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VD HAR ORDET
År 2019 är ett år där vi nu börjat sätta vårt nya varumärke och
sakta men säkert stakar ut vår väg in i framtiden. Under det
första halvåret har vi hunnit med mycket som borgar för vår
framtida expansion inom och utanför landets gränser.
Bolagets omsättning fortsätter öka, halvårets nettoomsättning
23 797 tkr (21694). Resultatet är något sämre än föregående år
-2 738 tkr (-855), vilket till stor del kan förklaras av kostnader
relaterade till varumärkesbytet och ökade marknadssatsningar.
I korthet har vi genomfört en nyemission vilken fulltecknades
med 22 244 448 kronor fördelat på 794 446 aktier av serie B.
I samband med emissionen erbjöds styrelse och anställda att
teckna konvertibellån motsvarande 5 000 000 kronor vilket
också tecknades till fullo.
Emissionslikviden är en garant inför framtiden och den
utbyggnad av lagerkapacitet som är nödvändig då produktionsvolymerna ökades till det dubbla under slutet av 2018.
Byggnationen av ett nytt lagerhus har påbörjats, en utbyggnad
av besökscentrets kök projekterats och en husbilsparkering har
iordningställts med tillhörande servicebyggnad som ett led i
satsningen på besöksverksamheten.
Vårt arbete med det nya varumärket har varit mer tids- och
kostnadskrävande än vad vi på förhand hade kunnat förutse.
Vi har sett över våra distributionskedjor vilket inneburit att
vi tecknat nya avtal med importörer i Frankrike, Japan och
Storbritannien. I samband med detta har även kvarvarande

Boxbuteljeringar återköpts och säljs nu via Systembolagets
beställningssortiment.
Vårt arbete med de nya distributörerna och vår nya serie Origins
har gått hand i hand. På grund av krångel med etiketter och
flaskor blev lanseringen förskjuten från Q1 till Q2 vilket påverkat
försäljningsvolymerna. Produkterna Hav,Timmer, Älv och även
63 kunde levereras först i slutet av april och under maj månad.
Mycket glädjande är att marknaden mottagit Origins mycket
väl. Under maj månad innebar det att vi nådde 37,8% i marknadsandel av svensk maltwhisky på Systembolaget. Jag är extra
glad då vår tidigare on going-produkt Dálvve, fortfarande tillhör
en av de tre bäst säljande whiskysorterna inom samma segment
på Systembolaget. När jag skriver detta är det klart att Älv fått
listning och kommer att synas på hyllan i 50-talet större Systembolagsbutiker.
Vår första leverans till USA har skeppats iväg vilket känns
mycket bra, det har varit en lång väg kantad av kostnader och
utdragna tillståndsprövningar.Vi ser nu med spänning fram emot
vad den amerikanska marknaden kan ge i form av försäljning.
Våra marknader i Taiwan och Japan har utökats med en
första leverans till Kina. Under hösten görs en riktad satsning
på Japan och Kina där vi fått ett mycket bra mottagande av
våra produkter.
Bolagets försäljning av fat och tjänster relaterade till fat är
fortsatt stabil och ligger något över förväntat resultat.

Vår årliga Whiskyfestival satte deltagar- och omsättningsrekord med totalt 3200 besökare under festivalens två
dagar. Satsningen med en »större« artist, i år Moneybrother, på
fredagen visade sig vara lyckad.
Besöksverksamheten har en fortsatt ökad tillströmning av
besökare och under hösten görs en ökad satsning med lunch
på onsdag och fredag, ökade öppettider samt en riktad satsning
på event.
Nu ser vi fram emot en spännande höst där vårt nya lagerhus
kommer att färdigställas och lanseringen av några spännande
produkter. Bland annat lanseras vår fjärde produkt i serien Origins: Berg. Den avslutande produkten i Quercus-serien kommer i
slutet av september, Quercus IV Mongolica.Två andra spännande
produkter blir även In Flames Selection 2019 och Advanced Master
Class 1.1 samt en samlingsbox med hela Quercus-serien.
Med tanke på de satsningar som vi nu gjort ser vi med tillförsikt fram emot ett starkt andra halvår 2019.
Bjärtrå i augusti 2019

thomas larsson
Verkställande direktör

EKONOMISKA RAPPORTER
RESULTATRÄKNING

FÖRSTA HALVÅRET

2019

2018

rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete
Övriga rörelseintäkter

23 797
6 752
183

21 694
2 459
339

summa

30 733

24 493

rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
summa
rörelseresultat

-12 264
-659
-8 344
-9 111

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

-2 161

-1 541

-32 539

-24 576

-1 806

84

BALANSRÄKNING

2019

2018

tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

FÖRSTA HALVÅRET

71 546
96 955

64 316
60 505

summa tillgångar

168 501

124 821

eget kapital och skulder
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

48 444
619
101 252
18 186

27 737
523
81 790
14 772

summa eget kapital och skulder

168 501

124 821

Denna rapport har inte varit föremål
för granskning av bolagets revisor.
Bjärtrå 2019-08-31

resultat från finansiella poster
Ränteintäkter		
thomas larsson
Räntekostnader
-933
-772
Verkställande direktör
summa
-933
-772
periodens resultat

-2 738

-855



Alla belopp i tkr.

BOX DESTILLERI AB
• Box Destilleri AB startade i december 2010.
• Destilleriet är inrymt i ett hundra år gammalt kraftverk i
Bjärtrå vid Ångermanälvens strand.
• Bolaget har idag motsvarande 22 helårsanställda.
• Produktionsanläggningen är tänkt att vid 1,4 skift, 7 dagar
i veckan producera cirka 210 000 liter ren alkohol per
år – motsvarande 332 500 liter fatstyrka. Vid fullt ut
nyttjande kan anläggningen producera 350 000 liter ren
alkohol årligen.
• Bolaget äger 23,5 hektar mark i anslutning till destilleriet
och har därför goda möjligheter att expandera med bland
annat lager och besöksverksamhet på platsen.
• Från och med sommaren 2016 har bolaget ett fullt ut
vecklat besökscentrum med restaurang och konferens
anläggning.

