The Early Days
Collection hedrades med en exklusiv samlarbox med
samtliga 4 ingående buteljeringar i serien i 20 cl-flaskor.
Dessutom innehöll den eleganta boxen ett graverat
Copitaglas och all information om Box första produkter på marknaden. Boxarna kostade 1395 kr och
de drygt 100 exemplaren såldes naturligtvis direkt.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

I april presenterades den nya serien 2nd Step Collection där den första utgåvan 01 var Box första buteljering på 100% rökigt destillat. 2nd Step 01 lanserades
på Systembolagets »tillfälligt sortiment exklusivt« i
drygt 6 000 exemplar. De återstående 2000 flaskorna
av producerade 8000 allokerades till hotell/restaurang,
gränshandel och internationella marknader. 2nd Step 01
var under 2016 den fjärde mest sålda singelmaltwhiskyn
på Systembolaget i prisläget 650–800 kr. The Early Days
Batch 002 släpptes också i april för den internationella
marknaden främst distribuerad via La Maison du Whisky
i Frankrike, men de 2000 flaskorna allokerades även
till Scandlines, Viking line, Storbritannien, Tyskland
och Holland. Box Share Holders Bottling erbjöds direkt
till våra aktieägare i maj och de 2000 flaskorna såldes
direkt via Systembolagets privatimport.
Vårt besökscenter fick en extra attraktion under sommaren då en ny Visitor Center Cask-buteljering erbjöds
exklusivt till besökare via ett samarbete med System
bolaget i Kramfors. Visitor Center Cask har buteljerats i
tre batcher under året i huvudsak från intressanta ankare.
Under Box Whisky Festival gick köprätterna till årets
festivalbuteljering som vanligt åt direkt och buteljeringen
dök upp via privatimport i början av oktober.
Hösten var om möjligt än mer intensiv vad gäller
nya produkter. 2nd Step 02 släpptes ut på marknaden
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och 10000
som0 ska bana väg för våra ordinarie produkter.
Under oktober presenterades ytterligare en spännande
5000i samma strategi, Box American Oak. Här står
produkt
lufttorkad ny amerikansk vitek för kryddningen av en
100 % rökig
bourbonlagring. Box American Oak blev
0
en dörröppnare för nya marknader och en bekräftelse
för befintliga Box-vänner att våra lagerhus rymmer
mycket spännande whisky.
Under sommaren och hösten arbetades intensivt
för att möjliggöra lanseringen av vår första större
volym
produkt. Ny 70 cl-flaska, ny design för förpack10000
ning samt en smakprofil som är långsiktigt hållbar med
endast
batchvisa variationer. Produkten fick namnet
8000
Box Dálvve. Dálvve är det samiska namnet för vinter,
och är
en hyllning till en av de faktorer som gör
6000
10000
Box unikt: årstidsväxlingarna och framförallt vintern.
Priset på Dálvve sattes till 479 kr på Systembolaget
4000
vilket8000
innebär att produkten konkurrerar i samma
prissegment som Ardbeg 10 YO, Macallan 12 YO och
2000
6000 Svensk Ek. Box Dálvve fick ett mycket
Mackmyra
varmt mottagande av både experter och konsumenter.
40000 två månaders försäljning gick 10568 flaskor
På knappt
ut från Systembolaget vilket ger plats 8 vad gäller
2000 på årsbasis i ett mycket tufft prissegment.
försäljning
En mycket stor framgång.
Motörhead WhiskyMotörhead Whisky

i september, en finstämd whisky med tydlig sherry
karaktär. 2nd Step 02 har fått mycket goda omdömen
internationellt och belönades exempelvis med 92
poäng och en »Recommended Award« bland 20 nya
releaser i Whisky Magazine. 2nd Step 02 buteljerades i
5000 exemplar varav 3000 allokerades för den svenska marknaden och övriga för export. Produkten är
slutsåld.
I september släpptes också Box första buteljering från ett singelfat, Box In Flames. Det här var ett
spännande samarbete med den världskända svenska
rockgruppen In Flames och dess frontman och sångare Anders Fridén. Anders är en mycket kunnig
whiskykännare och samlare som fick fri tillgång till
våra lagerhus och ledsagad av destillerichef Roger
Melander valde han ett fat. De drygt 300 flaskorna
med speciell In Flames-design sålde slut på några
sekunder vid lanseringen.
Under september blev ytterligare en speciell produkt klar att lansera. Box PX skapades framförallt
som introduktionsprodukt för den stora taiwanesiska
marknaden. Box PX är en sherrykryddad finstämd
whisky med toppnoter från Pedro Ximenes-fat. Box
PX är en del av vår strategi att med unika riktade och
exklusiva produkter intressera internationella whiskykonsumenterna för ett litet destilleri från norra Sverige
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é	Box populära whiskyprovningar har
stor betydelse för fatförsäljningen.

FÖRSÄLJNING FAT
Fatförsäljning
(andel av omsättning).

37%
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Försäljningen av 39,25 Box Ankare till privatpersoner
och företag är fortfarande en viktig affär för bolaget.
Dess betydelse kan inte bara mätas i ett viktigt kassaflöde
och bidrag till resultatet. Den är också en mycket viktig
relationsbyggare på vår viktigaste marknad: Sverige. Genom fatägandet får tusentals svenska kunder en djupare
insikt i på vilka grundvalar en riktigt bra singelmalt
vilar. Fatägandet leder i många fall till ett ökat intresse
och kunskapssökande när det gäller bra whisky. Det är
faktorer som alltid påverkar Box positivt. I fatägandet
skapas en viktig positiv gemenskap med våra kunder
som också påverkar våra övriga intäktskällor.
Inför 2016 hade ett mycket offensivt målprogram
för fatförsäljningen antagits vilket byggde fortsatt
hög tillväxt, offensiva marknadsinsatser och förstärkta
resurser personellt.
Vid årets slut kan konstateras att de högt ställda
förväntningarna i stort har infriats. Fatförsäljningen
och övriga intäkter kopplade till den verksamheten,
omsatte under året 12990 056 kr inklusive alkoholskatt.
Det motsvarar 37% av den totala intäkten. Under året
såldes 961 fat, inklusive 159 second fills.Vi hade under
året sex olika fatprodukter till försäljning: bourbonfat,

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

sherryfat, fat av svensk ek, exklusiva fat av amerikansk
nyek, romfat samt den mycket omskrivna asiatiska
eken, Quercus Mongolica.
LYCKADE KAMPANJER

En viktig ingrediens i Box fatförsäljning är att skapa
unika och spännande fatprodukter. 2016 innehöll två
mycket lyckade introduktioner av nya fat. Under Stockholm Beer & Whisky i september/oktober presenterade
vi 100 fat bundna av asiatisk ek vilka blev mässans
stora samtalsämne, och samtliga sålde slut under första
mässdygnet. Under hösten kom också våra romfat,
med fantastisk doft av högkvalitativ Jamaicarom. Faten
har varit 2016 års storsäljare med över 200 sålda fat.
Under året har också drygt 100 svenska ekfat fått nya
ägare, den svenska eken är en trogen storsäljare och
en pålitlig producent av spännande smaker.
MÄSSOR, PROVNINGAR OCH EVENT

En viktig grundstrategi i Box marknadsarbete är
direktkontakt med våra kunder via offensiv satsning
på mässor, provningar och event. Det är avgörande
för vår framgång att vi på ett konsekvent sätt, med

é	Fatägarresorna till Tallinn har blivit
mycket uppskattade.

é	En av årets mycket omtyckta – och
omskrivna – fatprodukter: Quercus
Mongolica.

full satsning från alla våra viktiga nyckelpersoner,
träffar whiskyvänner på mässor och provningar varje
vecka året runt. Tusentals människor får på detta sätt
möjlighet att bekanta sig med vårt sätt att tänka och
våra produkter. För fatförsäljningen är detta naturligtvis
avgörande liksom för varumärkesarbetet.
Men allt eftersom våra egna buteljerade produkter blir viktigare och fler, blir kundmötena en viktig
marknadsplats för Box egna produkter. Från att alltid
ha handlat om fatprover och fatägande på våra mässor
har vi nu även färdiga produkter att lansera och berätta
om. Under 2016 genomförde vi 20 mässor och upp
emot 200 whiskyprovningar.Vi hade nio fatfyllardagar
på destilleriet och sex fatägarträffar på olika ställen i
landet samt två fatägarresor till Estland. Vi träffade
på detta sätt, i direkta möten, drygt 40 000 personer
under 2016. Dessutom tog vi ut 1567 fatprover ur
våra kunders fat och levererade dem för avsmakning
och bedömning.

eller sherryfat, och efter dryga tre år för fat av ny ek
som svensk eller ungersk. Detta gör att vi nu ser en
kraftig ökning av kundbuteljeringar vilket kommer
att accentueras de kommande åren. 2016 tömde och
buteljerade vi 317 helfat samt genomförde delbuteljeringar på ytterligare 57 fat. Det resulterade i att 20525
50 cl-flaskor med unik singelmaltwhisky nådde sina
stolta fatägare. 50% av de fatägare som buteljerar väljer
att fylla sitt fat igen (159 st).
Buteljeringen av Box Ankare tillför intäktsområde
Fatförsäljning en intäkt om 4 598 624 kr inklusive alko
holskatt. Av de 317 som buteljerade valde omkring
30 % att hämta ut sina flaskor via Systembolaget, 30%
i Danmark via vår partner Juul’s och 30% hämtade
i Tyskland hos Nielsen Discount. Övriga i Estland på
fatägareresa.

Vi träffade på detta sätt,
i direkta möten, drygt
40 000 personer under
2016.

KRAFTIG ÖKNING AV KUNDBUTELJERINGAR

Erfarenheten visar nu att våra 39,25 Box Ankare bör
buteljeras efter cirka fyra år om det gäller bourbon

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
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BOX VISITOR CENTER
Box Visitor Center
(andel av omsättning).

12%
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BOX VISITOR CENTER

2016 kan betraktas som det första riktiga verksamhetsåret för vårt besökscenter. Det är också ett år med
kraftigt höjda besökssiffror och ett positivt resultat
för verksamhetsgrenen. För Box varumärkesarbete
är Box Visitor Center en mycket viktig grundpelare.
Det ger oss en möjlighet att med värdskap, öppenhet
och gästfrihet bjuda in Box-vänner och intresserade
till det som är vårt hem. Det är också en viktig knutpunkt för vår fatägarverksamhet och ger möjligheter
till besök, fatprovningar, fatfyllningar och personliga
kontakter som fördjupar fatägandet och intresset för
whisky. Under våren 2016 byggdes också köket ut till
ett fullskaligt restaurangkök.
Verksamheten har tre huvudsakliga inriktningar:
Sommarsäsongen. Juni-juli-augusti, är besökscentret öppet varje dag från morgon till kväll med full
verksamhet i café/bistro samt guidade rundvandringar
2-3 gånger per dag.
Specialevent. Vi har pubkvällar, fatfyllardagar, Box
Whisky Festival, julbord och andra event under hela
året som är öppna för allmänheten.
Bokade event. Det här är en starkt växande verksamhet där grupper av olika slag bokar anläggningen med

visningar och mat eller fika. Det är dagkonferenser, besöksgrupper av olika slag och till och med bröllop av vilka
vi haft tre stycken under året med besökscentrets chef
Catarina Molitor-Sjöberg som vigselförrättare. I snitt har
2-3 bokade grupper besökt Box varje vecka under året.
KRAFTIG ÖKNING AV BESÖKARE OCH OMSÄTTNING

Under året har 6 803 personer besökt Box Visitor Center
vilket är en ökning från 2015 med drygt 50%.Till den
siffran ska också läggas de nästan 3000 personer som
besökte Box Whiskyfestival. De tre sommarmånaderna
står för 75% av besöksantalet, men den största ökningen
har skett för bokade besök under resten av året. 3183
personer gick en guidad visning på destilleriet 2016
vilket är 46% av samtliga besökare. Omsättningen för
verksamhetsområde Box Visitor Center ökade avsevärt
till 4,17 Mkr. Under året introducerades också en unik
Visitor Center Cask-buteljering som endast kan köpas vid besök på destilleriet. Försäljningen genomförs
genom ett samarbete med Systembolaget i Kramfors.
Box Destilleri har utvecklats till ett av regionens mest
intressanta och växande besöksmål och är nu en självklar
del av det turistiska utbudet i Höga Kusten-området.

é	Box vd Thomas Larsson beskriver
destilleriets verksamhet för H.K.H.
Carl XVI Gustaf vid en rundvandring
i september.
ç	
Besökscentrets huvudsal, med en
magnifik panoramautsikt över Ånger
manälven, har varit flitigt utnyttjad
under året. Loftet kallas Fatägarhyllan
och beträds som namnet antyder inte
av vem som helst.
è	
Julstök pågår i besökscentrets kök
med Catarina Molitor Sjöberg och
Caroline Olson.

BÄTTRE SERVICE, HÖGRE KVALITET

För att möta det ökade intresset har även organisationen utvecklats. Under de tre sommarmånaderna
har åtta personer varit säsongsanställda och arbetat i
skift med restaurangverksamhet, butik och guidningar.
Under hösten 2016 anställdes en medarbetare vid sidan
av besökscentrets chef till den löpande verksamheten.
I december fattades också beslut om att rekrytera en
köksansvarig/köksmästare för tillsvidareanställning.
Rekrytering pågår.
10-ÅRSJUBILEUM FÖR BOX WHISKYFESTIVAL

Den första helgen i juli samlades tusentals entusiaster
till den 10:e whiskyfestivalen på Box. För varje år
har vi utvecklat konceptet med fler provningar, fler
intressanta samarbetspartner och bra underhållning.
Ett 10-årsjubileum innebar naturligtvis att festivalen
innehöll extra allt. White Guide-restaurangen Peter
& Linnéa från Örnsköldsvik erbjöd uppskattade fine
dining-sittningar i besökscentrets vackra salong, provningarna var maximerade med spännande provledare
från kända whiskyföretag tillsammans med våra egna
experter. På lördagskvällen steg välkända P-floyd

För Box varumärkes
arbete är besökscentret
en mycket viktig
grundpelare.

upp på scenen för en oförglömlig konsert. Rekord
omsättning på 1,77 Mkr och rekordantal besökare
med 2 890 personer trots att vädergudarna kinkade
lite. Ett 50-tal personer jobbade hårt under festivalen
för att se till att både stämning och service var på topp.
KUNGLIGT BESÖK PÅ BOX

Onsdag den 28 september fick Box Destilleri besök av
kung Carl XVI Gustaf och en delegation med bland
andra landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Besöket
var en del av en resa för att titta på skogsnäringen i
regionen. Besöket på Box innehöll naturligtvis en
rundvandring med en intresserad kung som också
fick dofta och smaka på slutprodukten. »Det doftar
och smakar som bra whisky«, var kungens uppskattande kommentar. För Box känns det extra roligt att
vi tillsammans med stora skogsaktörer som Domsjö
och Dynäs fick representera Ångermanlands moderna
industriella utveckling.

BOX VISITOR CENTER
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è	En ny smalgångstruck köptes in under
året för rationell och säker hantering
av alla fattyper.

PRODUKTION
Produktionsnivån ligger
i princip på max med
nuvarande personal
försörjning.

OCH

U

nder 2016 har produktionen fungerat helt
enligt högt ställda förväntningar. Trots en
kraftig ökning av egna buteljerade produkter och kundbuteljeringar har produktionsanläggningen med destilleri, buteljering
och lager fungerat utan större avbrott eller
störningar. Produktionsavbrott på grund av tekniska
fel eller andra störningar har varit försumbara. Planerat
underhåll har genomförts i samband med semestrar
enligt plan.

LAGER
Destilleriet har producerat 106 882,2 LPA (liter ren
alkohol) under 2016 vilket är drygt 5% mer än 2015
och helt i linje med prognos och plan med hänsyn till
fler arbetsdagar under året. Produktionsnivån ligger i
princip på max med nuvarande personalförsörjning
och befintliga tekniska förutsättningar. Fördelningen
orökt och rökt destillat kan skifta i volym mellan
åren beroende på när olika maltleveranser ankommer
med hänsyn till årsskiftet vilket påverkar statistiken.
Förändringen mellan 2015 och 2016 där andelen rökt

Producerad sprit (1000 LPA)
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é	Den nya helautomatiska buteljeringslinjen ska stå klar våren 2017.

destillat har gått ner från cirka 30% till 18% är ingen
förändring av produktionsmål. Fördelningen ska fortsatt över tid ligga på cirka 25% rökt destillat av den
totala produktionen.
STÄNDIG FÖRBÄTTRING

Som ett led i att utveckla och säkra kvaliteten i produktionen jobbar Box med en löpande utvecklingsstrategi, »Ständig förbättring«. Under året har ett antal
projekt genomförts.
För att eliminera möjligheten till kontamination
vid tillsats av jäst började vi tillsätta jästen direkt i
jäskaren i stället för att aktivera den i ett separat kärl.
Ett påstick med kallvatten installerades också för att
möjliggöra finjustering av temperaturregleringen vid
inmäskning. Det skapar möjligheten att vid behov
sänka blandningstemperaturen några tiondels grader
vid blandningen av gröpe och bryggvatten. Här kan
20 liter kallt vatten till 5000 liter hett vatten faktiskt
påverka kvaliteten och utbytet i processen.
Den nya avloppsledningen under älven till reningsverket i Nyland har också tagits i bruk under 2016.
Nu kan destilleriet varje morgon pumpa pot ale och
spent lees direkt till reningsverket vilket radikalt minskar
miljöbelastningen i form av tidigare biltransporter.
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TRYCK PÅ BUTELJERINGEN

FYLLDA FAT PÅ BOX
År

Tot. antal fyllda fat Till kund

2016 2084

816

2015 2231

1021

2014 1806

641

2013 1689

815

2012 1217

376

2011 1187

352

2010 13

0

Produktionsökningen av buteljerade produkter har
under 2016 varit kraftfull. 2016 har Box producerat inte
mindre än 11 officiella buteljeringar innehållande totalt
53502 flaskor samt 20459 flaskor av kundbuteljeringar
från totalt 374 hanterade 39,25 Box Ankare. Dessutom
har ytterligare en flaskstorlek om 700 ml införlivats i
ordinarie produktion för Box Dálvve. Det har framförallt satt ett rejält tryck på buteljeringsanläggningen
vars kapacitet har pressats under perioder.
Den befintliga buteljeringsanläggningen är halv
automatisk och har en kapacitet om 450 flaskor i
timmen. I och med den tidigarelagda introduktionen
av core range-produkten Box Dálvve, som produceras i
batcher om 14000 flaskor, har behoven av en effektivare buteljering ökat.
För att öka produktionskapaciteten samt förbättra
kvalitet, arbetsmiljö och ergonomi fattades beslut om
att investera i en ny, helautomatisk buteljeringslina samt
nya byggnader för buteljering, materialhantering och
utlastning av produkter. Den nya anläggningen ska tas
i bruk under första halvåret 2017 och kommer att ha
en kapacitet på 2000 flaskor i timmen samt kraftigt
förbättrade förutsättningar för effektiv logistik, hantering av insatsvaror och arbetsmiljö.

é	Nästan 75000 flaskor totalt har gått
genom buteljeringsanläggningen
under 2016.

EFFEKTIVISERING I LAGERHUS 3

Box fatlager innehöll vid årets slut 8 052 fat varav
3447 är kundägda fat, i huvudsak 39,25 Box Ankare.
I lagerhus 3 har monteringen av lagerställ och förtätningen av lagerplatser fortsatt enligt plan. En ny
smalgångstruck levererades under året som möjliggör en effektiv hantering av alla fattyper i den nya
miljön med optimal säkerhet och precision. Trucken
manövreras i de smala gångarna via magnetremsor i
betonggolvet.
Med fullt utbyggd inredning har lagerhus 3 en
kapacitet på omkring 12500 fat. I och med byggnationerna av nytt kallager i anslutning till lagerhus 2
samt det nya varmlagret vid buteljeringen skapas också
en helt ny nivå vad gäller lagerplanering, godsflöden
och logistik.
De nya byggnaderna ska tas i bruk under andra
kvartalet 2017.

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

120000

0-200 R

100000

0-200 OR

80000

200-500

60000

200-500

40000
20000
0

0–1 1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7

PRODUKTION OCH LAGER

23

FEM ÅR I SAMMANDRAG
2016

2015

2014

2013

2012

35 366

27 555

15 998

7 062

4 330

28

72

127

63

88

1 641

1 838

-1 444

-4 623

-4 033

387

354

-2 161

-5 948

-5 295

43 745

38 250

24 637

14 875

9 240

108 890

95 408

80 224

60 893

37 912

Materiella anläggningstillgångar (tkr)

45 188

39 674

37 469

26 626

21 179

Varulager (tkr)

40 220

34 009

27 555

19 555

12 489

Eget kapital (tkr)

26 168

25 781

23 423

20 963

9 754

Investeringar (tkr)

7 928

4 265

12 465

7 032

3 497

24

27

29

34

26

106

129

143

229

117

3

2,70

2,43

1,90

2,88

-1 155

1 979

-4 367

7 808

1 781

14

12

10

10

8

106 882

101 489

102 606

100 429

88 222

Nettoomsättning (tkr)
Förändring från föregående år (%)
Rörelseresultat (tkr)
Resultat efter skatt (tkr)
Nettoomsättning omräknad (tkr)1
Balansomslutning (tkr)

Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
Skuldsättningsgrad (gånger)
Kassaflöde (tkr)
Antal anställda i medeltal
Produktion (liter ren alkohol)

1) N
 ettoomsättning 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 2016 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.
Det finns inga utestående teckningsoptioner. Vid utgången av 2016 fanns fyra konvertibellån på tillsammans 7 800 000 kronor. Av
not 11 framgår tecknare samt beloppens storlek.
Box handlas sedan 2011 på Alternativa Listan, en marknadsplats för handel i onoterade aktier. Alternativa Listan 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.
I uppställningen nedan redovisas aktieinnehavet för bolagets tre största ägare fördelat per antal aktier och aktieslag.

antal a-aktier
Norrlandspojkarna ab
bll Invest ab
Axson Svenska ab
Övriga ägare
Summa

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

2007
2008
2009
2010
2011
2011
2012
2013
2013
2015

transaktion

förändring
antal aktier

kvotvärde

förändring
aktiekapital

Totalt
aktiekapital

totalt
antal aktier

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
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LEDNINGSGRUPP

Thomas Larsson
f 1951, verkställande direktör.

OCH

STYRELSE

Peter Granåsen
f 1960, ekonomichef.

Roger Melander
f 1967, destillerichef.

Hasse Nilsson
f 1961, brand manager.

Janne Groth
f 1965, marknadschef.

Catarina Molitor Sjöberg
f 1959, chef visitor center.

STYRELSEN, från vänster: Gabriella Axelsson, f 1974, styrelseledamot, innehav (privat och via bolag) 281 800 A-aktier, 85 067 B-aktier, 6 ankare. Birger Larsson,
f 1958, styrelseledamot, innehav (via bolag): 350 707 A-aktier, 68 195 B-aktier, 3 ankare. Johan Nikula, f 1957, ordförande, 500 B-aktier. Thomas Larsson, f 1951, vd,
innehav (via bolag och privat) 133 903 A-aktier, 30 211 B-aktier, 9 ankare. Mats de Vahl, f 1954, styrelseledamot, innehav (via bolag) 56 106 A-aktier, 3 423 B-aktier,
2 ankare. Mia Bäckvall Juhlin, f 1974, styrelseledamot, innehav: 100 B-aktier, 4 ankare.
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LEDNINGSGRUPP OCH STYRELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för box destilleri ab (publ), 556729-2593, får härmed
avlämna årsredovisning för 2016. Styrelsen har sitt säte i Kramfors kommun.Årsredovisningen är
upprättad i svenska kronor, sek.
VERKSAMHETEN

FÖRSÄLJNING

»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.

Året har varit ett expansivt år vad gäller försäljning. Intäkten från
Box officiella buteljeringar steg till 16,50 Mkr vilket står för 47%
av nettoomsättningen. 39 070 flaskor av officiella buteljeringar såldes
2016 och försäljningstopparna var 2nd Step 01 samt Box Dálvve.
Försäljningen av 39,25 Box Ankare och därtill kopplade produkter står för 37% av nettoomsättningen och bidrog med 12,9 Mkr.
Under året såldes 959 fat vilket inkluderar refill där kunden
återfyllt sitt tömda fat.
Försäljningen via Box Visitor Center har också ökat kraftigt till
4,14 Mkr vilket är 12% av nettoomsättningen.

ÅRET I KORTHET

2016 har varit ännu ett framgångsrikt år för bolaget där de flesta
av de uppsatta målen uppnåddes och överträffades. 2016 var det
hittills mest mässintensiva året i bolagets historia. Ett 20-tal mässor
genomfördes i hela landet inklusive två internationella mässor i
Paris och London. På de största mässorna Göteborg, Malmö och
Stockholm sattes försäljningsrekord både vad gäller fat och cask
samples. Mässatsningarna är en viktig grundpelare i marknadsarbetet
och en viktig kontaktyta för kunderna.
I april presenterades den första produkten, nummer 01, i nya
serien 2nd Step Collection och 6260 flaskor såldes till Systembolaget.
Under året har 11 lanseringar av egna buteljerade produkter gjorts
på marknaden.
Försäljningen av buteljerat har ökat med 64 % vad gäller antal
flaskor. Till Systembolaget såldes 2016 29535 flaskor av Box officiella buteljeringar. Det största volymtillskottet kom från Box
Dálvve vilket var bolagets första kontinuerliga produkt i 700 ml
och producerad batchvis. Introduktionen skedde i november och
det såldes 15610 flaskor varav 13364 flaskor till Systembolaget.
Under 2016 har bolagets exportförsäljning ökat kraftigt liksom
marknadsarbetet utanför landets gränser. Ett mindre antal e xterna
samarbetspartner med ansvar för olika geografiska marknader
hjälper till att introducera produkterna främst på de prioriterade
marknaderna i UK, Frankrike,Tyskland,Taiwan och USA. Exportförsäljningen omfattade under året 7 831 flaskor vilket är 20% av
den totala försäljningen.
Fatförsäljningen har under året nått nya höga mål och totalt har
959 fat sålts varav 159 är 2nd fill av tömda fat. Försäljningen har drivits
av ett intensivt mässdeltagande och hög aktivitet av klubb- och
företagsprovningar. Två viktiga fatprodukter har lyft resultaten, de
så kallade Mongolicafaten av asiatisk nyek samt romfat från Jamaica.
Årets stora sommarhändelse var Box Whiskyfestival som fi
 rade
10-årsjubileum med publikrekord på nästan 3000 personer och
ännu större utbud av utställare, whisky och musik. Under sommaren 2016 var besökscentret öppet under tre månader, sju dagar
i veckan. Åtta personer jobbade skift och serverade, guidade samt
såg till att drygt 5 000 personer trivdes. Totalt har besökscentret
under året haft 6 803 besökare vilket är en ökning med drygt 50%.
Omsättningen för verksamhetsdelen var 4,14 Mkr.

KOSTNADER

Box Destilleri:s 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.
Det tidigare påbörjade arbetet med bolagets fatägarwebb fortgår. Satsningar har gjorts för att anpassa vårt affärssystem avseende
CRM, lagerhantering och produktion. Kostnaderna för lager och
produktionsutvecklingen har aktiverats som pågående arbete.
I tapphuset har fortsatta ombyggnader gjorts för att underlätta
arbetet med våra buteljeringar. Besökscentret har inretts med
nya möbler och viss maskinell utrustning. Parkeringsytor och
grönytor har anlagts, ett arbete som kommer att fortgå även 2017.
PRODUKTION

Produktionen vid bolagets anläggning har fungerat mycket bra och
årets produktion är den högsta i bolagets historia, totalt producerades 106 882 liter ren alkohol jämfört med 2015 då det producerades
101489 liter ren alkohol. Omräknat till fatstyrka 60% motsvarar
produktionen en volym om 178137 liter.
MILJÖ

Box Destilleri bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljö
balken 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 inkörningsproblem under året vilket har inneburit att
tömningen av avloppsvattnet liksom tidigare har fått tömmas
med slambil. Inkörningsprobelmen ska nu vara avhjälpta och
ledningen är i drift från och med årsskiftet. Box Destilleri har
även med verkan från 2016 tecknat ett avtal med E.on om
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elleveranser 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 2016 har fortsatta satsningar i besökscentret gjorts och köket
har byggts ut för att klara de krav som krävs för att tillgodose en allt
större efterfrågan från ett ökande besöksantal. Den största enskilda
investeringen i maskiner och inventarier avser en ny smalgångstruck
vilken behövs för att kunna optimera lagringskapaciteten i vårt
största lagerhus.
Under året har fortsatta investeringar gjorts i området för att
höja attraktionskraften ytterligare, en ny brygga har anlagts vilket
underlättar för besökare som anländer med båt. Under året har
arbetet med en nybyggnation av ett nytt varmförråd påbörjats vilket
ska inrymma lager och förpackningsutrymmen för buteljeringen.
I förlängningen av lagerhus två har även nybyggnaden av ett nytt
kallförråd påbörjats för att inrymma framförallt förnödenheter i
form av ofyllda fat och flaskor. Under året har inga bidrag erhållits
för genomförda investeringar.
Årets investeringar fördelar sig enligt tabellen nedan, belopp i
Mkr, med föregående år inom parentes.

Byggnader och mark
Processutrustning
Inventarier och fordon
Fat
Pågående nyanläggning

1,0 (0,5)
0,1 (0,0)
1,5 (1,1)
2,4 (2,4)
2,9 (0,3)

Summa

7,9 (4,3)

FINANSIERING

Box Destilleri:s finansiering har fram till 2016 i huvudsak vilat på
tre ben: ägarkapital i form av aktiekapital och konvertibla lån, fatlån
där försäljningen av ett fat genererar ett lån vilket återbetalas när
fatköparen buteljerar sitt fat samt banklån. Under året har fatlånen
tillfört verksamheten netto 8,4 Mkr och nya banklån har tagits
upp med 6,0 Mkr.
RESULTAT

Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 417 tkr (506) tkr.
Det är andra gången Box Destilleri kan redovisa ett positivt resultat.
KASSAFLÖDE

Årets kassaflöde uppgick till -1155 tkr jämfört med föregående
år 1979 tkr.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

2016

2015

2014

2013

2012

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

4 329
-5 235
37 907
117
25,7

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

*) Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

ÄGARE

Under året har Nordic Whisky Capital AB minskat sin ägarandel i bolaget, de tre ägarna Norrlandspojkarna AB, BLL Invest AB samt
Axson Svenska AB har ökat sina ägarandelar. Box Destilleri:s aktie handlas via handelsplatsen Alternativa.se. Av förteckningen nedan
framgår vilka ägare som äger mer än 10% av antalet aktier eller röster i bolaget per balansdagen 2016-12-31.

antal a-aktier
Norrlandspojkarna ab
bll Invest ab
Axson Svenska ab
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419 523
350 707
265 000

antal b-aktier

% kapital

% röster

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 2016.
EGET KAPITAL

Belopp i tkr
Aktiekapital
Överkursfond
Eget kapital 2016-01-01
3 855
39 314
Årets resultat			
Eget kapital 2016-12-31

3 855

39 314

Fritt eget kapital
-17 388
387

Summa eget kapital
25 781
387

-17 001

26 168

RESULTATDISPOSITION

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

39 313 584
-17 388 292
387 419

Totalt

22 312 711

Balanseras i ny räkning

22 312 711

Summa

22 312 711

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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RESULTATRÄKNING
rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete och färdigvaror
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Not
1

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

35 366
5 636
384
31

27 555
6 382
292
17

41 417

34 246

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

-7 328
-4 101
-10 270
-8 651
-2 058
–

-39 776

-32 408

1 641

1 838

–
-1 224

–
-1 332

-1 224

-1 332

417

506

417
-30

506
-152

387

354

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

resultat efter finansiella poster
resultat före skatt
Uppskjuten skatt
årets resultat
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BALANSRÄKNING
tillgångar
anläggningstillgångar

Not

Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter

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

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

summa anläggningstillgångar

4
5
6
7
8

9, 13

2016-12-31

2015-12-31

320

320

320

320

23 313
5 454
3 466
8 366
4 589

22 761
6 105
2 420
6 720
1 668

45 188

39 674

5 162

5 075

5 162

5 075

50 670

45 069

350
37 901
1 969

243
33 120
646

40 220

34 009

10 115
182
1 459

7 944
444
543

11 756

8 931

6 244

7 399

58 220

50 339

108 890

95 408

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
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eget kapital och skulder
Not

2016-12-31

2015-12-31

10

3 855

3 855

3 855

3 855

39 314
-17 388
387

39 314
-17 742
354

22 313

21 926

26 168

25 781

381

264

381

264

7 800
18 121
39 464

7 800
15 282
33 582

65 385

56 664

3 202
–
3 212
44
8 887
1 611

2 478
36
2 956
22
5 141
2 066

16 956

12 699

108 890

95 408

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
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

summa eget kapital och skulder
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KASSAFLÖDESANALYS
2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

1 641
2 414
0
-1 224

1 838
2 058
0
-1 332

Betald skatt

2 831
22

2 564
2

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

2 853

2 566

-6 211
-2 825
9 393

-6 454
-4 586
13 129

3 210

4 655

Förvärv av byggnader och mark
Förvärv av inventarier och fat

-3 898
-4 030

-1 863
-2 401

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-7 928

-4 264

–
6 000
-2 437

–
3 500
-1 912

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

3 563

1 588

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

-1 155
7 399

1 979
5 420

Likvida medel vid årets slut

6 244

7 399

–

2 004

den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av låneskulder

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS
transaktioner som inte medför betalning
Konvertering av skuld till eget kapital
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH
BOKSLUTSKOMMENTARER
Belopp i tkr om inget annat anges.

allmänna
redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings
lagen 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 balans
räkningen 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.

VARULAGER

KASSALIKVIDITET

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.

Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga
skulder.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Markanläggningar
Processutrustning
Inventarier och fordon
Fat

% per år
1–5
5
5–10
10–20
10

definition av nyck eltal

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 redo
visade till anskaffningsvärde.
LEASING

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
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NOTER
not 1

nettomsättning

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Nettoomsättning
Avgår alkoholskatt

35 366
-5 675

27 555
-3 459

nettoomsättning exklusive alkoholskatt

29 691

24 096

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.

2016-12-31

2015-12-31

586
837
583

423
335
476

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

10
4
14

10
3
13

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

1 034
5 647

938
5 403

summa
Sociala kostnader
varav pensionskostnader

6 681
2 813
486

6 341
2 429
401

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 66 tkr (80 tkr) företagets vd.
Till den av årsstämman valda styrelsen utgår ett fast styrelsearvode. De valda styrelseledamöterna erhåller arvode enligt följande: styrelsens
ordförande 157 tkr, övriga ledamöter erhåller ett arvode om 45 tkr vardera. Verkställande direktören har för 2016 erhållit lön och ersättningar uppgående till 702 tkr.Verkställande direktörens pensionsförmåner motsvarar ITP-planen.Vd och ledande befattningshavare
har en uppsägningstid på upp till 6 månader eller enligt lag och avtal.
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not 4

byggnader och mark

2016-12-31

2015-12-31

23 936
977
–
–
24 913

23 417
253
266
–
23 936

-1 175
-425
–
-1 600

-784
-391
–
-1 175

Redovisat värde vid årets slut

23 313

22 761

Redovisat värde byggnader
Redovisat värde markanläggningar
Redovisat värde mark

21 889
679
745
23 313

21 398
618
745
22 761

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 5 099 tkr, varav 0 tkr 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

2016-12-31

2015-12-31

9 630
80
–
9 710

9 677
–
-47
9 630

-3 525
-731
-4 256

-2 792
-733
-3 525

5 454

6 105

Ackumulerat anskaffningsvärde har reducerats med erhållet bidrag om 3489 tkr, varav 0 tkr har påverkat årets investeringar.

not 6

Inventarier och fordon
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

2015-12-31

2015-12-31

3 102
1 498
4 600

1 996
1 106
3 102

-681
-453
-1 134

-379
-303
-682

3 466

2 420

NOTER
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not 7

fat

2016-12 -31

2015-12 -31

8 461
2 452
10 913

6 058
2 403
8 461

-1 741
-806
-2 547

-1 110
-631
-1 741

8 366

6 720

2016-12-31

2015-12-31

Vid årets början
Investeringar
Omklassificeringar

1 668
2 921
–

1 385
549
-266

Redovisat värde vid årets slut

4 589

1 668

uppskjuten
skattefordran

uppskjuten
skatteskuld

netto

Ingående balans
Temporära skillnader
Skattemässigt underskottsavdrag

5 076
–
86

-264
-116
–

4 812
-116
86

Uppskjuten skattefordran (netto)

5 162

-380

4 782

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
2016-12-31

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 23603 tkr och andra outnyttjade skatteavdrag uppgår till 0 kr.

not 10
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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

2016-12-31

2015-12-31

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 4,25%. 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 4,25%. 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

2016-12-31

2015-12-31

3 202
12 015
6 106

2 478
10 369
4 913

21 323

17 760

NOTER
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not 13

avstämning av effektiv skatt

2016-12-31
Procent

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

not 14

22%
5%
0
-19,9%
7,1%

2015-12-31

Belopp
417
-92
-21
–
83
-30

ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Procent

Belopp
506
-111
-19
–
-22
-152

22%
3,7%
0
4,3%
30,0%

2016-12-31

2015-12-31

6 775
21 200
1 223

6 775
21 200
1 311

29 198

29 286

2 688

4 211

2 688

4 211

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

eventualförpliktelser
Återbetalningsskyldighet Regionalt investeringsbidrag
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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 2016.
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 2016 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 4–26. 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 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 2016 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.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är
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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 14 mars 2017

Lars Skoglund
Auktoriserad revisor

Mats-Olof Johansson
Auktoriserad revisor
Minoritetsrevisor
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