år s r e d ov i s n i n g för b ox d e s t i l l e r i ab
räke n s kap sår e t

2019

Till den norrländska tystnaden bevarad av skogarna,
bergen, havet och älven. Det eftertänksamma,
reflekterande och ödmjuka.
Till att göra i stället för att skryta, att visa i stället för
att överdriva, att lita på det ursprungliga och äkta
i stället för att förställa.

Till ljudet av tystnaden i lagerhusen där tiden
långsamt skapar magi.
Till kvällssolen över älven som i årtusenden skapat
förutsättningar för liv och verksamhet i ett krävande
landskap. Den rökbemängda doften av en kaffeeld
och det ordlösa samförståndet.
Till det vilda, vackra, ursprungliga, oförställda.
Till det naturliga.
Till tystnaden.
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	Fotografiskt minne. Vackra
vyer som den här tar vi
med oss till sommarens
myggiga kvällar.
	Mer än 11000 härligt
doftande fat i lager.

è	Fatstyrka. Vad vore vi
utan Thorslundkaggen?
è	Kunskapsbärare. Ove,
Stellan, Jenny och Stefan
flankeras av magister
Roger efter avslutad
whiskyakademi.

	Whiskymässa i Kina
under maj månad.
è	Himmelskt. Förtrollande
norrsken syns då och då
över destilleriet.
	Isgata. Deltagare till ett
tvådagarsevent hämtade
vid Höga Kusten Airport
för transport över isen till
destilleriet.

	Eldveckan, ett häftigt
arrangemang för hela
Höga Kusten, inleddes
hos oss.
	Ett berg blev en grop och
sedan ett nytt lagerhus.
è	Vågmästare. En av
whiskykryssningarna
på M/S Birka.
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ÅRET I KORTHET

2019 I SIFFROR
17064

sekunder tog det för 300 flaskor
In Flames att sälja slut
vid webblanseringen.

sålda flaskor gjorde USA till den
ojämförligt största exportmarknaden

1489 personer

mässor
besöktes

ÅT JULBORD PÅ BESÖKSCENTRET
– EN ÖKNING MED 75%

exportintäkt
104% ökad

15 600+ följare på Facebook

OFFICIELLA
BUTELJERINGAR
SLÄPPTES

557

liter ren alkohol per dygn producerades
i snitt under året, totalt 203 372 liter.
försäljning av
28% ökad
buteljerade produkter

25 000

kubikmeter berg
fraktades bort
för Lagerhus 4

6900+
följare på
Instagram

16068 3200
personer besökte destilleriet
under högsäsong
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4138

30%

olika fattyper
såldes i
vårt sortiment

kundfat finns
i våra lagerhus

alla alla sålda fat
under 2019 var
sherryfat

22%

ökning av fatförsäljning
och fataktiviteter

164 440 flaskor buteljerade och etiketterade = +58%

personer besökte
High Coast Whiskyfestival

+34%

försäljning på Systembolaget
räknat i liter

3 862

sålda flaskor gjorde »63« till
den överlägset bäst säljande
singelmalten i sitt prisläge.

22,4%

High Coast Whiskys
andel av svensk maltwhisky på
Systembolaget
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S

edan den 1 januari är Henrik Persson vd för High Coast
Whisky (Box Destilleri AB). Henrik har arbetat i bolaget
som ansvarig för marknad och försäljning sedan september 2018
och tar nu över efter Thomas Larsson som varit vd sedan 2010.
Henrik har en lång karriär inom dryckes- och spritbranschen
bakom sig, främst med inriktning på marknad och försäljning.
Med en kopp kaffe framför sig i ett eftermiddagstomt besökscenter reflekterar han över det år som gått och den första årsredovisning han kommer
att presentera för aktieägarna.
NI VISAR ETT POSITIVT RÖRELSERESULTAT MEN NEGATIVT RESUL26 EFTER FINANSIELLA POSTER, DINA KOMMENTARER TILL DET?
TAT

– Vi har efter förutsättningarna ett godkänt resultat i vår löpande verksamhet
med ett rörelseresultat på 1,2 Mkr. Det som tynger även rö25
relseresultatet är medvetna avskrivningar och bokslutsdispositioner av
engångskaraktär
och därför når vi inte hela vägen till svarta siffor efter
24
finansiella poster. Jag vill lyfta fram den kraftsamling vi har gjort internt
från halvårsskiftet då resultatet inte såg så ljust ut. Vi har tillsammans
23
gjort en otroligt stark höst där vi fokuserat på alla plan och positioner
och jobbat hårt för att nå våra mål
22 – Den enskilt främsta orsaken till den vända utvecklingen är just lanfebThe Origins
apr somjun
okt i vår dec
feb
seringen av
numera aug
är ryggraden
produktportfölj.
Sedan tror jag att ett förbättrat och ökat samarbete mellan produktion,
sälj- och marknadsavdelningen som både bygger vårt varumärke och
genererar fantastiska produkter har varit viktigt liksom en mer strategisk
och
26 strukturerad approach till försäljning både i Sverige och på export.
– Effekter och konsekvenser av det varumärkesbyte som genomfördes
under
2018 låg bakom mycket av det negativa resultat vi då presenterade.
25
Den processen påverkade oss mer än vad vi kunnat förutse och vi hanterade
fortfarande konsekvenser av varumärkesbytet in på första halvåret 2019.
24
Framförallt så behövde vi få fart i försäljningen igen. I och med lanseringen
av den nya The Origins-serien som påbörjades i maj så känns det som om
vi23på något sätt klev ut ur skuggan av varumärkesbytet och allt som var
kopplat till det.Vi fick också tillbaka fokus på vår kärnaffär: att producera
22 sälja fantastiska whiskyprodukter.
och
feb apr jun aug okt dec feb
Aktiekursen för Box Destilleri AB för januari 2014–mars 2020 (kr).
Källa: Pepins.

NI VISAR EN REJÄL FÖRSÄLJNINGSÖKNING MED FÖRSTÄRKT MARKNADSANDEL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. DIN FÖRKLARING?

– Det är naturligtvis fantastiskt kul att svenska folket tycker om vår whisky
och väljer den på Systembolaget. En anledning är troligtvis lanseringen av
just The Origins-serien som ökar tillgängligheten och valmöjligheterna.
Vi finns med fler produkter på hyllorna och vi har ett bredare utbud i
rimliga prissegment. Jag tror också det spelar roll att vi äntligen börjar
få lite ålder på vår whisky, kvaliteten ökar successivt hela tiden. Fler och
fler upptäcker att vår whisky verkligen konkurrerar med kända, äldre
skotska produkter. Jag tycker vi har förtjänat vår starka position som
singelmaltproducent.

Fler och fler upptäcker att vår whisky verkligen
konkurrerar med kända, äldre skotska producenter.

ÄR DU NÖJD MED HUR EXPORTSATSNINGARNA HITTILLS HAR GÅTT?

– Jag måste säga att jag är mycket nöjd med hur exporten har utvecklats
med en fördubbling mot förra året. Exporten tar också en ökad andel
av våra totala intäkter trots att vi växer på alla fronter.Vår utmaning på
exportsidan är vår begränsade tillgång på whisky med rätt ålder i lagerhusen.Vi får vara mer restriktiva i allokeringen av produkter för export
än vi skulle kunna vara. Just nu har vi bestämt oss för att fokusera på ett
utvalt antal exportmarknader, våra fokusmarknader. I dessa marknader har
vi sett över och i många fall bytt importör och samarbetspartners, vi har
lagt ner mycket arbete på att hitta bättre vägar ut till konsument och på
olika sätt förberett för att kunna leverera större volymer.Vi jobbar också
väldigt marknadsspecifikt med vår produktportfölj. Nu ser vi att arbetet
börjar bära frukt. Den viktiga amerikanska marknaden till exempel har
tagit tid för oss att starta upp på rätt sätt och introduktionen kommer
att ske på allvar under 2020. Jag ser verkligen fram emot att se mer High
Coast whisky på butikshyllorna internationellt under kommande år.

50

DU NÄMNDE DEN NYA SERIEN THE ORIGINS SOM LANSERADES
UNDER ÅRET. VAD ÄR BAKGRUNDEN OCH TANKEN MED DEN?

40
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– Tanken med The Origins är dels att över tid kunna erbjuda fyra olika
intressanta typer av singelmaltwhisky som definierar oss som destilleri och
varumärke. Dels att hylla vårt ursprung ifrån Höga Kusten och Ådalen
och den historia vi är en del av. Namnen har vart och ett en anknytning
till just vårt ursprung: Älv – Ångermanälven passerar förbi alldeles utanför
vårt destilleri och förser oss med iskallt kylvatten. Timmer – på älven
flottades historiskt mängder av timmer. Dessutom låg världens största
timmerskilje i viken alldeles utanför destilleriet. Hav – älven mynnar ut

i havet bara några hundra meter från destilleriet. Berg – Höga Kustens
dramatiska berg måste ju hyllas för sin skönhet.
– The Origins bildar en bred bas för oss att bygga en dynamisk produktportfölj utifrån och är ett insteg i ett vettigt prisläge till våra övriga
produkter. I det högre prissegmentet som vi kallar Speciality, vilket är
produkter med ett högre pris och i mindre upplagor, kan vi fördjupa och
utforska smaker och stil utifrån den bas som The Origins byggt.
VAD ÄR DE STÖRSTA UTMANINGARNA?

– Den största utmaningen enligt mig grundar sig egentligen i något
positivt, nämligen att vi inte har tillräckligt med whisky i rätt ålder i
våra lagerhus för att kunna möta den efterfrågan som finns de närmaste
3–4 åren. Övriga utmaningar är mer generella och delvis kortsiktiga som
exempelvis det politiska läget i världen eller virussmittor som påverkar
export till vissa marknader.Vi har en så pass bra produkt att jag mest ser
möjligheter framåt. Och med de åtgärder vi har vidtagit vad gäller ökad
produktion så talar tiden för oss.Whiskytillverkning är en långsiktig verksamhet med långa tidsperspektiv, det måste vi hela tiden hålla i minnet.

VAD KAN VI FÖRVÄNTA OSS MED DIG SOM NY VD VAD GÄLLER
STRATEGISK INRIKTNING OCH FOKUS DE KOMMANDE ÅREN?

– High Coast Whisky kommer att fortsätta sin resa mot att bli en av
världens mest intressanta singelmaltproducenter. Vi ska se till att ha en
hållbar och lönsam tillväxt och det kommer vi att uppnå genom tydliga
processer, rutiner och fokus på rätt saker utan att tappa passionen för
whiskyn och den underbara platsen där vi verkar. Jag som person brinner lite extra för försäljning och varumärkesbyggande så fokus kommer
att öka på det området. Jag kommer dessutom att fortsätta utveckla vår
organisation, vårt sätt att jobba tillsammans och stärka vårt fina lagbygge.

UTVECKLINGEN FÖR AKTIEN HAR UNDER 2019 INTE VARIT SÅ
P OSITIV. HUR SER DU PÅ DET?

– Det känns fullt naturligt att aktiekursen har fått sig en liten törn. I mitten
av 2018 genomförde vi som bekant varumärkesbytet vilket inte enbart
innebar utmaningar och kostnader för 2018 utan även »spillde över« en
del in på 2019. Dessutom tror jag marknaden har förhållit sig avvaktande
och ville se hur vi hanterade denna utmaning och förändring. När vi nu
har fått varumärket High Coast Whisky på plats, produktportföljen
har en tydlig inriktning, nytt lagerhus på plats, beslut om ökad produktion är taget och vi kan redan nu se ett positivt rörelseresultat så tror jag
aktiekursen har alla möjligheter att vända till positiv utveckling igen.
DE SENASTE ÅREN HAR VARIT STARKT PRÄGLADE AV INVESTERINGAR I DESTILLERI OCH LAGERHUS BLAND ANNAT. HUR SER DE
KOMMANDE ÅREN UT VAD GÄLLER STORA INVESTERINGAR?

– Den största planerade investeringen just nu är konverteringen från
fossilt till förnybart bränsle i vår ångpanna. Projektet är påbörjat
och förväntas stå klart under andra delen av 2020. Det här är
något som vi verkligen ser fram emot, att bryta oljeberoendet
och tydligt minska vår miljöpåverkan. En positiv bieffekt är
också minskade driftskostnader.
– Dessutom är beslut taget om en produktionsökning från ca
200 000 lpa till 280 000 lpa per år. Det innebär en investering
i personal då en extra person behövs inom produktion men
framförallt krävs investeringar i fat för att lagra spriten. Även
detta är planerat att sjösättas under andra halvåret 2020.
– Utöver dessa större investeringar kommer vi att bygga ut
och förbättra besökscentret med större kök, bättre ventilation
och förbättrad akustik. Så man kan säga att vi fortsätter vår
expansion men i kontrollerad takt, samtliga dessa investeringar har vi tagit höjd för i den senaste emissionen.
HAR DET NYA VARUMÄRKET SATT SIG PÅ MARKNADEN?

ÅRET I SAMMANDRAG

– High Coast Whisky börjar bli ett känt varumärke i
Sverige, främst bland whiskyintresserade men också i en
ökande andel av allmänheten med intresse för mat och
dryck. När det gäller internationella marknader behöver vi
sätta distributionen i utvalda butiker på våra fokusmarknader
innan vi börjar bygga själva varumärket och i det arbetet
är vi bara i uppstart. Vi vet dock att när konsumenterna
upptäcker vårt varumärke och våra produkter har det lätt
att ta det till sitt hjärta, oavsett var de befinner sig i världen.

Resultatsammanställning

2019

2018

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

60,19
70,94
+29
-69,72
1,22
-0,77
-0,95

46,77
54,99
+7
-55,58
-0,60
-1,98
-1,75
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EFTER 10 ÅR SÄGER THOMAS TACK
En av Box Destilleri AB:s stora frontfigurer tackar för sig
efter dryga tio år som företagets verkställande direktör.

H

an har varit ett av de viktigaste ansiktena både
utåt och inåt allt sedan pannorna kom på
plats i det gamla kraftverket och ett whiskydestilleri föddes på Ångermanälvens strand.
Han har varit vd under en tid då en galen
idé växte till ett respekterat företag med
försäljning på fyra kontinenter.Thomas Larsson lämnade den 31 december över stafettpinnen till Henrik
Persson efter drygt 10 år som vd och kan se tillbaka
på en fantastisk resa.
– Om jag nu tittar lite i backspegeln så fylls jag i
första hand av glädje och värme. Det har varit ett enormt
spännande och roligt uppdrag. När vi startade upp verksamheten så hade vi ju drömmar om framtiden, det var
ju i mångas ögon ett enormt riskprojekt med ganska
mycket galenskap inblandat. I grund och botten var vi ju
ett gäng kompisar från trakten som beslöt oss för att hänga
på bröderna de Vahls vision om att bygga ett destilleri i
det gamla kraftverket. Hela resan är ett bra exempel på
vad man kan åstadkomma med entusiasm, en häftig idé
och en rejäl portion hårt arbete, varav mycket ideellt i
början. Och kanske en smula tur, berättar Thomas.

tog beslutet, det var mäktigt. Nu skulle destilleriet
byggas färdigt och verksamheten starta upp, det var
verkligen historiskt. Men det finns massor av viktiga
milstolpar som poppar upp när jag tänker på det, när
första dropparna kom ur de nya pannorna, första
egna buteljeringen på Systembolaget som förorsakade
köpkaos, när vårt vackra kontor och besökscenter stod
färdigt, ja listan är lång, säger Thomas.
DET HAR VÄL OCKSÅ FUNNITS EN HEL DEL
UTMANINGAR ?

Det är när man verkligen
skalar av allting som
man hittar den grund
läggande kvaliteten.

– Ja det ska gudarna veta! När man bygger upp en sån
här verksamhet som både är en tillverkningsindustri
och ett handelshus, dessutom i en starkt reglerad
marknad i ett monopolstyrt system, då finns många
utmaningar. Att sälja en produkt på en monopolmarknad och verkligen kunna nå ut till konsumenterna
har verkligen varit utmanande. Jag har till exempel
engagerat mig en hel del i frågan om gårdsförsäljning
där det faktiskt börjar luta åt rätt håll. Dessutom kan
jag säga att processen när vi tvingades byta vårt namn
var utmanande på många sätt. Men liksom det mesta
så löser det sig till slut, förklarar Thomas.

BLEV DET SOM DU ELLER NI HADE FÖRVÄNTAT ER ?

– Nej verkligen inte, säger Thomas med ett kluckande
skratt, det blev mycket bättre. Jag tittade för ett tag sedan
igenom gamla handlingar och planer från 2009 och kan
konstatera att vi i våra positivaste kalkyler hoppades på att
kunna visa ett positivt resultat 2016, det gjorde vi 2015.
Vi prognostiserade 15 anställda till 2021, idag är vi 25
fantastiska medarbetare. Och om du skulle ha sagt till mig
2010 att vi på tio år skulle ha den här besöksanläggningen
med tiotusentals besökare varje år och en efterfrågan på
vår whisky som vi inte riktigt kan leverera, då skulle jag
bett dig att komma ner på jorden. Jag har också på ett
personligt plan utvecklats mycket under de här åren. Jag
var ju helt grön i branschen, en vanlig man som tyckte
om att ta en whisky nån gång. Jag har lärt mig enormt
mycket, inte bara om whisky och spritbranschen, utan om
mig själv. Och det är tack vare de fantastiska människor
jag fått förmånen att jobba med och träffat.
HAR DU NÅGON MILSTOLPE UNDER ÅREN SOM
VERKLIGEN STÅR UT ?

– Bolagsstämman 2010 när vi konstaterade att vi samlat
tillräckligt med kapital för att kunna köra igång och

8

THOMAS LARSSON TACKAR FÖR SIG

FÖR DIG SOM VARIT MED UNDER HELA RESAN,
VAD STÅR HIGH COAST WHISKY FÖR IDAG?

– Vi är nog det mest familjära whiskyföretaget jag
känner till och det är någonting jag är stolt över. Vi
har behållit vår kontakt med myllan här längs Ånger
manälven och inte blivit nåt annat. Vi har dessutom
mött stor respekt för vårt kunnande och vår kvalitet
när det gäller whisky, en respekt som finns i hela världen. Jag tycker också att vi står för mod, en förmåga
att verkligen våga växa, våga tro på våra idéer och att
våga ta ut svängarna lite.
OM DU NU SKULLE VÄLJA EN FAVORITWHISKY UR
PRODUKTIONEN HITTILLS, VAD SKULLE DET BLI?

– Jag är ju en stor ivrare av vårt orökta recept lagrat
på traditionella bourbonfat. Jag är väl lite traditionalist
kan man säga men det är när man verkligen skalar av
allting som man hittar den grundläggande kvaliteten.
Ett riktigt bra destillat, bra fat och goda lagringsförutsättningar. Jag tycker att Älv är en fantastiskt bra
whisky, säger Thomas Larsson.

MARKNAD

OCH

D

en osäkerhet som präglade den globala
handeln under 2019 med oro för handelskrig
mellan USA och Kina samt stor osäkerhet
inför effekter och konsekvenser av Brexitprocessen, hade också tydliga återverkningar
på whiskybranschens framtidsanalyser och
prognoser. En osäkerhet framåt lägger delvis sordin
på en annars fortsatt positiv utveckling.
Skotsk whiskyexport dominerar den internationella
marknaden. Den starka trend som gav skotskt whiskyexport ett all time high under 2018 har delvis fortsatt.
Exporten ökade med 4,4% och visade tillväxt på 106
av de internationella marknaderna. Exporttillväxten
drevs främst på av Asien (+9,8%) och Afrika (+11,3%).
Dock har de 25-procentiga tullavgifterna i USA på
whisky från EU samt de av EU införda tullarna på
amerikansk whisky skapat negativa återverkningar på
prognoserna för den skotska exporten till den viktiga
USA-marknaden. För oss som liten producent, så kallad
craft distiller, har däremot de amerikanska myndigheterna infört skattelättnader under 2019 vilket gynnat
vår introduktion på marknaden.

FÖRSÄLJNING
och stabil scen med ganska små förändringar när
det gäller totala volymer och förhållandet mellan
blended och singelmalt. Whiskyns andel av den totala
spritförsäljningen via Systembolaget sjönk med 0,9
procentenheter till 36,6% (37,5%). Totalt såldes 7,574
miljoner liter whisky under 2019. Den utveckling
med ökad andel singelmalt på bekostnad av blended
whisky som vi ser på världsmarknaden i stort är också
giltig i Sverige 2019. Från att under fjolåret haft en
svag tillbakagång ökar singelmalt sin marknadsandel
Mackmyra 63%
med några tiondelar till 19,8% (19,2%) av den totala
High Coast Whisky 22%
försäljningen av whisky. Totalt såldes 1 457 289 liter
Hven 7%
(1399 526 liter) singelmalt i Sverige.

Försäljning av svensk whisky
via Systembolaget 2019.*

Övriga 8%

VI FORTSÄTTER PLOCKA ANDELAR
Mackmyra 63%
High Coast Whisky 22%
Hven 7%
Övriga 8%

50000MALTWHISKY I VÄRLDEN
TILLVÄXT FÖR

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Topp 5 svensk whisky 2019
försäljning på Systembolaget (liter).*
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*) Källa: Systembolaget.
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Mackmyra Vinterdröm
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Mackmyra Svensk Rök

Hven Tycho’s Star

Motörhead Whisky
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Mackmyra Brukswhisky

Den amerikanska marknaden för whisky är den största
vad gäller40000
volym och har under 2019 fortsatt att växa.
Försäljningen av destillerad sprit växte som helhet
med 5,5%30000
till en omsättning om 29 miljarder dollar.
Den förskjutning som skett de senaste åren mot mer
exklusiva 20000
whiskyprodukter och singelmalt fortsätter och
accentueras i USA. Den största ökningen av intäkter på
10000
den amerikanska
marknaden kommer från produkter
i high end premium- och superpremium-segmentet med
en tillväxt på 07,6% respektive 7,9% i värde. Dessa prissegment växte också med 8% respektive 7% i volym.
Försäljningen av singelmaltwhisky från Skottland växte
med 9,6% på den amerikanska marknaden till ett försäljningsvärde om 926 miljoner dollar. Den amerikanska
marknaden kännetecknas dock av låga marginaler och
en mycket hård konkurrens.
Tillväxt rapporteras också från de ledande whiskyproducenterna vad gäller den kinesiska och indiska
marknaden. Pernod Ricard visade under året planer på
en stor investering i byggandet av Kinas första malt
whiskydestilleri och den kinesiska marknaden drar
till sig stort intresse från världens whiskyproducenter.
Den japanska marknaden fortsätter också att visa god
tillväxt när det gäller importerad whisky.
Den svenska whiskymarknaden är en mogen

Vid en jämförelse av pris mot försäljningsvolym har
också de dyrare singelmaltprodukterna stärkt sin
position. Förskjutningen av intresse mot mer komplex
och därmed dyrare whisky fortsätter och är naturligtvis
positiv. Men det gör också att konkurrensen i det tuffa
prissegmentet 450–550 kr ökar med fler kvalitativa
produkter. Den svenska maltwhiskyn som helhet har
sedan 2017 haft en sjunkande andel av försäljningen
och har även minskat i absoluta tal.Toppåret 2017 såldes
174 840 liter svensk maltwhisky via Systembolaget.
2019 var den siffran nere i 162 231 liter. Orsaken kan
i huvudsak tillskrivas Mackmyras lågpriswhisky Mack
som haft stadigt sjunkande siffror och som 2019 tappade
26,8% av sin försäljning i Sverige.
High Coast Whiskys andel av den svenska
maltwhiskyn har fortsatt att öka och under 2019 är
ökningen kraftfull. Marknadsandelen ökade med 7
procentenheter till 22,4 %, vilket gör att nästan var
fjärde flaska svensk maltwhisky som säljs i Sverige
kommer från oss. För övriga svenska producenter är
förändringarna små.
Den sammanlagda bilden av marknadsutvecklingen
för singelmaltwhisky är fortsatt positiv. Förskjutningen
på whiskymarknaden från volymprodukter till värdeprodukter och exklusivare produkter är global och
tydlig. Konsumenternas kvalitetsintresse vad gäller
dryck har ett stort ekonomiskt genomslag som gynnar
kvalitetsproducenter med intressanta varumärken. Den
fortsatta expansionen av antalet whiskydestillerier med
mängder av nya producenter globalt är dock en faktor
som gör det svårare att nå fram i produktbruset.Tydlighet i både varumärkesarbete, kommunikation och
produktportfölj är viktigt för vår fortsatta utveckling
både i Sverige men framförallt globalt.

High Coast Small Batch 10
februari 2019, 56,0%
exklusivt för Systembolaget
i Kramfors, 356 ex producerade

High Coast Small Batch 11
december 2019, 56,0%
exklusivt för Systembolaget
i Kramfors, 850 ex producerade

High Coast Small Batch 12
februari 2019, 56,0%
exklusivt för Kina,
850 ex producerade

63
maj 2019, 63,0%
6854 ex producerade

FÖRSÄLJNING BUTELJERAT
2019 präglas av stark uppgång i försäljningen av buteljerat. Intäkterna ökade med 28 % till totalt 23,5 Mkr
exklusive alkoholskatt (18,4).Tillväxten är stark både
på den svenska marknaden och vad gäller exportförsäljningen.
Försäljningen via Systembolaget visade en ökning
med 34 % och exportintäkterna mer än fördubblades
till 7,8 Mkr (3,7). Försäljningen av egna officiella
buteljeringar är vår kärnaffär och dess andel av de
totala intäkterna växer. 2019 stod flaskförsäljningen
för 49 % av den totala intäkten.
En av de viktigaste orsakerna till försäljnings
utvecklingen under året är introduktionen av vår
nya serie The Origins som genomfördes med början
i maj. The Origins består av fyra olika fyra karaktärer
av whisky – Hav,Timmer, Älv och Berg – som speglar
vår stil som destilleri men dessutom var och en representerar vårt ursprung ur ett geografiskt och historiskt perspektiv. Timmer är en rökig bourbonlagrad
whisky, Älv är orökt och bourbonlagrad, Hav är en
lätt rökig whisky där andra eksorter används i faten
som kryddning, medan Berg är orökt och slutlagrad
på sherryfat. The Origins-serien som produceras i
70 cl-flaskor kommer att tillverkas löpande, batchvis
de kommande åren. Under sitt premiärår har serien
totalt sålt 50 098 flaskor sedan introduktionen i maj.
Berg som rönt mycket stor uppmärksamhet introduce-

rades så sent som i november och sålde 11 899 flaskor
fram till årets slut, ett mycket bra resultat.
Vårt volymmässiga lok på den svenska marknaden
High Coast Dálvve The Signature Malt höll också sin
position väl försäljningsmässigt. 23356 flaskor såldes
på Systembolaget (23501) under året vilket tyder på
att whiskyn har en trogen vänkrets bland svenska
whiskyälskare.Totalt på den svenska marknaden växer
vi i volym räknat i liter med 34% till 35 290 liter (26 156
liter). I antal flaskor är ökningen 15% på grund av den
höga andel 70 cl-flaskor som nu säljs tack vare The
Origins-serien. Sammantaget ser vi en stark utveckling
av den svenska marknaden där vi nu har flera produkter
med volympotential och som kommer att erbjudas
löpande över tid, vilket befäster vår ställning både som
varumärke och kvalitetsproducent.

Buteljerade produkter
(andel av omsättning
exkl alkoholskatt).

49%

USA DEN VIKTIGASTE EXPORTMARKNADEN

Den starka utveckling som präglat vår export under
året kan i mångt och mycket tillskrivas öppnandet av
den amerikanska marknaden. På grund av de förseningar som uppstod i samband med varumärkesbytet
har det dröjt ända till sensommaren 2019 innan den
första riktiga ordern lämnade destilleriet med adress
USA. I och med denna inledande order blir USA vår
ojämförligt största exportmarknad och vi har positiva
förhoppningar om en god utveckling.
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Hav
april 2019, 48,0%
11 614 ex producerade

Timmer
maj 2019, 48,0%
12 764 ex producerade

Med vår nya partner i Frankrike har också försäljningen skjutit fart med en rejäl ökning i volym
vilket gör Frankrike till vår näst största exportmarknad
under 2019. Det är också logiskt eftersom dessa två
länder är de största whiskyländerna i världen vad gäller
konsumtion av whisky. Totalt såldes 39 801 flaskor på
export (13182) under året vilket är en ökning i volym
med 200%. Intäkten steg med drygt 104% till 7,9 Mkr
(3,9). Konkurrenssituationen på den internationella
marknaden för singelmalt är knivskarp och priserna
pressas hårt av de stora producenterna. Det betyder
att vi som liten producent får jobba hårt med marginalerna och produktportföljen efter de förutsättningar
som gäller på olika marknader.
HÖGT LANSERINGSTEMPO

Under 2019 har 13 olika officiella buteljeringar presenterats för marknaden under vårt varumärke. Det
är en rejäl ökning från fjolåret och den viktigaste
skillnaden är naturligtvis The Origins. Under en vecka
från den 29 april till den 6 maj släpptes Hav, Timmer
och Älv på Systembolaget och skickades på export
till fokusmarknaderna. Mottagandet blev mycket gott.
Den sista medlemmen i The Origins-serien, Berg,
släpptes i oktober. Timmer toppar försäljningsstatistiken
för serien med 14 752 sålda flaskor tätt följd av Hav
med 13558 flaskor. Berg sålde 11 899 flaskor trots sin
sena lansering och Älv sålde 9 887 flaskor sitt första
år på marknaden.Vid årets utgång fanns Timmer, Älv
och Berg på hyllorna i systembolagsbutiker på många
håll i landet.
I juni släpptes en spännande buteljering under det
distinkta namnet 63. Det är en idébaserad whisky där
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Älv
maj 2019, 46,0%
8 259 ex producerade

Det mottagande som
vår whisky får från både
experter och whisky
älskare världen runt
skapar en stark position
för fortsatt tillväxt.

Berg
oktober 2019, 50,0%
13 000 ex producerade

siffran 63 är den röda tråden, rökmalten håller 63 ppm,
buteljerad vid 63 % alkoholhalt, lagrad 63 månader
precis på 63:e breddgraden, listan på kopplingar till
talet 63 kan göras lång. Försäljningen via Systembolaget
på 3 862 flaskor till priset 863 kr är en stor framgång
och gör 63 till den överlägset bäst säljande svenska
singelmaltwhiskyn i prisläget 850–1000 kr. Dessutom
var exporten av 63 ungefär lika stor.
Nytt inför sommarens högsäsong på besökscentret
var buteljeringen Distillery Exclusive som handfylls av
kunden i vårt besökscenter. 563 flaskor såldes under
året vilket är rekord för en besökscenterbuteljering.
High Coast Dálvve har hållit sin försäljningsposition som den näst bäst säljande svenska singelmalten på
Systembolaget. Under året har batch 10 och 11 producerats och försäljningen ligger stadigt på drygt 23300
flaskor. Det gör att Dálvve behåller fjärde platsen bland
all singelmalt i det tuffa prissegmentet 450–550 kr för
andra året i rad. Av de 25 bäst säljande produkterna i
segmentet är åtta svenska, av dem kommer fem från
High Coast Whisky. Tre andra svenska destillerier
delar på de övriga tre.
Augusti, september och oktober var intensiva månader med release av den andra In Flames-buteljeringen om 300 flaskor i samarbete med Anders Fridén.
Utgåvan sålde slut på nio sekunder i Systembolagets
webbrelease. I september presenterades den fjärde
och sista utgåvan i vår Quercus-serie, den omtalade
Quercus IV Mongolica. Serien har varit en stor framgång med mycket bra recensioner både nationellt
och internationellt och drygt 2800 flaskor såldes på
kort tid i Sverige och ungefär lika många på export.
I Systembolagets prisläge 700–800 kr är Quercus IV

The Festival 2019
juni 2019, 54,2%
1 666 ex producerade

Distillery Exclusive No 1
juni 2019, 50,0%
25000
exklusivt för besökare,
432 ex producerade

Quercus IV Mongolica
september 2019, 50,8%
6228 ex producerade

High Coast In Flames MMXIX
oktober 2019, 62,1%
300 ex producerade
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Försäljning singelmalt Systembolaget
2019, prisläge 700–800 kr (liter).*
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 en tredje utgåvan av
Advanced Master Class
släpptes under året.

Försäljning singelmalt Systembolaget
2019, prisläge 450–550 kr (liter).*
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High Coast Whisky Tasting Tour är namnet på vårt
provningskoncept där våra säljare och provledare möter
whiskyintresserade landet runt. En unik buteljering,
Tasting Tour, presenterades också under hösten och var

Balvenie DW 12YO
Balvenie DW 12YO

SPECIALUTGÅVA FÖR PROVNINGAR

20000
köpbar
för alla som deltagit på någon av våra provningar.
10000
Den unika utbildningsboxen Advanced Master Class,
med15000
två tidigare utgivningar, fick under året en tredje
5000
utgåva. Advanced Master Class No 1.1 är en uppföljning
till den
första boxen Toasting levels och utforskar
10000allra
0
temat med värmebehandling av fat till en helt ny nivå
med 5000
äldre whisky i provflaskorna.
Sammantaget har 99 273 flaskor av High Coast
Whiskys
0 officiella buteljeringar sålts under 2019.
Det är en kraftfull ökning med 72 % jämfört med
2018 (57 711). Den start försäljningsmässigt som vårt
varumärke High Coast Whisky fått under sitt första
hela år är oerhört glädjande. Tillsammans med det
mottagande som vår whisky får från både experter
och whiskyälskare världen runt skapar det en stark
10000för fortsatt tillväxt.
position
The Macallan 12YO
The Macallan 12YO

Mongolica den tredje bäst säljande singelmaltwhiskyn.
Årets festivalbuteljering The Festival 2019 buteljerades i år i en större upplaga, cirka 1500 flaskor och
kunde därför nå ut till fler nöjda festivalbesökare.
Vår exklusiva serie Small Batch har fått tre nya
buteljeringar under året: nr 10, 11 och 12. Small Batch
10 och 11 har tagits fram exklusivt för Systembolaget i Kramfors och kan enbart köpas på plats här i
Höga Kusten. Small Batch 12 är en buteljering för den
kinesiska marknaden.
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FÖRSÄLJNING FAT
Fatförsäljning
(andel av omsättning
exkl alkoholskatt).

36%

14

Försäljning av kundfat, High Coast Private Cask,
är fortsatt en viktig och stabil värdeskapare i verksamheten. Under hela den tid som bolaget har varit
aktivt har relationen med våra fatägare varit en viktig
grundpelare i byggandet av varumärke och affär på
den svenska marknaden. Idag har vi över 6 000 fatägare
och delägare som via sitt whiskyintresse är viktiga
ambassadörer för vårt varumärke och våra produkter.
Tillsammans äger de över 4 000 fat i våra lagerhus.Varje
fataffär omfattar också ett antal tjänster och aktiviteter
för fatägare som fatägarresor och event.
Intäkterna från fatförsäljningen och därtill kopplade
aktiviteter har visat fortsatt tillväxt under 2019. Intäkten
nådde 17,4 Mkr (14,3) exklusive alkoholskatt under
2019 vilket är en ökning med 22%. Den ökade intäkten kommer främst av ett fler fatägare har buteljerat
sina fat under året. Däremot redovisar försäljningen
av nya fat ett tapp mot fjolåret. Totalt såldes 607 nya
fat (705) vilket är en minskning med 14%. Dessutom
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såldes återfyllning på 269 fat (271) som tömts och
buteljerats under året. Försäljningen av fat samt därtill
relaterade produkter och tjänster stod för 36% av de
totala intäkterna 2019.
PROVNINGARNA ÄR VIKTIGA KONTAKTYTOR

De viktigaste aktiviteterna för fatförsäljningen är
fortsatt provningsverksamheten i whiskyklubbar och
andra sammanhang samt dryckesmässor landet runt.
Under året har vi återigen genomfört omkring 200
sittande provningar och medverkat vid 47 mässor inom
Sverige. De viktigaste mässorna är fortsatt whiskymässorna i Göteborg, Malmö, Stockholm samt Viking
Lines Cinderella Whisky Fair. Vi har fortsatt att utöka
antalet egna aktiviteter riktade mot fatägare och har
genomfört drygt 20 event med allt ifrån hummerfiske
till fatägarhelger.
Under året sjösattes också vår fatägarwebb, en ny
digital plattform för fatägare. Via inloggning kan nu

é N
 öjda och stolta fatägare samlas vid lägerelden utanför
destilleriet en kristallklar oktoberkväll.
 Provsmakning under en av våra whiskyfestivaler.
 Ett av livets otvivelaktiga nöjen: ett prov från eget fat.

våra fatägare administrera och hantera sitt fatägande
med full access till viktiga verktyg för bland annat
fatprovsbeställning och buteljering.Viss inkörsproblematik har funnits men systemet kommer att vidare
utvecklas och ska bli ett effektivt och enkelt hjälpmedel
för att administrera fatägarresan tillsammans med oss.
UTÖKAT FATSORTIMENT

Sortimentet av fattyper för High Coast Private Cask
utvecklas ständigt och vår ambition är att kunna erbjuda våra fatägare spännande fatalternativ för innovativ
whiskylagring. 2019 fanns nio olika fattyper i sortimentet. Förutom våra pålitliga standardfat bourbon,
oloroso-sherry och svenska ekfat erbjöd vi lagring på
romfat, Pedro Ximenez-sherryfat (55-liters), kastanjefat,
ungerska ekfat, Islay-fat samt fat av ny amerikansk
ek. Intresset för sherryfatslagrad whisky har ökat och
andelen sålda sherryfat har ökat från 16 % till 30 %.
Fler väljer också vårt orökta destillat. Andelen orökt

Antalet buteljerade
hela fat är rekordstort.

destillat i våra kundfat har ökat till 60% mot 40% för
det rökiga receptet.
Under hösten 2019 startade vi ett försök med
bussresor över dagen från Malmö till Tyskland för
fatutlämning. Det blev en succé med två fulla bussar
den första helgen. Aktiviteten har permanentats under 2020 med flera lördagsresor för fatägare som ska
hämta sina buteljerade fat hos vår partner Nielsen
Discount i Tyskland.
Antalet buteljerade hela fat är rekordstort, 751 st
(676), vilket är en ökning med 11%. Dessutom delbuteljerades 32 fat. Totalt gav detta våra fatägare 50 302
flaskor whisky av vilka 51 % (48,6 %) hämtades hos
Nielsen Discount i Tyskland, 24% (21,1) via System
bolaget, 19% (25,6) hos Juuls Vin og Spiritus i Danmark
och 6% (4,7) via våra två fatägarresor till Estland.
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é	Besökscentret är mer än bara whisky
– inte minst ett mycket omtyckt kök.

HIGH COAST WHISKY BESÖKSCENTER
High Coast Whisky Besökscenter
(andel av omsättning
exkl alkoholskatt).

15%

16

Verksamheten har efter sitt första hela verksamhetsår
2018 nu mer och mer funnit spännande verksamhetsformer och ökade intäktskällor. High Coast Whisky
Besökscenter är ett viktigt nav i vårt varumärkes- och
relationsbyggande. Det är också en viktig symbol för
våra ambitioner i regionen och en mötesplats för
whiskyvänner från både när och fjärran. Omsättningen
steg med 31 % under 2019 till 7,0 Mkr (5,3).
Antalet besökare under högsäsong juni till augusti
ökade med 39 % till 16 068 personer.Vårt destilleri är
ett av regionens populäraste besöksmål och under
sommarsäsongen kommer många besökare som inte
har någon relation till vårt varumärke eller våra produkter sedan tidigare. Antal guidade turer under året
ökade med 26%. Rundturerna är mycket uppskattade
och en ryggrad i vår besöksverksamhet. Den positiva
utvecklingen visar sig på många olika sätt. Vi gläds
till exempel åt fina omdömen från våra besökare på
sociala medier och appar som Tripadvisor. De guidade
visningarna och det goda köket är två saker som lyfts
fram vilket gör oss rejält stolta. Satsningen på ett bra
kök med betoning på lokala råvaror och vällagad
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mat från grunden har rönt uppskattning inte minst
från konferensgäster och besökare på våra populära
onsdags- och på senare tid även fredagsluncher.
Besökscentret har nu aktiviteter och event året
runt med bland annat lördagsöppet, pubkvällar, olika
mat- och dryckesevent samt konferensverksamhet
och middagar.
EN DEL AV ETT INDUSTRIARV

Under året har vi också haft olika evenemang som
tematiskt knyter an till regionens industrihistoria och
de spännande berättelser som finns från sågverks- och
flottningsepoken. Kopplingen till våra nya buteljeringar
The Origins är ett uppskattat sätt att med story telling
fördjupa känslan i vårt varumärke och dess starka
koppling till platsen.
Antalet helårssysselsatta inom besöksverksamheten
under 2019 har varit tre personer och under högsäsong
ytterligare säsongsanställda.
High Coast Whisky Festival är vårt största evenemang och årets höjdpunkt för vårt besökscenter. 2019
slog vi ett nytt besöksrekord då drygt 3 200 personer

ç	Rundvandring pågår, här utanför Lagerhus 3.
	Anders Wendin, mer känd som Moneybrother, var
ett uppskattat dragplåster på whiskyfestivalen.
ê	Roger Melander är ett annat uppskattat dragplåster.
Som väl är lämnar han gitarren hemma och håller sig
enbart till whiskyprovningar.

é	Whiskyfestivalen sista helgen i juni
lockade mer än 3 200 personer.

Vårt besökscenter
är en mötesplats för
whiskyvänner från både
när och fjärran.

sökte sig till vårt festivalområde sista helgen i juni.
Årets festival innehöll också rekordmånga whiskyprovningar, största delen utsålda och en extra satsning på
maten. På scenen under fredagskvällen gjorde också
Moneybrother en bejublad spelning.
Kryssningsgästerna från Birka Cruises har o
 ckså
under 2019 besökt destilleriet i rekordantal och sam
arbetet med Höga Kusten Turism fortsätter att utvecklas.Vi har kapacitet att ta emot fler stora grupper
och skapa intressanta och smakfulla whiskyevent på
vår anläggning.
KÖKET STÅR INFÖR EN UTBYGGNAD

Besökscentrets stora satsning under senhösten var
julborden. Ambitionen var hög både vad gäller matkvalitet och antal besökare. Resultatet blev ett praktfullt rekord. 1 489 gäster njöt av vårt stora julbord
under slutet av november och december vilket är en
ökning med 73 % mot föregående år. Julstämningen
var verkligen på plats tillsammans med alla gäster och
vår vällagade julmat fick mycket positiva recensioner.
En spännande whiskynyhet som verkligen är exklusiv

för vårt besökscenter presenterades också under året,
Distillery Exclusive. Från ett noga utvalt fat tappar du
själv din flaska, försluter den och sätter på en etikett med
dagens datum och ditt namn. Därefter skickar vi den till
det systembolag som du själv väljer vid en privatimport.
Två klasser i den exklusiva utbildningen High
Coast Whisky Akademi genomfördes också i besöks
centrets regi med vår destillerichef Roger Melander
som oförvitlig rektor och huvudlärare. Utbildningen
i whiskytillverkning och fördjupad whiskykunskap är
mycket uppskattad och har under åren bland annat
haft deltagare från andra destillerier, internationella
gäster och journalister som elever.
Under året fattades också beslut om en investering
i lokalerna. Köket behöver byggas ut för att förbättra
arbetsmiljön och öka effektiviteten, ventilation och
akustik ska förbättras och plats för ytterligare kontorsarbetsplatser kommer att skapas. Investeringen finns
med i den långsiktiga investeringsplanen.
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PRODUKTION OCH LAGER

ç	Mer än 160 000 flaskor passerade
genom buteljeringsmaskinen under
året, vilket är nytt rekord.

PRODUKTION

D

en kapacitetsutbyggnad som genomfördes
2018 har under året inneburit en kraftigt
ökad produktion av destillat. Med tio
batcher per vecka pågår produktionen i
destilleriet veckans alla dagar. Årsproduktionen av destillat har varit 203 372 LPA
(litres pure alcohol) och destilleriet har fungerat utan
större störningar. Fördelningen mellan orökt och
rökigt recept följer den strategi som gällt de senaste

OCH

LAGER
åren, 80 % orökt sprit 161157 LPA och 20 % rökig
42 215 LPA. Styrelsen beslöt under året om ytterligare
höjning av produktionen i destilleriet för att möta den
prognostiserade framtida efterfrågan på vår whisky.
Ytterligare 80 000 LPA är planerat att produceras utan
tekniska förändringar genom investering i personal
och utökning av arbetsskift under andra halvan av
2020. Uppbyggnaden av mognadslagret är en avgörande faktor för vår framtida kapacitet att producera
rätt produkter för våra marknader. De begränsningar
som idag finns omöjliggör den expansionstakt som

Uppbyggnaden av
mognadslager är en
avgörande faktor för
vår framtida kapacitet.

Producerad sprit 2019 (LPA)

25 000
orökt
rökt

20 000
15 000
	Lagerhus 4 kvalar in som en av årets
viktigaste investeringar.
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é	Välputsade jäskar.

marknaden egentligen tillåter.Vi kan inte pressa våra
lager mer än vi gör för att skapa produkter med den
höga kvalitet som kännetecknar vårt varumärke. Den
kapacitetsförstärkning som nu genomförts kommer
på sikt att balansera vårt mognadslager på ett sätt som
motsvarar ett fungerande produktuttag över tid.
LAGRING PÅ PLATS VIKTIG DEL I KONCEPTET

Lagerkapacitet är ett av whiskydestilleriernas stora
utmaningar. Vi har också valt den lite svårare men
ur både kvalitets- och rationalitetssynpunkt bättre
lösningen att lagra all whisky på destilleriet. För oss
är detta egentligen en självklarhet.Vi har en holistisk
syn på vår produkt där platsen, historien, människorna, miljön och naturen spelar roll för att skapa en
unik produkt med karaktär. Därför är utbyggnad av
lagerkapacitet något vi under den kommande 10-års
perioden kommer att hantera.
Efter snart 10 års lagring under de otempererade
förhållanden vi har och med älven bara ett stenkast
från lagerhusdörren vet vi också att vår lagringsfilosofi
fungerar perfekt. Avdunstningen, den så kallade angels’
share, ligger på 2,55 % per år för de större faten och
4,0–4,5% på de små faten.Att lagringsförutsättningarna
har en mycket positiv påverkan på whiskyns utveckling
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FYLLDA FAT PÅ
HIGH COAST WHISKY
År

Tot. antal fyllda fat Till kund

2019

3 069

773

2018

2 313

773

2017

2 500

942

2016

2 084

816

2015

2 231

1 021

2014

1 806

641

2013

1 689

815

2012

1 217

376

2011

1 187

352

2010

13

0

är vid det här laget välkänt.
Under 2019 färdigställdes Lagerhus 4. Efter ett
omfattande grundarbete där cirka 25 000 m³ berg
sprängdes och fraktades bort stod ett systerhus till
Lagerhus 3 på plats i slutet av hösten. 2 000 m² stort
och förbundet med Lagerhus 3 via en täckt sluss är
det dessutom en del av samma skatteupplag vilket förenklar rent administrativt. Lösningen med fatställ och
självstyrande truck är densamma som för Lagerhus 3
med en skillnad: här finns anpassade lagringsplatser för 250-liters sherryfat tillsammans med vanliga
bourbon barrels.
Det nya lagerhuset kommer att täcka vår produktion de kommande 3–4 åren. I samband med bygget
har också grundarbeten utförs som förberedelse för
ett möjligt Lagerhus 5 vilket kommer att placeras
bredvid Lagerhus 4. Den 31 december 2019 fanns
11 238 fyllda fat i lagerhusen varav 7 100 fat för egen
mognadslagring och 4 138 kundfat.
INVESTERING I KLIMATSMART PRODUKTION

Under i stort sett hela den tid som destilleriet varit i
drift har olika lösningar studerats för att konvertera
driften av ångpannan från fossilt bränsle till ett mer
hållbart alternativ. 2019 blev en fördjupad utredning

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

200000

0-200 R
0-200 OR

150000

200-500 R

100000

200-500 OR

é	Välputsade kopparkolonner.
50000
0

klar med inriktning på skogsråvara i form av pellets
och ett inriktningsbeslut om konvertering till ny
bränsleteknik fattades. Genom en övergång från olja
till pellets för att producera den viktiga ångan kommer
High Coast Whisky att kraftigt reducera CO2-emissionerna. Minskningenär beräknad till 520 ton per år.
De ekonomiska incitamenten för investeringen är
också mycket positiva tack vare beviljade investeringsstöd. Konverteringen kommer att genomföras under
2020 och innebär att vi återgår till samma bränsle som
användes i det gamla ångkraftverket vid dess invigning
1912, nämligen ved – dock i en ny och mer förfinad
form. Men skogen är ursprunget, nu som då.
ALL TIME HIGH I BUTELJERINGAR

Produkterna från High Coast Whisky buteljeras och förpackas i en mycket modern och effektiv
buteljeringsanläggning på plats. Driften är flexibel och
den hanterar både många små privata buteljeringar från
små fat, till stora egna batcher i löpande produktion.
2019 passerade 164 440 flaskor maskinerna vilket är
57% fler än förra året och ett präktigt rekord. Av det
var 114138 egna officiella buteljeringar och 50302 var
kundbuteljeringar från privata fat vilket är all time high
för båda kategorierna.
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Till detta kan vi också
lägga 1 019 50 cl cask samples
0
0–1 1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 8–9
som vi använt vid provningar
och mässor. Under året
har dock störningar i verksamheten påverkat effektiviteten. Det är våra nya flaskor som skapat oväntade och
tidsödande konsekvenser. Skiftningar i formtoleranser
har medfört kvalitetsproblem vid etikettering av flaskorna och mycket manuellt merarbete. Detta problem
är nu minimerat och snart ur världen.
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STÄNDIG UTVECKLING
HIGH COAST WHISKY BESÖKSCENTER.
På den lilla kullen stod två arbetarbaracker under
våra första år vilka rymde kontoret. Nu en fantastisk
besöksanläggning med restaurang, konferenslokaler,
butik och kontor. Under 2020 planeras en utbyggnad av
restaurangkök och kontor.
DESTILLERIET.
Den vackra tegelbyggnaden stod klar
1912 och var från början ett vedeldat
ångkraftverk, AB Box Kraftverk, som
levererade ström till världens största
sorteringsverk för timmer vid Sandslån.

DESTILLERIET.
2019 färdigställdes en utbyggnad
med ny besöksentré.

PLATSEN.
Platsen har fått sitt namn från det företag, AB
Box, som från 1850-talet drev en såg här. Sågen
tillverkade lådämnen för export till den stora och
lönsamma engelska marknaden, därav namnet Box.

LAGERHUS 4.
Under 2019 färdigställdes det
nya lagerhus 4 på 2 000 m² efter
att en bergknalle sprängts och
schaktats bort.

LAGERHUS 2.
Vårt första »riktiga« lagerhus,
som tilldelades nummer 2,
var från början ett mobförråd
någonstans i Norrland.
LAGERHUS 3.
Vi passerade 11 000 fat i lager
under 2019 och våra lagerhus är
nästa fulla.

BUTELJERING OCH DISTRIBUTION.
Här finns vår fatfyllnings- och buteljerings
anläggning samt i direkt anslutning packning
och distributionslager.

PANNHUS.
Under 2019 togs beslut om att konvertera vår panna
från olja till pellets från skogen. Ångproduktionen
är vårt hjärta och förser destilleriet med energi. Vi
minskar vårt klimatavtryck radikalt.

ÅNGERMANÄLVEN.
Den mäktiga Ångermanälven, varifrån vi
hämtar vårt kylvatten, har sina källflöden
i södra Lappland och är en av Sveriges
vattenrikaste älvar.

FEM ÅR I SAMMANDRAG
2019

2018

2017

2016

2015

60 185

46 773

46 828

35 366

27 555

29

0

32

28

72

1 215

-595

4 384

1 641

1 838

-946

-1 754

2 424

387

354

61 838

50 619

50 284

43 745

38 250

167 543

133 517

117 275

108 890

95 408

Materiella anläggningstillgångar (tkr)

71 947

57 517

52 391

45 188

39 674

Varulager (tkr)

63 809

52 355

44 620

40 220

34 009

Eget kapital (tkr)

49 244

27 838

28 592

26 168

25 781

Investeringar (tkr)

22 000

16 300

11 000

7 900

4 300

29

21

24

24

27

Kassalikviditet (%)

107

75

81

106

159

Skuldsättningsgrad (gånger)

2,40

3,79

3,17

3,16

2,70

4 191

-1 699

-764

-1 155

1 979

23

19

16

14

13

203 373

133 769

105 125

106 882

101 489

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

Soliditet (%)

Kassaflöde (tkr)
Antal anställda i medeltal
Produktion (liter ren alkohol)

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

OCH

ÄGARNA

Box Destilleri AB:s totala registrerade aktiekapital vid utgången av 2019 var 4 766 678 kronor, fördelat på 1 929 970 A-aktier och 2 836 708 B-aktier.
Aktiernas kvotvärde är 1 krona per aktie. A-aktierna ger rätt till tio (10) röster och B-aktierna ger rätt till en (1) röst.
Box handlas sedan 2011 på Pepins.com (f.d. Alternativa.se), en marknadsplats för handel i onoterade aktier. Pepins 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 Destilleri
AB:s B-aktie inleddes den 14 september 2011.
Det finns inga utestående teckningsoptioner. Vid utgången av 2019 fanns tre konvertibellån på tillsammans 10 700 000 kronor. Av not 13 framgår
tecknare samt beloppens storlek.
I uppställningen nedan redovisas aktieinnehavet för bolagets tre största ägare fördelat per antal aktier och aktieslag.

Norrlandspojkarna AB
BLL Invest AB
Axson Svenska AB
Övriga ägare
Summa

Antal A-aktier

Antal B-aktier

% kapital

% röster

419 523
350 707
265 000
894 740

297 405
151 975
143 349
2 243 979

15,04
10,55
8,57
65,84

20,30
16,53
12,62
50,55

1 929 970

2 836 708

100

100

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

År

Transaktion

Förändring
antal aktier

Kvotvärde

Förändring
aktiekapital

Totalt
aktiekapital

Totalt
antal aktier

2007
2008
2009
2010
2011
2011
2012
2013
2013
2015
2018
2019
2019

Bildande
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Split 1:10
Nyemission
Nyemission
Nyemission
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
51 282
65 476
794 446

10
10
10
10
1
1
1
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
51 282
65 476
794 446

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
3 906 756
3 972 232
4 766 678

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
3 906 756
3 972 232
4 766 678
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LEDNINGSGRUPPEN, från vänster: Henrik Persson, f 1976, vd. Erik Westling, f 1964, ekonomichef. Roger Melander, f 1967, destillerichef.

STYRELSEN, från vänster: Thomas Kuuttanen, f 1969, styrelseledamot. Anders Källström, f 1959, ordförande. Gabriella Axelsson, f 1974, styrelseledamot, innehav (privat och via bolag) 281 800
A-aktier, 180 440 B-aktier. Kurt O Eriksson, f 1948, styrelseledamot, innehav 187 599 A-aktier, 198 906 B-aktier. Birger Larsson, f 1958, styrelseledamot, innehav (via bolag): 350 707 A-aktier, 151 975
B-aktier. Peter Holmqvist, f 1955, styrelseledamot.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för BOX DESTILLERI AB (publ), 556729-2593, får härmed avlämna
årsredovisning för 2019. Styrelsen har sitt säte i Kramfors kommun. Årsredovisningen är upprättad i svenska
kronor, SEK.
VERKSAMHETEN

»Att utnyttja de unika förutsättningarna i vårt lokala landskap och
nordliga klimat för att göra enastående whisky till livsnjutare över
hela världen. High Coast Whisky inspirerar till ovärderliga stunder av
tystnad, njutning och lugn«
Företagets produktion är samlad till Box, Sörviken, Bjärtrå vid
Ångermanälvens strand. Box Destilleri AB:s intäkter kommer ifrån tre
områden, buteljerade produkter, fatförsäljning samt besöksverksamhet
vid destilleriet.
ÅRET I KORTHET

Under året 2019 har vi fortsatt att bygga grunden för det nya varumärket
High Coast Whisky och försäljningen av framförallt flaskor har tagit
rejäl fart. Första halvåret har det fortsatt dykt upp en del utmaningar
som härrör från varumärkesbytet, bland annat försenade ordrar från
exportmarknader på grund av osäkerheter kring varumärket och en del
legala kostnader för att registrera varumärket runtom i världen.
Under det andra kvartalet genomfördes en nyemission som inbringade 21,3 Mkr i kapitaltillskott. Under samma period utfärdades
det två konvertibellån till styrelse och personal vilket inbringade 5 Mkr
i kapitaltillskott.
Om första halvåret präglades av utmaningar, präglades det andra
halvåret av framgångar. Lanseringstakten under 2019 har ökat gentemot
2018 och vi har i genomsnitt lanserat minst en ny buteljering per månad.
Den största lanseringen av vår serie The Origins med Hav, Timmer, Älv
och Berg togs emot väldigt positivt av framförallt den svenska marknaden men också utomlands. Vi lanserade en rad speciality-buteljeringar
såsom exempelvis två stycken exklusivt för Systembolaget i Kramfors,
63, Quercus IV Mongolica, In Flames samt tre stycken Small Batch till
Taiwan och Kina för att nämna några. Omsättningen för flaskor har under
året ökat med 28% exklusive alkoholskatt.

För att säkerställa att vi har kvar äldre whisky i våra lagerhus inför
framtida lanseringar har vår exportstrategi ändrats något. Vi har valt att
lägga fokus på åtta marknader: Sverige, Duty Free Norden, USA, Frankrike, UK, Japan, Kina och Taiwan. Merparten av de flaskor vi producerar
kommer att säljas i dessa marknader. Dessa marknader har också fått
en strikt allokering av vilka volymer som är tillgängliga för respektive
marknad. Under 2019 har andelen export av flaskförsäljningen ökat till
35% (24%) av total försäljning.
Vår strategi med att möta så många människor vi bara kan för att
sprida budskapet om High Coast Whisky ligger fast och vi har i snitt
genomfört mer än en mässa i veckan under hela året. Därtill fortsätter
vi att hålla en hög frekvens av provningar och genomföra träffar för
våra fatägare.
Försäljningen och omsättningen av antalet nya fat minskade under
året med -14% medan refill låg kvar på samma nivå som förra året.
Däremot ökade antal buteljerade fat samt övriga tjänster vilket totalt
ökade omsättningen med 22%.
Vårt besökscenter har haft fler event, provningar, rundvisningar,
luncher, middagar och besök än någonsin under 2019 vilket har ökat
omsättningen med 30%. Förutom stor ökning i aktiviteter slog vi besöksrekord på festivalen med cirka 3 200 besökare samt rekord i antal
besökare på vårt utmärkta julbord med 1 489 julbordsgäster.
FÖRSÄLJNING

Omsättningen under året har ökat med 26% (exkl alkoholskatt). Flaskförsäljningen har ökat med ca 28% (exkl alkoholskatt), fatförsäljningen
ökar med cirka 22% (exkl alkoholskatt) och besöksverksamheten ökar
med 31%. Andelen av omsättningen ifrån flaskförsäljningen, 49%,
större än omsättningen fatförsäljning, 36%, medan andelen av besöks
centrum var 15%.
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Balanserade utgifter, IT
Byggnader och mark
Processutrustning
Inventarier och fordon
Fat
Pågående nyanläggning

2019
–
11,2
0,5
3,9
3,7
2,7

2018
1,6
3,9
8,2
1,0
0,7
0,9

SUMMA

22,0

16,3

KOSTNADER

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

Produktionstakten i destilleriet har fortsatt på 200 000 LPA per år under
hela 2019 och vi landade på 203372,8 LPA producerat. Vid årets utgång
hade vi 767456 LPA på lager.
MILJÖ

Box Destilleri AB bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken avseende framställning av destillerade spritprodukter. De
restprodukter som genereras i tillverkningsprocessen, avloppsvatten
från rengöringen av utrustningen separeras i avloppstankar, vilka töms
regelbundet med slambil. Drav eller kornrester från mäskningen hämtas
i regel av lokala lantbrukare som en del i boskapsfoder. Avloppsvattnet
tas slutligen om hand vid Kramfors kommunala reningsverk i Öd. Under
2019 har beslut tagits om att växla från fossil drift av ångpannan till
förnybar energi.

FINANSIERING

Box Destilleri AB:s finansiering vilar i huvudsak på tre ben: ägarkapital
i form av aktiekapital och konvertibla lån, fatlån där försäljningen av
ett fat genererar ett lån, vilket återbetalas när fatköparen buteljerar
sitt fat, samt banklån.
Under året har en nyemission ägt rum som tillfört verksamheten
netto 21,3 Mkr. Två konvertibellån har tillfört verksamheten 5,0 Mkr.
Under året har fatlånen tillfört verksamheten netto 3,7 Mkr och nya
banklån har tagits upp med 9,3 Mkr. Årets amorteringar av banklån
uppgick till 5,2 Mkr.
RESULTAT

Årets rörelseresultat uppgick till 1 215 kkr (-595 kkr). Årets resultat efter
finansiella poster uppgick till -766 kkr (-1977 kkr.)

INVESTERINGAR

Under 2019 har flera stora investeringar färdigställts. Den största enskilda
investeringen var ett nytt lagerhus. Under året har 3,83 Mkr i bidrag erhållits för genomförda investeringar som reducerat anskaffningsvärdena
nedan. Pågående nyanläggningar är servicehus och husbilsparkering för
bolagets besöksverksamhet.
Immateriella tillgångar för fatägarwebb har nedskrivits med 1,26 Mkr.

KASSAFLÖDE

Årets kassaflöde uppgick till 4 190 kkr jämfört med föregående år
-1699 kkr.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE*

Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Balansomslutning (tkr)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)

2019

2018

2017

2016

2015

60 185
-766
167 543
107
29

46 773
-1 977
133 517
75
21

46 828
3 212
117 275
81
24

35 366
417
108 890
106
24

27 555
506
95 408
159
27

*) Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

ÄGARE

Box Destilleri AB:s aktie handlas via handelsplatsen Pepins.se. Av förteckningen nedan framgår vilka ägare som äger mer än 10% av antalet aktier
eller röster i bolaget per balansdagen 2019-12-31.

Norrlandspojkarna AB
BLL Invest AB
Axson Svenska AB

28

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Innehav i %

Andel röster i %

419 523
350 707
265 000

297 405
151 975
143 349

15,04
10,55
8,57

20,30
16,53
12,62

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN

Box Destilleri AB 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 2019.
EGET KAPITAL

Belopp i tkr
Aktiekapital
Överkursfond
Fritt eget kapital
Eget kapital 2019-01-01
3 907
40 262
-16 332
Konverting
66
1 034		
Emission
794
20 458		
Årets resultat			
-946
Eget kapital 2019-12-31

4 767

61 754

-17 278

Summa eget kapital
27 838
1 100
21 252
-946
49 244

RESULTATDISPOSITION

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

61 754 088
-16 330 977
-945 658

Totalt

44 477 453

Balanseras i ny räkning

44 477 453

Summa

44 477 453

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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RESULTATRÄKNING
2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

60 185
10 460
–
290

46 773
7 767
–
449

70 935

54 989

-23 921
-4 107
-17 206
-18 634
-5 763
-89

-15 549
-4 056
-16 704
-15 795
-3 362
-118

-69 720

-55 584

1 215

-595

–
-1 981

–
-1 382

-1 981

-1 382

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-766

-1 977

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

-766
-180

-1 977
223

-946

-1 754

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

Not
1

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

2
3
4

RÖRELSERESULTAT

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter

ÅRETS RESULTAT
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RESULTATRÄKNING

15

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Hyresrätter och liknande rättigheter
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

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

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Not

2019-12-31

2018-12-31

5

–
320
–

1 585
320
41

320

1 946

40 283
11 028
6 885
11 037
2 714

29 781
11 927
3 711
8 653
3 445

71 947

57 517

4 798

4 834

4 798

4 834

77 065

64 297

642
58 340
4 827

472
49 508
2 375

63 809

52 355

13 303
1 228
4 166

9 942
1 498
1 644

18 697

13 084

7 972

3 781

90 478

69 220

167 543

133 517

10

6
7
8
9
10

11, 15

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Produkter i arbete
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR

BALANSRÄKNING
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not

2019-12-31

2018-12-31

12

4 767

3 907

4 767

3 907

61 754
-16 331
-946

40 262
-14 577
-1 754

44 477

23 931

49 244

27 838

763

619

763

619

10 700
30 173
51 707

6 800
27 493
49 137

92 580

83 430

6 173
77
4 277
631
10 903
2 895

4 545
–
4 826
349
9 305
2 605

24 956

21 630

167 543

133 517

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för övriga skatter

11

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

13
14

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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BALANSRÄKNING

14

KASSAFLÖDESANALYS
2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

-765
5 714

-1 977
3 393

Betald inkomstskatt

4 949
283

1 416
206

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

5 232

1 622

-11 454
-5 613
7 884

-7 735
-4 200
9 055

-3 951

-1 258

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-18 518
–
–

-8 583
91
-589

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-18 518

-9 081

Upptagna lån
Nyemission
Emissionskostnader
Amortering av låneskulder

14 300
22 245
-993
-8 892

12 000
–
–
-3 360

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

26 660

8 640

ÅRETS KASSAFLÖDE
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

4 191
3 781

-1 699
5 480

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

7 972

3 781

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
Ökning (-)/minskning (+) av varulager
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

KASSAFLÖDESANALYS
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REDOVISNINGSPRINCIPER
BOKSLUTSKOMMENTARER

OCH

Belopp i tkr om inget annat anges.

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

ningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden. Kortfristiga
skulder redovisas till anskaffningsvärde.
AVGIFTSBESTÄMDA PLANER

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

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

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.
VÄRDERING AV FINANSIELLA SKULDER

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter
som är direkt hänförliga till upptagande av lån korrigerar lånets anskaff-
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EVENTUALFÖRPLIKTELSER

En eventualförpliktelse är:
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och
vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra
framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar
eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men
som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är
sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med
tillräcklig tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana
garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella förpliktelser som inte
tas upp i balansräkningen.
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

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.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade
till anskaffningsvärde.
LEASING

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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

% PER ÅR
20

1–5
5
5–10
10–20
10

de f ini t ion av n yck e lta l
KASSALIKVIDITET

VARULAGER

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

Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder.
SOLIDITET

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

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
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NOTER
NOT 1

NETTOOMSÄTTNING

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Nettoomsättning
Avgår alkoholskatt

60 185
-12 242

46 773
-8 767

NETTOOMSÄTTNING EXKLUSIVE ALKOHOLSKATT

47 943

38 006

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

NOT 2

LEASINGAVGIFTER AVSEENDE OPERATIONELL LEASING

Box Destilleri AB 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 och 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.

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

187
112
299

427
98
588

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

17
6
23

13
6
19

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

2 017
10 735

1 669
8 997

SUMMA
Sociala kostnader
varav pensionskostnader

12 752
6 988
2 322

10 666
5 129
1 495

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 662 tkr (328 tkr) företagets vd. Till den av årsstämman valda styrelsen utgår ett fast styrelsearvode. De
valda styrelseledamöterna har erhållit arvode enligt följande: s tyrelsens ordförande 116 tkr, övriga ledamöter erhåller ett arvode om 58 tkr vardera.
Verkställande direktören har för 2019 erhållit lön och ersättningar uppgående till 1 628 tkr. Verkställande direktörens pensionsförmåner uppgår till
55 tkr/mån. Vd och ledande befattningshavare har en uppsägningstid på upp till 6 månader eller enligt lag och avtal.

NOT 4

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Årets av- och nedskrivningar består av
Materiella avskrivningar
Immateriella avskrivningar
Immateriella nedskrivningar
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4 178
322
1 263

NOT 5

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN

2019-12-31

2018-12-31

1 612
–
1 612

–
1 612
1 612

-27
-322
-349

–
-27
-27

-1 263
-1 263

–
–

–

1 585

2019-12-31

2018-12-31

32 382
8 585
2 617
43 584

28 508
811
3 063
32 382

-2 602
-699
-3 301

-2 058
-543
-2 601

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

40 283

29 781

Redovisat värde byggnader
Redovisat värde markanläggningar
Redovisat värde mark

37 588
1 690
1 005
40 283

27 783
993
1 005
29 781

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

Ackumulerade avskrivningar
Årets nedskrivning
Vid årets slut
REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

NOT 6

BYGGNADER OCH MARK
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

Ackumulerat anskaffningsvärde har reducerats med erhållet bidrag om 10 727 tkr, varav 3 290 tkr har påverkat årets nyanskaffningar.

NOT 7

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

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

2019-12-31

2018-12-31

17 947
–
474
18 421

9 710
5 704
2 533
17 947

-6 020
-1 373
-7 393

-4 989
-1 031
-6 020

11 028

11 927

Ackumulerat anskaffningsvärde har reducerats med erhållet bidrag om 6 626 tkr, varav 0 tkr har påverkat årets investeringar.

NOTER
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NOT 8

INVENTARIER OCH FORDON

2019-12-31

2018-12-31

6 157
3 179
775
-90
10 021

5 198
1 077
–
-118
6 157

-2 446
-781
90
-3 137

-1 752
-694
–
-2 446

6 884

3 711

2019-12-31

2018-12-31

13 188
3 709
16 897

12 517
671
13 188

-4 535
-1 325
-5 860

-3 468
-1 067
-4 535

11 037

8 653

2019-12-31

2018-12-31

Vid årets början
Investeringar
Omklassificeringar

3 486
2 714
-3 486

9 790
903
-7 207

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

2 714

3 486

UPPSKJUTEN
SKATTEFORDRAN

UPPSKJUTEN
SKATTESKULD

NETTO

Ingående balans
Temporära skillnader
Skattemässigt underskottsavdrag

4 834
–
-36

-619
-144
–

4 215
-144
-36

UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN (NETTO)

4 798

-763

4 035

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

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

NOT 9

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

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

NOT 10

NOT 11

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN OCH AVSÄTTNINGAR
FÖR UPPSKJUTEN SKATT
2019-12-31

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 24 153 tkr och andra outnyttjade skatteavdrag uppgår till 0 kr.
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NOT 12

UPPLYSNINGAR OM AKTIEKAPITAL
Antal vid årets utgång

NOT 13

ANTAL A-AKTIER

ANTAL B-AKTIER

SUMMA

1 929 970

2 836 708

4 766 678

KONVERTIBLA LÅN

2019-12-31

2018-12-31

3 200
3 200

3 200
3 200

2 500
2 500

2 500
2 500

–
–

1 100
1 100

1 850
3 150
5 000

–
–
–

10 700

6 800

Konvertibellån 2012
Norrlandsfonden
Konvertibellån 2013
Personalkonvertibel
Konvertibellån 2014
Norrlandsfonden
Konvertibellån 2019
Styrelsekonvertibel
Personalkonvertibel

SUMMA

Konvertibellånet från 2012 löper med en årlig ränta om 4,00%. Perioden för påkallande av konvertering löper till och med den 31 januari 2022,
med en konverteringskurs om 24 kronor per aktie. Skuldebrevet ska, i den mån konvertering ej skett dessförinnan, återbetalas den 31 januari 2022.
Konvertibellånet från 2013 löper med en rörlig ränta som per balansdagen uppgick till 3,95%. Perioden för påkallande av konvertering löper till
och med den 10 december 2020, med en konverteringskurs om 15 kronor per aktie. Skuldebrevet ska, i den mån konvertering ej skett dessförinnan,
återbetalas den 31 december 2020.
Konvertibellånet från 2015 förlöpte den 28 februari 2019. Samtliga innehavare valde att konvertera lånet till aktier.
Konvertibellånen till styrelse och personal 2019 löper med en rörlig ränta som per balansdagen uppgick till 4,20%. Perioden för påkallande av
konvertering löper till och med den 30 april 2022, med en konverteringskurs om 37 kronor per aktie. Skuldebrevet ska, i den mån konvertering ej
skett dessförinnan, återbetalas den 1 maj 2022.

NOT 14

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

NOT 15

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT

2018-12-31

5 944
22 310
7 863

4 545
20 567
6 926

36 117

32 038

2019-12-31
Procent

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt
Effekt av ändrade skattesatser/och skatteregler
Övrigt
Redovisad effektiv skatt

2019-12-31

2018-12-31

21,4%
-37,6%

Belopp
-765
164
-288

22,00%
0,7%

Belopp
-1 977
435
-18

-26,0%
-9,0%
27,8%
-23,5%

-199
-69
212
-180

–
1,7%
–
24,5%

–
-194
–
223

Procent

NOTER
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NOT 16

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2019-12-31

2018-12-31

10 800
32 700
1 047

8 800
32 700
1 047

44 547

42 547

4 678

4 539

4 678

4 539

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

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Återbetalningsskyldighet Regionalt investeringsbidrag

NOT 17

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Styrelsen har fattat beslut att investera i en ny pelletspanna för konvertering till fossilfri bränsleförbrukning. Investeringen beräknas vara i drift
under andra halvåret 2020. Styrelsen har beslutat att utöka produktionstakten från 200 KLPA till 280 KLPA med beräknad start tredje kvartalet 2020.

UNDERSKRIFTER
Bjärtrå den 17 mars 2020

ANDERS KÄLLSTRÖM
Ordförande

PETER HOLMQVIST

GABRIELLA AXELSSON

BIRGER LARSSON

THOMAS KUUTTANEN

Min revisionsberättelse har lämnats den 26 mars 2020

		

LARS SKOGLUND
Auktoriserad revisor

40

NOTER OCH UNDERSKRIFTER

KURT O ERIKSSON

HENRIK PERSSON
Verkställande direktör

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
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Box Destilleri AB för år 2019.
Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 27–42 i detta dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med års-

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
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.

redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
Box Destilleri AB:s finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god
revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Box Destilleri AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamåls
enliga som grund för mina uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och
återfinns på sidorna 1–26. Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för denna andra information. Mitt uttalande avseende årsredovisningen
omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att läsa
den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar
jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Om jag, baserat
på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att
den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att
rapportera detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens 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
Mina 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 misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
mina 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 misstag 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 jag professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för
mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har
betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten
i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
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Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina 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 jag 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.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
RAPPORT OM ANDRA KRAV E NLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Box Destilleri AB för år
2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande
till Box Destilleri AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag
har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som
bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
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Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust, och därmed mitt 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 jag
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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag
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. Jag går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för
mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Sundsvall den 26 mars 2020

Lars Skoglund
Auktoriserad revisor
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