box destilleri ab
org.nr. 556729-2593
delårsrapport januari–juni 2012

FAKTA OM BOX DESTILLERI AB

• Box Destilleri togs i bruk under december 2010.
• Destilleriet är inrymt i ett hundra år gammalt
kraftverk i Bjärtrå vid Ångermanälvens strand.
• Bolaget har idag åtta anställda.
• Produktionsanläggningen är dimensionerad för
att vid ett skift, fem dagar i veckan, producera
cirka 120 000 liter ren alkohol per år – motsvarande cirka 190 000 liter fatstyrka.
• Anläggningen har inga ﬂaskhalsar utan kan med
endast smärre tilläggsinvesteringar producera
i ﬂerskift.
• Bolaget äger 12 hektar mark i anslutning till
destilleriet och har därför goda möjligheter att
expandera med bland annat lager och besöksverksamhet på platsen.

vd har ordet
Vi bestämde tidigt att vi ville göra
en maltwhisky av världsklass. En
whisky som kan mäta sig med de
allra främsta i världen, oavsett ursprung. Så enkel och så djärv är
vår vision. De omdömen som vi

hittills har fått för den sprit vi låtit servera på provsmakningar har
överträffat alla förväntningar. När
landets största whiskymagasin nyligen testade destillat från de svenska
whiskydestillerierna hamnade vi i
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topp och man skrev: »Box radar upp
ett gäng fantastiska destillat som visar
stor whisky i sin linda«.
Vi lägger nu ytterligare sex intensiva månader till handlingarna
och ser framtiden an med tillförsikt.

bo x a f f ä rsidé
vad betyder detta?

Att, med ådalen som bas,
ge whiskyälskare

malt whisk yupple velser

ådalen som bas
Vi kan finnas på fler platser, men
Ådalen är vårt hem och ursprung.
whiskyälskare
För den som gillar whisky, inte för
den som bara vill blanda en grogg på
vilken sprit som helst.
upplevelser
Det vi erbjuder är större än enbart
det man häller upp i glaset.
yppersta kvalitet
Mer än bara hög kvalitet.

av yppersta kvalitet.
vision

Att bygga ett gediget svenskt
varumärke för maltwhisky, förknippat
med öppenhet och lyhörd dialog
och med en produktkvalitet som kan
mäta sig med de främsta i världen.

målgrupper
Primär målgrupp för box whisky
är människor som har ett specifikt
intresse för whisky. Dessa entusiaster har ofta stor kunskap om
produkten, ett intresse för att lära
sig mer och en stor efterfrågan på
olika typer av whiskyupplevelser.
De svenska whiskyklubbarna organiserar över 11 000 av dessa entusiaster. Dessa klubbar är kärnan i

box whiskys primära målgrupp.
Här kan Box skapa en gedigen
kundplattform i en kundgrupp
som är lätt att identifiera, möjlig
att hitta vägar att kommunicera
med, villig att spendera pengar och
vars medlemmar gärna gör sig till
ambassadörer för det de tycker om.
För Box är det också viktigt att
nå ut även till whiskyälskare som

inte är klubbmedlemmar. Bland
whiskyintresserade finns naturligtvis hela skalan från entusiaster med
expertkunskap till människor med
ett allmänt intresse för whisky men
även för andra drycker, mat, social
samvaro och livets goda i största
allmänhet.

varumärke
Ett starkt varumärke skapar värde.
Det attraherar kunder och duktiga
medarbetare och det gör att vi kan
ta mer betalt för det vi säljer. Vi

vill positionera box whisky som
svensk högkvalitetswhisky från ett
företag som bygger kundrelationer
baserade på öppenhet och dialog.

I kontakterna med vår omvärld
vill vi uppfattas som engagerade,
kunniga och kreativa.

k underb jud a nde

De allra första dropparna sprit destillerade i våra egna pannor tillverkades i slutet av 2010. Det gör att det
kommer att dröja till början av 2014
innan vi har buteljerad, egentillverkad whisky från Box Destilleri
att erbjuda våra kunder. Under de
närmaste åren kommer därför Box
Whiskys erbjudanden mot marknaden i första hand att byggas kring
annat än buteljerad whisky.
Försäljning av fat

Det viktigaste bidraget till ett positivt kassaflöde ges av försäljningen

av personliga fat; fat vars innehåll
ägs och lagras av oss men som redan
reserverats av den kund som äger
fatet. Detta är sedan lång tid tillbaka
ett etablerat sätt att sälja whisky på
den svenska marknaden. Det har
därför kommit att bli en naturlig
och viktig metod att tidigt nå ut till
marknaden med Box Whisky.
Upplevelser

Destilleriets läge, fantastiskt naturskönt, på en plats som är både
industri- och kulturhistoriskt intressant ger oss en utomordent-

lig utgångspunkt för att skapa en
verksamhet byggd på upplevelser.
Här anordnar vi exempelvis Box
Whiskya kademi, en omfattande
genomgång av den ädla konsten
att producera maltwhisky. Under
flera år har vi också anordnat Box
Whiskyfestival under sommaren.
Ambitionen är att bygga denna till
sommarens stora begivenhet för
whiskyintresserade.
Även om Box Destilleri är
vår bas är det nödvändigt att också
nå ut till whiskyintresserade över
hela Sverige genom att möta dem i

närheten av där de bor. Det gör vi på
mässor men också genom att erbjuda
exempelvis whiskyprovningar där vi
kommer ut till våra kunder.
På längre sikt

Prognoserna som pekar på fortsatt
global ökning av försäljningen av
maltwhisky, genombrottet i försäljning av whisky från nya länder
och den stora efterfrågan på whisky
av riktigt hög kvalitet, talar alla för
framtida exportframgångar för Box
Whisky. Redan med befintlig produktionsvolym har Box möjlighet

att exportera och kapacitet finns
dessutom att öka produktionen i den
befintliga anläggningen.Vi planerar
nu produktion och lagring på Box
Destilleri för att kunna erbjuda
buteljerad whisky till försäljning från
2014. Under de närmaste fem åren
ser vi emellertid Sverige som den
klart viktigaste marknaden för Box
Whisky. Denna tid ska vi ägna åt
att förbereda oss för en strukturerad och genomtänkt expansion till
marknader utanför Sverige.

f örs ta h a lvå re t 2012 i k or t he t
Produktion

Under perioden januari till juni har
destilleriet producerat drygt 42 000
liter ren alkohol vilket är något mer
än planerat. Denna produktionstakt
klaras med fyra batcher om 1,25 ton
per vecka.
Försäljning

Under halvåret har vi fakturerat
totalt 187 Box Ankare på 39,25 liter.
vilket överträffar halvårets målsättning. Intresset för fatägande har ökat
stadigt under våren. Beställningarna
via hemsidan har mer än fördubblats och antalet förfrågningar och
spontanbesök på destilleriet ökar
hela tiden. Halvåret avslutades med
Box Whiskyfestival som, med drygt
50 sålda fat, blev vår största enskilda försäljningsframgång någonsin.
Ackumulerat sedan starten har vi
nu sålt närmare 500 personliga fat.
Stort fokus läggs nu på att skapa
fler personliga möten genom provningar och på mässor. Redan nu

är 40 whiskyprovningar med olika
whiskyklubbar inbokade under hösten och Box kommer under året att
delta på dubbelt så många mässor
som under fjolåret.
Aktiviteter

Box har under perioden deltagit vid
mässor i Linköping, Karlstad, Östersund,Växjö och Halmstad samt på
Viking Lines årliga tredagarsmässa
ombord på Cinderella. Under våren
genomfördes också en stor säljaktivitet med erbjudanden riktade direkt
till landets samtliga whiskyklubbar.
En aktie- och fatägarresa till Skottland anordnades under maj.
På destilleriet har tre whisky
akademiveckor genomförts. I mars
arrangerades en fatfyllardag med en
välbesökt pimpeltävling, öppet hus
med destillerivisning anordnades
i början av juni och halvåret av
slutades med Box Whiskyfestival
med närmare 800 entusiastiska
deltagare.

Omdömen

Organisation

De omdömen som Box hittills har
fått för den sprit vi låtit servera
vid provsmakningar har överträffat
alla förväntningar. När Allt Om
Whisky – landets största whiskymagasin – nyligen testade destillat
från de svenska whiskydestillerierna
hamnade vi i topp och man skrev
»Box radar upp ett gäng fantastiska destillat som visar stor whisky i sin linda«.
Vi har också fått fantastiska omdömen från potentiella framtida
exportmarknader som Japan, Indien,
Taiwan och Tyskland. När Dominic
Roskrow skrev om svensk whisky
i sin World Whisky Review avslutades beskrivningen av Box med »…
the knowledge among the staff is truly
deep and the quality of the new make is
amazing« och hans omdöme om det
Box-destillat som korttidslagrats på
små fat var kort och gott »… nothing
short of astounding«.

Vid årsskiftet flyttades kontoret från
Bollstabruk till en kontorsbyggnad
vid destilleriet. Därmed samlades
hela verksamheten på en plats vilket har underlättat för samarbetet. Under våren anställdes Hasse
Nilsson – en mycket välkänd
skribent och whiskyprofil – som
marknadschef och organisationen
kompletterades med Sandra Wiberg
som ansvarar för kundservice.Vi har
även rekryterat och utbildat ett antal
Box-ambassadörer som ska bistå vid
mässor, provningar och andra försäljningsaktiviteter.
Arbeten vid destilleriet

Under juni påbörjades grundläggningen för vårt andra lagerhus vilket
kommer att färdigställas under juli
månad. Sprängstenen som blivit över
har använts till att fylla markområdet
mellan vägen och strandlinjen och
vi räknar med att utnyttja denna
mark för ytterligare en lagerbyggnad

i framtiden. Utanför kontorsbyggnaden har ett trädäck färdigställts
och markytorna närmast destilleri
och kontor har röjts och skogen
har gallrats.
Nyemission

Under juni genomfördes en företrädesemission som övertecknades
med 27 %. Överteckningen rymdes
inom en överteckningsoption och
totalt tecknades aktier för 6,6 miljoner kronor.

e k onomisk a r a ppor t e r
resultaträkning 	första halvåret	

2012

2011

rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

1 843 682
3 070 666
0
30 000

1 257 484
3 200 422
563 167
0

summa

4 944 348

5 021 073

rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-782 510
-1 189 672
-2 852 925
-2 466 402
-528 532

-717 766
-708 747
-2 600 537
-1 931 203
-716 797

summa

-7 820 041

-6 675 050

rörelseresultat

-2 875 693

-1 653 977

balansräkning 	första halvåret	

2012

2011

tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

18 787 904
15 630 041

19 861 187
5 101 694

summa tillgångar

34 417 945

24 962 881

eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

11 774 150
20 157 970
2 485 825

11 126 153
10 934 439
2 902 289

summa eget kapital och skulder

34 417 945

24 962 881

Denna rapport har inte varit föremål
för granskning av bolagets revisor.
Bjärtrå 2012-07-10

resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader

84
-639 791

447
-316 212

summa

-639 707

-315 765

-3 515 400

-1 969 742

periodens resultat
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