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é I februari påbörjas byggnationen av Box nya besökscentrum.
è Box första buteljering görs i Malmköping i maj.
ê Besökscentrumet står klart i juni månad.

é I slutet av juni kan landshövding Bo Källstrand
förklara Box besökscentrum invigt.
ç Box festivalbuteljering utnämns till Årets Svenska
Whisky av tidningen Allt om Whisky.
ê Besöksverksamheten på destilleriet slår nya rekord.

4

ÅRET MED BOX
JANUARI. Året inleds med en överväldigande känsla av att

JULI. Sommarverksamheten är igång med dagliga guidade turer

äntligen vara ett destilleri med whisky i lagerhusen. Natten före
julafton 2013 hade vi samlats i lagerhuset och firat den magiska
treårsdagen – ett underbart sätt att avsluta ett framgångsår och
inleda ett nytt. I januari påbörjas också byggnationen av vårt
nya stora lagerhus.

och mycket besökare i butik och destilleri.Vi påbörjar också
arbetet med att installera vår buteljeringsanläggning.

FEBRUARI. Äntligen sätter vi spaden i den tjälfrusna marken

och påbörjar byggnationen av vårt nya besökscentrum. Vi
inleder en intensiv mässäsong med Whiskyexpo i Linköping.

AUGUSTI. Vi anställer två nya medarbetare: Cecilia Åhlén

Karlin som chef för fatägarservice och Andreas Norrbin i pro
duktionen.Vi antar en offensiv plan för höstens fatförsäljning
med mycket stort fokus på aktiviteter. Sista helgen i augusti
arrangerar vi en historisk första fatägarresa till Tallinn där ett
50-tal fatägare hämtar upp sina buteljerade ankare. Resan blir
mycket lyckad.

MARS. Cinderella Whisky Fair ger oss en välkommen ökning av

fatförsäljningen.Vi arrangerar också vår första fatägarträff utanför
destilleriet när vi i samband med Malmö Öl & Whisky Festival
bjuder in till provning på Bishop Arms. På själva festivalen
deltar vi med två montrar och når ett mycket gott säljresultat.
APRIL. Vårens mässäsong kulminerar med deltagande i Wapnö,

Göteborg och Trollhättan. Samtidigt arrangerar vi God Helg
med Box i samarbete med Hotell Höga Kusten och genomför
en mycket lyckad fatägarträff i Växjö.
MAJ. Tillsammans med Akademi Norr reser några av oss till

Skottland för att på nära håll studera framgångsrik besöksverk
samhet.Vi deltar också på mässa i Sundsvall. En stor händelse
är när vi för första gången buteljerar en egen whisky – det sker
i Malmköping där The Pioneer möter sin flaska.
JUNI. Den 5 juni lanseras The Pioneer på Systembolaget. Dagen

före har vi pressträff på Spritmuseum i Stockholm där inbjudna
journalister och vänner får prova vår premiärlansering. Upp
lagan sålde slut på några timmar och mottagandet var överlag
mycket, mycket gott.
I slutet av månaden kan vi äntligen inviga vårt nya besöks
centrum. Landshövding Bo Källstrand klipper banden och
förklarar Box Destilleri och Ådalens nya turistmål invigt. Det
sker i närvaro av ett par hundra inbjudna gäster, medarbetare,
grundare och journalister. Destillerianläggningen sällar sig i
och med detta till de allra främsta i världen. Box Whiskyfestival
blir sista helgen i juni en makalös succé med 2500 besökare.
Vi förmedlar också köprätter till vår första festivalbuteljering
för vilken intresset är mycket stort.

SEPTEMBER. Vi börjar månaden med en kickoff på destilleriet

med samtliga medarbetare.Vi påbörjar också distributionen av
festivalbuteljeringen som utvecklats till en storartad whisky
och mottas med sensationella omdömen. Höstens mässäsong
kommer igång med start i Falkenberg.Vi håller ett stort antal
provningar och försäljningen av fat börjar skjuta fart.
OKTOBER. Stockholm Beer and Whisky Festival blir en succé med

rekord i fatförsäljning och försäljning över disk. I samband
med festivalen i Stockholm genomför vi också utsålda föreläs
ningar med vår Advanced Masterclass. Destilleriet har besök av
en kanadensisk importör och vi håller ett mycket stort antal
provningar runt om i landet med god fatförsäljning.
NOVEMBER. Någon vecka före lanseringen av vår andra whisky

The Challenger genomför vi simultant fyra releaseträffar runt om
i landet. Lanseringen mottas senare med ett närmast osannolikt
intresse. Hela upplagen säljs slut på drygt 40 minuter och vi får
mängder med lysande recensioner. I samarbete med Mackmyra
och Hernö gin tar vi emot ett antal internationella whisky
journalister och låter dem uppleva Norrland och destilleriet
från sin allra bästa sida. Vi har ett stort företagsevenemang med
80 gäster i besökscentrumet och håller ett mycket stort antal
provningar. Vi har även en första utlämning av buteljerade
ankare i samarbete med Juuls i Köpenhamn.
DECEMBER. Vår festivalbuteljering utses av tidningen Allt om

Whisky till Årets Svenska Whisky.Vi har julöppet på Box och
arrangerar en utsåld fatägarträff på Fjäderholmarna i Stock
holms skärgård. Tack vare en framgångsrik höst når vi våra
uppsatta ekonomiska mål.

ÅRET MED BOX
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VD HAR ORDET
»2014 blev på alla sätt
ett framgångsår«

N

är vi nu lägger 2014 bakom oss
kan jag se tillbaka på ett år som
faktiskt överträffat många av mina
förväntningar. Det blev det mest
framgångsrika, mest händelserika
och mest utmanande året i vårt unga
företags historia. Det betyder att vi lämnar 2014 med stort
självförtroende och med en stolthet över vad vi åstadkommit,
men också med respekt inför de delvis nya uppgifter vi nu
ställs inför. Att summera 2014 är närmast ogörligt eftersom det
har hänt så mycket, men jag vill ändå försöka mig på några
tillbakablickar och reflexioner.
När året inleddes gjorde vi det som ett nyblivet whisky
företag. Vi hade då några få fat i lager som passerat den magiska
treårsgränsen. Vi hade äntligen fått de verktyg vi behövde
för att kunna möta marknaden som ett whiskydestilleri med
färdiga, egna produkter. Effekten av detta var både psykolo
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gisk för vår egen del men också rent faktisk från det vi kallar
marknaden. Box hade visat sig ha uthållighet och pålitlighet.
Vi är här för att stanna och växa. Vi möttes på många plan
med delvis nya ögon.
Ett bevis på hur marknadens syn på bolaget har utvecklats
var den bankupphandling vi genomförde under året. Finansie
ringsfrågan är mycket viktig för att skapa långsiktigt hållbara
förutsättningar för vår utveckling. Under 2014 lyckades vi
förbättra våra villkor på både kort och lång sikt. Tillsammans
med vår bank har vi skapat en finansiering som går i bättre
takt med bolagets utveckling.
Med en stärkt finansieringslösning i ryggen tillsam
mans med det växande förtroende vi åtnjuter på marknaden,
kunde vi också gå vidare och slutföra de investeringar i nya
lokaler som verksamheten långsiktigt kräver. I början av året
startade bygget av ett stort lagerhus, vilket kommer att täcka
behovet av lagerutrymme för våra fat under de kommande

é Thomas Larsson, vd för Box Destilleri AB.
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é Aktiekursen för Box Destilleri AB för mars 2014–
februari 2015 (kr). Källa: Alternativa Aktiemarknaden.

4–5 åren.Vi kunde dessutom påbörja byggnationen av ett nytt
kontors- och besökscentrum vid destilleriet. Tillsammans var
detta investeringar på cirka 13,3 mkr.
Den 25 juni invigde landshövding Bo Källstrand vårt nya
besökscentrum och kontor. Utsikten över älven och ett som
marfagert Ådalen var fantastisk. Det kändes helt underbart, lite
av den första dagen på en ny era.
I och med att vi fortsätter nå höga mål vad gäller vår
fatförsäljning samt att vi från och med 2014 också har egna
buteljerade produkter på marknaden har våra intäkter stigit med
126 procent till en nettoomsättning på nästan 16 mkr.Vi ligger
därmed fortsatt väl i linje med den långtidsbudget som vi följer
och kan också leverera ett något bättre resultat än budgeterat.
Det är också glädjande att se hur Boxaktien utvecklats under
året. Aktien som är noterad på Alternativa Aktiemarknaden har
ökat i värde med omkring 50 procent och stod vid årsskiftet
i 21,00 kr. Intresset för att förvärva aktier i Box Destilleri är

således stort, men utbudet av aktier har varit begränsat. Dock
är det med tillförsikt vi ser att förtroendet från omvärlden för
det vi gör även återspeglar sig i aktiekursen.
2014 blev på alla sätt ett framgångsår, vi har flyttat fram
Box och den svenska whiskyfanan på många sätt. Vi står nu
inför ett nytt år med nya utmaningar, nya utgåvor ska lanseras,
fler fat ska säljas, whiskyvärlden utanför Sverige ska börja be
arbetas, så att Box och Ådalen blir ännu mer känt och ännu
mer uppskattat än vad vi redan är. Jag är övertygad om att vi
har alla möjligheter att fortsätta på den inslagna vägen.Vi har
en anläggning och en produkt i världsklass och medarbetare
som är de bästa man kan önska. Det är en stor glädje att vara
vd för Box Destilleri.




Bjärtrå i januari 2015
Thomas Larsson
verkställande direktör

VD HAR ORDET
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M

arknaden för single malt whisky
genomgår en tydlig utveckling
mot fler premiumprodukter i
sortimentet och ökad kunskap
och intresse hos målgrupperna.
Trenden med fler småskaliga
producenter från hela värden, större koppling till ursprung
samt fokus på hantverkskunnande och kompromisslös kvalitet
är stigande. Det gäller inte bara maltwhisky utan den präglar
i hög grad andra dryckesprodukter som exempelvis öl. Fler
och fler initierade konsumenter vill söka unika och intressanta
produkter.
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Det här är en utveckling som även är positiv för producenter
utanför Skottland, intresset för »world whisky« fortsätter att
öka. Utvecklingen med ökad andel NAS- (Non Age Statement)
whisky från de stora skotska producenterna fortsätter och
förstärks. Sjunkande volymer av gammal whisky i de skotska
lagerhusen är en orsak och trenden stöds av ett ökat intresse
för nya spännande produkter på marknaden. Det här är en
positiv utveckling för nya producenter som Box.
INTERNATIONELLT PERSPEKTIV

Under 2014 upplevde den skotska whiskyindustrin en fortsatt
skakig marknad med en nedgång både i volym (-3%) så väl

som i värde (-7 %). Enligt SWA (Scottish Whisky Association),
bekräftar och förtydligar det här trendbrottet som inleddes 2013
då siffrorna för första gången på årtionden vek. I huvudsak är
Kina och Sydamerika de marknader som driver siffrorna nedåt,
men även i USA (volym -16%) och Tyskland (volym -22%) går
efterfrågan tydligt nedåt.
Trendbrottet gäller blendwhisky såväl som maltwhisky
även om volymerna i huvudsak tillfaller blend och värdet mer
hamnar på malt.

Det svenska whiskyintresset är unikt i världen. I vårt land
finns uppskattningsvis omkring 1000 whiskyklubbar, och
närmare 2 000 whiskysorter erbjuds via Systembolaget. En
undersökning, utförd av Nigab i december 2014, visar att var
femte svensk har mer än fyra olika sorters whisky i sitt hem
och 35 procent av svenska folket uppger att de har whisky som
intresse. Kunskapen om maltwhisky räknas många gånger som
världsledande. Det är också en viktig tillgång för Box, intresse
och kunskap från kunderna gynnar vår affärsidé.

VÅR SVENSKA MARKNAD

SVENSK WHISKYINDUSTRI

2014 är ett märkesår i Box Destilleris historia. För första gången
kunde vi lansera Box Whisky på Systembolaget och för första
gången var vi ett whiskyföretag även i omvärldens ögon. Mot
tagandet var enastående gott och efterfrågan på våra produkter
översteg långt tillgången på våra begränsade lanseringar. Den
svenska marknaden för maltwhisky är fortsatt stark och intresset
för drycker generellt är stigande. Dock var Systembolagets
totala försäljning oförändrad under 2014.

2014 har varit ett turbulent år inom den svenska whiskyindustrin.
Minskad produktion och olika turer kring nya aktörer har bidragit
till en viss osäkerhet kring den svenska whiskyindustrin. Box
har dock gått mot strömmen och på alla sätt uppfyllt målen för
året och marknadens intresse har varit stort.Vår bedömning är
att svensk whiskyindustri som bransch har alla möjligheter att
utvecklas positivt det kommande året.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

9

Att äga ett eget Boxfat själv eller tillsammans med andra blir allt populärare.

FATFÖRSÄLJNINGEN SLOG NYA REKORD 2014
Fatförsäljningen är oerhört viktig för Box Destilleri och kommer att så vara
under en lång tid. Därför är det glädjande att intresset för att köpa ett privat
ankare ökat för varje år. 2014 såldes närmare 800 stycken, vilket varit mycket
betydelsefullt för bolagets likviditet och verksamhet.
– Att äga ett eget ankare och så småningom få en unik whisky
med egen etikett, med namn och logga blir mer och mer populärt.
Under året har intresset gått från lätt skeptisk nyfikenhet till
övertygad köplust. Drivkraften bakom detta är i första hand de
buteljeringar som lanserats och som bekräftat det vi berättat
om vår whisky och våra förutsättningar, säger brand ambassador Hans Nilsson, som är den som hållit flest av bolagets
provningar under året.
Företrädesvis säljs Boxfat på provningar. Under året har
våra provledare och ambassadörer medverkat vid omkring 200
provningar, dessa har vid nästan samtliga tillfällen resulterat i
ett eller flera sålda fat. Rekordet är en provning i Uppland där
ett 30-tal deltagare beställde 13 fat.
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Vårt deltagande vid mässor har också resulterat i bra försäljning. Bästa resultatet nådde vi vid Stockholm Beer and Whisky
Festival där vi sålde 70 fat under de två mässhelgerna, vilket
är fler än vi sålde vid vår egen festival där vi nådde 50 fat.
Sammanlagt har vi medverkat vid ett 20-tal mässor, vilket
resulterat i omkring 200 sålda fat.
Under året har vi även genomfört fatkampanjer, dels riktade
mot aktieägarna, dels som en julaktivitet. Båda dessa kampanjer
nådde målen och bidrog starkt till att bolaget klarade årets högt
uppsatta fatförsäljningsmål.

Sedvanligt tryck i Box monter.
Linköpingsmässan i februari
2014.

FATFÖRSÄLJNING
OMRÅDE FATFÖRSÄLJNING

För Box Destilleri är fatförsäljningen idag en mycket central
del av intäktsgenereringen och kassaflödet. Personliga fat, vars
innehåll ägs av Box och lagras vid destilleriet, men som redan
reserverats av kunden, är också en viktig del av kulturbyggandet
inom vårt företag.Våra fatägare är viktiga ambassadörer och får
unika möjligheter att ta del av Box själ.
Box faterbjudande följer två olika recept: ett rökigt och
ett orökt. De fat vi i huvudsak säljer är Box Ankare 39,25 liter.
Ett ankare är en anrik svensk fatstorlek som var ett mått för
öl, vin och brännvin redan på 1600-talet.
Faten tillverkas av större amerikanska bourbonfat eller
av spanska sherryfat som byggs om för Box räkning. Vi er
bjuder också andra fattyper, till exempel svensk, amerikansk
och ungersk ek i olika kampanjer under året.Vår satsning på
fatförsäljning är intensiv och verksamheten kommer att kon
solideras på en hög nivå under de närmaste åren.
26 000 KUNDBESÖK

Grunden i fatförsäljningen är vår provningsverksamhet och
deltagande i whiskymässor landet runt. Under 2014 genomförde
vi cirka 200 whiskyprovningar i hela landet. Provningarna sker

främst hos whiskyklubbar men även hos företag och på olika event.
Vi deltog dessutom på 25 mässor med vår monter samt genom
förde vår egen traditionsenliga whiskyfestival på destilleriet.
Tillsammans har vi i dessa två försäljningskanaler mött drygt
26 000 personer som har provat och diskuterat våra produk
ter. Fatförsäljningen nådde i stort sina högt ställda mål och
en offensiv försäljningsplan med nya fatprodukter och nya
upplevelser rullas ut under 2015.
PRIMÄRBUTELJERING AV BOX ANKARE

Våra tidigt sålda fat från 2011 »fyllde whisky« under 2014 och
ett antal kunder har valt att buteljera sin alldeles unika whisky.
Totalt har 48 kundfat hel- och delbuteljerats under året till
totalt 2239 st flaskor. 29 procent av faten (14 st) har därefter
återfyllts med nydestillat för en ny fatresa.
I augusti genomfördes vår första organiserade buteljerings
resa till Tallinn där ett gäng nöjda fatägare umgicks med oss
på Box, provade spännande whisky samt hämtade ut sin egen
buteljerade whisky. Ett mycket uppskattat arrangemang som
även kommer att genomföras 2015.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
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Why your first glass of The Pioneer
may be your last.
AND REMEM BER that since we´ll keep

A REALLY GOOD WHISK Y IS NEVER
REALLY GOOD .
It can only get better. Anyway, that’s
what we believe at our small distillery
in Ådalen, Sweden. We’re passionate
whisky connoisseurs, who don’t sit
OUR GOAL is to create whisky of the
and wait for our whisky to season.
very highest international standard.
the
using
of
Instead, we make sure
Its reception thus far has been
time wisely to create magic by
one of overflowing praise.
to
g
adjusting, improving and refinin
The distillery has received
the
than
results
better
achieve even
glowing compliments from
day before.
leading global whisky magazines, such as “The world’s
most exciting new distillery”
by World Whisky Review.

on refining our whisky every day,
your second glass will probably taste
even better.
To be continued.
Visit us on Facebook or at boxwhisky.se.

WE NOW PROUD LY PRESE NT
THERE FORE we constantly have to

make demands on ourselves.
Demands on always being curious
and always having a creative point
of view in everything we do. And
since great improvement demands
great knowledge we strive to to
learn more every day. For example
by continuing to listen to all of
you, the fans of BOX.

the first bottle in our
series the early days
collection; The Pioneer.
A lightly smoked single malt
which is elegant, harmonic
and impressive. Get your
first one from our limited
edition of 5000 bottles at
systembolaget.se
Release date 5th of June at 10 am.

é Premiärkampanjen för vår
första whisky, våren 2014.

Varannan förare som
omkommer i singelolyckor i
trafiken är alkoholpåverkad.
12
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BUTELJERADE PRODUKTER
DET FÖRSTA WHISKYÅRET

Den 5 juni 2014 klockan 10.00 blev för första gången en av
våra egna buteljerade produkter tillgängliga via Systembolagets
sortiment. 5000 flaskor om 50 cl till priset 837 kr lanserades via
systembolaget.se. Intresset var mycket stort och på mindre än
sju timmar var samtliga flaskor sålda. Samtidigt släpptes också
1500 flaskor av denna första utgåva till våra aktieägare. Det
stora premiärintresset för våra produkter har bara växt under
året. Eftersom vi endast har väldigt ung whisky i våra lagerhus
fanns en oro att marknaden skulle ställa svåruppnåeliga krav på
våra produkter och jämföra dem med whisky av en helt annan
mognadsgrad. Vi kan konstatera att oron var obefogad. Årets
buteljeringar har mottagits med respekt och de fina omdömen
vi fått har varit mycket inspirerande och en bekräftelse på att
det som finns i våra lagerhus kommer att resultera i mycket
spännande produkter de kommande åren.
PREMIÄR FÖR THE EARLY DAYS COLLECTION

Vi valde att samla våra fyra första större buteljerade produkter
i en serie som fick namnet The Early Days Collection. Serien
kommer alltså att hålla ihop våra lanseringar 2014–2015. Under
2014 släpptes vår förstling The Pioneer i juni samt The Challenger
den 27 november. Lanseringen av The Challenger genomfördes
också som webblansering på systembolaget.se. De 5000 flaskor
na sålde slut på 46 minuter vilket är ett svårslaget rekord även
hos Systembolaget. Mottagandet av The Early Days Collection
har därmed överträffat våra förväntningar. Försäljningsmässigt
motsvarar vår lansering av The Early Days Collection (4 981 liter)

under 2014 försäljnings
volymerna för etablerade
kvalitetsprodukter i sam
Systembolagets försäljningsma prissegment, exempelvis
statistik 2014, prissegmentet
699–900 kr (liter).
Highland Park 18 yo (5350
1. Highland Park 18 YO
5 350
liter) och Ardbeg Auriver
2. Ardbeg Auriverdes
4 821
des (4821 liter). Box liter
3. Laphroaig 18 YO
3 960
pris är dock högre vilket
4. Box The Pioneer
2 521
gör att vi utifrån varuvärde
5. Box The Challenger 2 460
ligger mycket högt i för
säljningsstatistiken. Under
2015 lanseras de två avslutande utgåvorna i serien, The Explorer
och The Messenger. Lanseringen kommer att ske på hyllorna i
Systembutiker landet runt.

2 BOX PÅ 5 I TOPP

THE FESTIVAL – SVERIGES BÄSTA WHISKY 2014

Utanför The Early Days Collection lanserades också en unik
festivalbuteljering på vår egen whiskyfestival den sista lördagen
i juni. The Festival 2014 är den första i en serie unika festival
buteljeringar som vi kommer att knyta till kommande festivaler.
Mottagandet av de 700 flaskorna i 2014 år upplaga har varit
enastående. Vid provning efter provning har whiskyklubbar
runt om i Sverige hyllat vår Festival. Buteljeringen har ut
nämnts till »Årets svenska whisky« av tidningen Allt om Whisky
samt omnämnts som den »bästa svenska whiskyn någonsin« i
tidningen Whisky & Bourbon. Förväntningarna på The Festival
2015 är minst sagt höga från landets whiskyentusiaster.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
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BESÖKSCENTRUM OCH EVENEMANG
ETT BESÖKSCENTRUM VÄRT NAMNET

Invigningen av vårt besökscentrum i juni 2014 innebär helt nya
möjligheter att ta emot besökare och presentera vårt företag, vår
historia och vårt sätt att tillverka en whisky i världsklass. Som
maren 2014 blev en försiktig mjukstart med fokus på guidade
visningar och ett enklare utbud av mat, dryck och Box-artiklar.
Vår besöksanläggning var öppen sju dagar i veckan från första
veckan i juli till mitten av augusti och hade två säsongsanställda.
Flera tusen besökare hittade till oss 2014 och fick ta del av
Box historia och ambitioner. Anläggningen har stor potential
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att bli ett mycket uppskattat besöksmål i Höga Kusten-området
och vi kommer att vidareutveckla service, produkter och
innehåll till nästa högsäsong sommaren 2015.
BESÖKSMÅL ÅRET RUNT

Antalet förfrågningar från föreningar, researrangörer samt
företag i regionen om att besöka Box Destilleri ökar konstant.
Under 2014 har vi haft både galamiddagar, konferenser och
kompisgäng som kommit vid sidan av högsäsong. Huvudmålet
för besöken är guidade turer samt whiskyprovning.

2500 personer besökte Box Whiskyfestival i strålande sommarväder.

BOX WHISKYFESTIVAL
– WHISKYSVERIGES STORA
SOMMARFEST
Box Whiskyfestival som fyras av sista lördagen
i juni varje år har blivit en sommarsuccé som
whiskyintresserade vallfärdar till från hela landet.
2014 slogs alla rekord.

é En av whiskyvärldens mest ändamålsenliga
besöksanläggningar står nu färdig vid Box
Destilleri.

Lördagen den 28 juni 2014 var en strålande vacker sommardag, redan långt före
öppning var publikleden långa och när vändkorsen slutat snurra framemot kvällen
hade 2500 personer betalat entré till festivalområdet. I år hade festivalen utökats
med fler aktiviteter, mer yta och inte minst fler provningsmöjligheter.
Totalt genomfördes 12 provningar med närmare 600 deltagare, särskilt uppskattade var de whisky- och matprovningar som dukades upp i det nya besökscentrumet.
En helt ny attraktion på festivalen var möjligheten att skaffa en unik festivalbuteljering, som kunde avsmakas i en pilottappning i whiskytältet. Köerna ringlade långa,
både dit och till utdelningen av de unika köprätter som gav möjlighet att senare
privatimportera en Festival.
När festivalwhiskyn levererades någon månad senare blev mottagandet sensationellt. Whiskyn hade legat till sig ytterligare en tid i sina fat och blivit djupare, fått
mer smak, färg och ännu tydligare karaktär. Recensenterna var hänförda. Tidningen
Whisky & Bourbon omnämnde den som den bästa svenska whiskyn någonsin och
när Allt om Whisky i slutet av året korade den bästa whiskyn 2014 fick den hedersutmärkelsen »Årets svenska whisky«.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
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Under 2014 lanserade Box de två första utgåvorna i Early Days Collection, The Pioneer och The Challenger.

THE EARLY DAYS COLLECTION – KAPITEL 1 & 2
2014 var året då Box första whisky lanserades på Systembolaget. I juni
släpptes 6500 flaskor av The Pioneer och i slutet av november 5000 flaskor
av uppföljaren The Challenger.
– Att intresset var stort anande vi, men att det skulle vara ett
sådant ofattbart sug efter vår whisky kunde vi bara drömma
om, säger brand manager Jan Groth.
Vid släppet av The Pioneer var 1500 flaskor reserverade
för aktieägarna som fått förbeställa utgåvan. Det medförde att
trycket på Systembolagets server minskade vid lanseringen den
5 juni, ändå blev det en veritabel huggsexa framför datorerna
och hela den återstående upplagan såldes slut på några timmar.
Intresset för The Pioneer var ändå ingenting mot det som uppföljaren skulle möta i november. The Challenger premiärlanserades
veckorna före Systembolagssläppet på fyra krogar i Stockholm,
Göteborg, Malmö och Sundsvall. När korkarna samtidigt drogs
ur flaskorna hade stora skaror mött upp och från ort efter ort
rapporterades om snabb slutförsäljning. Mottagandet av såväl
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arrangemanget som whiskyn fick omedelbart stort genomslag i
sociala medier och vid den officiella Systembolagslanseringen
den 27 november hade intresset nått kokpunkten.
– Hela personalgruppen var samlad vid destilleriet och
minuterna innan Systembolagets webbokning öppnade slog vi
vad om hur länge The Challenger skulle finnas kvar.
Det var få som vågade hoppas att det skulle gå snabbare än
lanseringen av The Pioneer. Det gjorde det! Det tog 42 minuter!
Systembolaget hade aldrig varit med om ett liknande intresse
och en så snabb slutförsäljning.
– För de två återstående lanseringarna The Explorer (juni
2015) och The Messenger (december 2015) har vi skruvat upp
volymerna till 10000 flaskor. Det ska bli mycket spännande att
se hur lång tid det tar att sälja slut dessa, säger Jan Groth.

Ett 50-tal fatägare följde med på den första resan till Tallinn
för att hämta hela eller delar av sina respektive ankare.

JUNGFRUKRYSSNING
TILL ESTLAND
é Utsikten över älven och Ådalen är magnifik
från sommaraltanen.

I slutet av augusti arrangerades
den första fatägarresan till T allinn i
samarbete med Viking line.

Vi kommer att fortsätta utveckla möjligheten att ta emot
bokade grupper året om och att göra Box till ett intressant
alternativ för aktiviteter i regionen. Samarbete med andra
aktörer ska också utvecklas vidare. Box har redan nu goda
möjligheter att ta emot planerade gruppbesök och möten/
konferenser med aktiviteter.
WHISKYAKADEMIN VÄXER

Box Whiskyakademi är en unik veckokurs där fyra kursdeltagare
i en vecka, under ledning av destillerichef Roger M
 elander,
arbetar sida vid sida med Box personal i destilleriet och lager
husen. Praktik varvas med teori, whiskyprovningar och triv
samt boende på Länsmansgården i Ådalen. Den här kursen
ger deltagarna en fantastisk inblick i Box innersta och skapar
kunniga ambassadörer för vårt sätt att se på whiskytillverkning.
Antalet kurser har växt under åren och 2014 genomfördes åtta
akademiveckor. Alla bokades direkt när de blev tillgängliga.
FESTIVAL MED MÅNGA REKORD

Årets whiskyfestival, som alltid går av stapeln den sista lördagen
i juni, slog alla rekord: rekord i antalet besökare (2500 personer),
rekord i antal provningar (12 med totalt 600 deltagare), rekord
i försäljning och omsättning samt rekordfint väder. Festivalen
har en speciell plats i vårt hjärta och är ett utmärkt tillfälle för
oss att träffa Box-vänner från hela landet. Inför 2015 års festival
den 27 juni kommer både innehållet och framförallt området
att fortsätta att utvecklas.

Ett 50-tal fatägare hade valt att följa med ombord på tvådagarskryssningen för att hämta ut hela eller delar av sina
ankare. Det blev en mycket lyckad resa med synnerligen
nöjda och tacksamma fatägare. Resan var mycket mer än
en kryssning över havet. Det vankades whiskymiddagar och
provningar och sena kvällar med whiskyprat och umgänge
till långt in på småtimmarna.
– Vi fick så mycket positiv respons efter kryssningen,
det kändes nästan som om man ville gå ombord igen när
vi la till vid kajen i Stockholm, säger Cecilia Åhlén Karlin,
som ansvarar för fatägarservicen på Box.
Ett roligt erbjudande var att deltagarna fick möjlighet
att köpa några få unika fat som tagits fram enbart för
jungfrukryssningen. De fem faten fick en strykande åtgång
bland resenärerna.
Samarbetet med Viking line fungerade utmärkt och resenärerna behövde inte gå i land för att hämta sina flaskor.
I stället fick man möjlighet att i lugn och ro lösa ut dem
ombord där många tog tillfället i akt att byta flaskor med
varandra.
– För att vara en första resa med mycket nytt även
för oss överträffade kryssningen alla våra förväntningar, vi
ser fram emot att kunna fortsätta erbjuda denna möjlighet
att hämta sina buteljerade ankare i Estland, säger Cecilia
Åhlén Karlin.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
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U

nder 2014 har vår produktions
anläggning fungerat mycket väl med
försumbara produktionsbortfall och
störningar. Destilleringstakten har
varit hög och utbytet på råvaror har
följt uppsatta mål. Produktionen av
alkohol ligger i nivå med 2013 med en liten ökning på knappt
en procent.Totalt producerades 102 606 liter ren alkohol (lpa)
i vår spritpanna under året.
Hela produktionsprocessen drivs efter en uttalad förbätt
ringsstrategi. Förbättringsmål sätts för både små som större
produktionseffektiviseringar. Ständig förbättring är en viktig
del av vårt arbetssätt. Under året har bland annat flera små för
ändringar gjorts i olika produktionssteg som effektiviserat vår
vattenanvändning och reducerat den totala förbrukningen. Ett
annat exempel på effektivisering är silningen av vörten genom
maltbädden i mäsktunnan innan den pumpas över till jäskaren.
Att låta vörten passera en gång till genom bädden har minskat
förekomsten av skal- och maltrester i både värmeväxlare, jäskar
och lågvinspannan.
BUTELJERINGSANLÄGGNING MED KAPACITET

Under sommaren 2014 anlände vår efterlängtade anläggning
för buteljering till destilleriet. Den huvudsakliga inriktningen
för investeringen var buteljering av ankare samt olika special
buteljeringar på destilleriet. Men anläggningen har mycket
hög kapacitet och har levererat mycket god driftsäkerhet.
Utväxlingen på investeringen om cirka 800 000 kr har visat
sig mycket hög. Anläggningen kommer att vara centrum för
huvuddelen av våra buteljeringar de närmaste åren.
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Under 2014 buteljerades både The Festival och The Challenger i anläggningen. Kapacitetsmässigt kan vi buteljera batcher
på cirka 20 000 flaskor med befintliga blandtankar och kring
utrymmen. I anläggningen fylls, korkas med hättor samt etiket
teras flaskorna i ett flöde. Här kan även etiketter med flexibla
budskap appliceras i löpande drift. Buteljering av kundfat
kommer att vara en stor och viktig verksamhet eftersom fler
och fler kundfat nu blir färdiga i lagerhusen.

é Vid de två pannorna
producerades under året
102 606 liter ren alkohol.

Antal fyllda fat i lager
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é I det nybyggda lagerhuset ligger hundratals och åter
hundratals fat och väntar på framtiden.

NYTT LAGERHUS PÅ PLATS

é Den 63:e breddgraden löper rakt igenom det
nybyggda lagerhuset. Placeringen gör Box till ett av
världens nordligaste whiskydestillerier.
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Investeringen i ett nytt lagerhus var ett viktigt steg under 2014.
Effektiva lagrings- och logistikförutsättningar är en avgörande
faktor vid whiskytillverkning och Box hade nått sitt maximum
i befintlig anläggning och i de hyrlager vi nyttjade. Det nya
lagerhuset är på 2000 kvadratmeter och ligger ovanför lagerhus
2. Här är planerat för en extrem ytoptimering och rationalitet
och allt är anpassat för de behov som vår verksamhet har. En
noggrann pallställsstruktur har utvecklats som förtätas efterhand
som lagret fylls. Lagret kommer att servas av en specialtruck
som klarar de smala gångarna i den slutgiltiga layouten. Lagret
kommer att rymma drygt 8 års produktion. Alla fat är åtkomliga
direkt med truck och vilar i pallställen i en »vagga« utvecklad
på destilleriet.
Genom det nya lagerhuset går den 63:e breddgraden,
tydligt markerad, och markerar Box extremt nordliga latitud
i whiskyvärlden. I slutet av året var samtliga Box-fat samlade
på anläggningen och därmed uppnåddes en ny nivå av rationa
litet vad gäller lager och logistik. Tillgänglighet, nåbarhet och
säkerhet är positiva effekter. Den sista december 2014 fanns
5369 fat i våra två lagerhus.

BUTELJERING I EGEN REGI
Under året kunde Box Destilleri trimma in en egen högeffektiv buteljerings
anlägging, en investering som uppgått till cirka 800 000 kronor.
Fördelarna med att buteljera i egen regi är betydande, inte minst
ekonomiska. Den buteljeringsanläggning som nu har driftsatts
på destilleriet kommer att underlätta verksamheten betydligt
och bidra till att bolaget sparar stora belopp.
– Vi har nu kapacitet att buteljera upp till 20 000 flaskor
per batch, vilket täcker vårt behov för buteljering under mycket
lång tid, säger destillerichef Roger Melander.

Anläggningen är snabb och smidig och kommer att användas för samtliga ankarbuteljeringar och för de kommande
lanseringarna i Early Days Collection.
Buteljeringslinan är nu inrymd i det gamla lagerhuset vid
destilleriet vilket ger betydande logistiska fördelar med när
heten till lager och övriga funktioner. En ny blandningstank med
pumpar kompletterade investeringen.

PRODUKTION OCH LAGER
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INVESTERINGAR FÖR FRAMTIDEN
2014 var året då Box Destilleri AB genomförde sina största investeringar
någonsin. I början av året invigdes ett nytt lagerhus och i juni klippte lands
hövdingen, inför ett hundratal inbjudna gäster, banden till den nya kontorsoch besöksanläggningen.
– Sammanlagt har vi investerat 13,3 miljoner kronor i de båda
byggnaderna. Dessa stora satsningar har kunnat genomföras
tack vare en framgångsrik och övertecknad emission och ett
gott samarbete med vår bank, säger vd Thomas Larsson.
Det nya lagerhuset ger oss för första gången möjligheten
att samla all verksamhet till destilleriområdet. Kapaciteten är
mycket stor och lagerhuset kommer att täcka destilleriets behov
av mognadslager under många år framöver.
I juni invigdes också den nya och mycket vackra kontors-,
butiks- och besöksanläggningen med restaurangfaciliteter
och enastående möjligheter att ta emot besökare vid destilleriet. Besöksanläggningen omnämns redan som en av de mest
ändamålsenliga och vackraste i whiskyvärlden och den kommer att ge bolaget helt nya förutsättningar att arbeta med
besöksverksamhet, whiskyturism och långsiktigt byggande av
varumärket Box Whisky.
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De samlade anläggningarna vid destilleriet rymmer nu samtliga bolagets funktioner för produktion, lagring, administration
och besöksverksamhet. Som helhet håller anläggningen världsklass och gör Box Destilleri i Ådalen till ett minst lika spännande
besöksmål som många av de berömda destillerierna i Skottland.
Tack vare de stora investeringarna har Box Destilleri etablerat
sig som ett av Västernorrlands mest intressanta besöksmål och
Höga Kusten har berikats med ännu en spännande verksamhet
som kommer att attrahera turister från när och fjärran.

FEM ÅR I SAMMANDRAG
2014

2013

2012

2011

2010

15 998

7 062

4 330

2 302

1 601

127

63

88

44

287

Rörelseresultat (kkr)

-1 444

-4 623

-4 033

-4 793

-1 969

Resultat efter skatt (kkr)

-2 161

-5 948

-5 295

-5 682

-2 014

24 637

14 875

9 240

4 968

3 266

4 398

1 230

-272

-2 727

-695

Balansomslutning (kkr)

80 224

60 893

37 912

27 519

21 601

Materiella anläggningstillgångar (kkr)

37 469

26 626

21 179

19 106

17 574

Varulager (kkr)

27 555

19 555

12 489

6 705

722

Eget kapital (kkr)

23 423

20 963

9 754

8 664

6 228

Investeringar (kkr)

12 465

7 032

3 497

8 650

18 224

29

34

26

32

29

Kassalikviditet (%)

143

229

117

47

41

Skuldsättningsgrad (gånger)

2,43

1,90

2,88

2,17

2,46

-4 367

7 808

1 781

-1 272

-494

10

10

8

7

4

102 606

100 429

88 222

78 013

3 465

Nettoomsättning (kkr)
Förändring från föregående år (%)

Nettoomsättning omräknad (kkr)1
Rörelseresultat omräknat (kkr)2

Soliditet (%)

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

1) N
 ettoomsättning inklusive den lånedel vid en kunds köp av ankare som på grund av alkohollagens regler
resultatavräknas först vid buteljering.
2) B
 eräknat rörelseresultat inklusive den lånedel vid en kunds köp av ankare som på grund av alkohollagens regler
resultatavräknas först vid buteljering.
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Box Destilleri AB:s totala registrerade aktiekapital vid utgången av 2014 var 3 763 954 kronor, fördelat på 1 838 450 A-aktier
och 1 925 504 B-aktier. Aktiernas kvotvärde är 1 krona per aktie. A-aktierna ger rätt till tio (10) röster och B-aktierna ger rätt
till en (1) röst.
Det finns inga utestående teckningsoptioner.Vid utgången av 2014 fanns tre konvertibellån på tillsammans 8 804 000 kronor.
Under året har Norrlandsfonden tecknat ytterligare en konvertibel i Box med ett belopp på 1 100 000 kronor.Villkor framgår
av not 11.
Box handlas sedan 2011 på Alternativa aktiemarknaden, en marknadsplats för handel i onoterade aktier. Alternativa aktiemark
naden organiserar handel i ett 30-tal små- och medelstora företag. Handel sker regelbundet, en gång per månad, för att skapa
och samla likviditet i aktien. Handeln med Box B-aktie inleddes den 14 september 2011.
I uppställningen nedan redovisas aktieinnehavet för bolagets fyra största ägare fördelat per antal aktier och aktieslag.

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

antal b-aktier

% kapital

% röster

320 875
293 687
276 027
230 000
717 861

177 917
111 971
68 195
75 291
1 492 130

13,25
10,78
9,15
8,11
58,71

16,67
15,01
13,93
11,70
42,69

1 838 450

1 925 504

100

100

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

2007
2008
2009
2010
2011
2011
2012
2013
2013
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transaktion

förändring
antal aktier

kvotvärde

förändring
aktiekapital

Totalt
aktiekapital

totalt
antal aktier

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

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

10
10
10
10
1
1
1
1
1

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

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

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

AKTIEN OCH ÄGARNA

STYRELSE OCH PERSONAL

Styrelsen för Box Destilleri, från vänster:
Gabriella Axelsson, f 1974, styrelseledamot, innehav (via bolag) 230 000
A-aktier, 5 ankare, 75 291 B-aktier.
Johan Nikula, f 1957, ordförande, 2 ankare.
Thomas Larsson, f 1951, vd, innehav (via bolag och privat) 128 567 A-aktier,
30 211 B-aktier, 8 ankare.

Håkan Persson, f 1959, styrelseledamot, innehav 1 500 B-aktier, 2 ankare.
Mats de Vahl, f 1954, styrelseledamot, innehav (via bolag och privat) 50 771
A-aktier, 8 463 B-aktier.
Birger Larsson, f 1958, styrelseledamot, innehav (via bolag): 276 027 A-aktier,
68 195 B-aktier, 2 ankare.

Personalen på Box Destilleri, från vänster: Benny Hörnström, lager; Jan Groth,
brand manager; Peter Granåsen, ekonomichef; Leif Skoglund, produktion;
Håkan Persson, tf marknadschef; Peter Söderling, fatägarservice; Andreas

Norrbin, produktion/buteljering; Cecilia Åhlén-Karlin, ansvarig fatägar/kundservice; Thomas Larsson, vd; Sandra Wiberg, fatägarservice; Roger Melander,
destillerichef och Hasse Nilsson, senior brand ambassador.

STYRELSE
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PERSONAL

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för box destilleri ab (publ), 556729-2593,
får härmed avlämna årsredovisning för 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska
kronor, sek.

»Att, med Ådalen som bas, producera maltwhisky och whisky
upplevelser av yppersta kvalitet« är Box Destilleri AB:s
affärsidé. Företagets produktion är samlad till Bjärtrå vid Ånger
manälvens strand. Bolaget har kontor i Ådalen, Stockholm och
Växjö. Fram till 2014 har huvudprodukten varit olagrat destillat
som säljs och fylls på personliga fat till whiskyintresserade
kunder. Under 2014 lanserades Box första färdiga whisky
och produkten buteljerad whisky kommer att få en allt större
betydelse kommande år.

blev även den en succé och har senare under året av tidningen
Allt om Whisky utsetts till Sveriges bästa whisky 2014.
Bolagets andra buteljering i serien The Early Days Collection
släpptes den 27 november i form av The Challenger. Återigen
släpptes 5000 flaskor och denna gång sålde de slut på rekord
tiden 45 minuter och 5 sekunder.
Kommande släpp 2015 är The Explorer och The Messenger
vilka kommer att säljas via Systembolaget och lanseras i juni
respektive november. Båda buteljeringarna beräknas till 10 000
flaskor vardera.

ÅRET I KORTHET

KOSTNADER

Undet året har Box byggt ett helt nytt besökscentrum med
kontor i anslutning till destilleriet. Lagringskapaciteten har
utökats i och med att ett nytt större lager har färdigställts,
vilket beräknas rymma minst 12000 fat och med det tryggas
bolagets lagringsbehov de kommande 5 åren. Produktionen har
fungerat utan störningar och bolaget har under året lanserats
sin första whisky på Systembolaget under samlingsnamnet The
Early Days Collection.
På personalsidan har två personer anställts under året: C
 ecilia
Åhlén med ansvar för fatägarservice och Andreas N
 orrbin i
produktion med ansvarar för buteljeringsverksamheten. På
marknadssidan har kompetens i form av konsulttjänster köpts
in löpande under året.

Bolagets kostnader är till största delen personalkostnader samt
marknadsförings- och försäljningskostnader. Det som produce
ras lagras under minst tre år varvid kostnader för produktions
personal, råvaror och avskrivningar aktiveras som lagertillgång.
Under året har fortsatta satsningar gjorts på bolagets hemsida
och bolagets webbshop. Ett fortsatt utvecklingsarbete pågår när
det gäller »fatägarwebben«, en satsning för bolagets fatägare.
I tapphuset har ombyggnader gjorts och ett buteljeringsrum
har färdigställts där nu bolagets kan buteljera kunders fat och
egna buteljeringar.
De anläggningar som färdigställts i form av besökscentrum
och lager har till största delen aktiverats.

VERKSAMHETEN

PRODUKTION
FÖRSÄLJNING

Bolagets försäljning har haft en fortsatt positiv utveckling och
ökningen jämfört med föregående år är 126%. Bakom ökningen
står en fortsatt ökande fatförsäljning, bolagets lanseringar av
buteljerad whisky samt en fortsatt stark besöksverksamhet där
whiskyfestivalen återigen satte besöksrekord med cirka 2500
besökare.
Box första flasksläpp The Pioneer kunde genomföras som
planerat den 5 juni. Lanseringen var i form av en webb
lansering som blev succeartad – de 5000 flaskorna sålde slut
på drygt 6 timmar.
Den 28 juni i samband med Box årliga whiskyfestival lanse
rades en festivalbuteljering om 700 flaskor, där endast besökarna
hade möjlighet att komma över en flaska. Festivalbuteljeringen

Produktionen vid bolagets anläggning har fungerat mycket
bra och utan störningar. Totalt producerades 102 606 liter ren
alkohol jämfört med 2013 då det producerades 100429 liter ren
alkohol. Omräknat till fatstyrka 63% motsvarar produktionen
en volym om 162867 liter.
MILJÖ

Box bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
avseende framställning av destillerade spritprodukter. De rest
produkter som genereras i tillverkningsprocessen, kornrester
från mäskningen och avloppsvatten från rengörningen av
utrustningen separeras i avloppstankar, vilka töms regelbun
det med slambil. Avloppsvattnet tas slutligen om hand vid
Öds kommunala reningsverk i Kramfors kommun. Bolaget
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har under året fört samtal med Kramfors kommun, som är
tillståndsmyndighet i denna fråga, om en ny avloppsledning
över till reningsverket i Nyland. En avloppsledning skulle
innebära en miljöförbättring i och med att hämtningen med
slambil kan elimineras.
INVESTERINGAR

De under 2013 påbörjade investeringarna i ett besökscentrum,
kontor, lager och buteljeringsanläggning har färdigställts. För
utom dessa investeringar görs löpande investeringar i fat för
egen mognadslagring. För pågående nyanläggning redovisas
förändringen och har fördelats på respektive anläggningstyp i
samband med att tillgången aktiverats.
Årets investeringar fördelar sig enligt tabellen nedan, med
föregående år inom parentes (mkr).
Byggnader och mark
13,3 (0)
Maskiner och andra tekniska anläggningar
0,6 (0)
Inventarier, verktyg och installationer
1,1 (0,7)
Fat
1,5 (1,7)
Pågående nyanläggning-4,1 (4,3)

FINANSIERING

Finansieringen under de närmaste åren kommer att ske i hu
vudsak genom eget kapital, lån från kreditinstitut och fatlån.
Fatlånen är en vedertagen modell för finansiering av svensk
destilleriverksamhet. Kunden betalar för ekfatet samt för lag
ring, försäkring, buteljering, etikettering med mera. Innehållet
i fatet reserveras för kunden men ägs av bolaget. Kunden lånar
ut en summa vilket motsvarar bolagets försäljningsintäkt. Lånet
återbetalas efter buteljeringen när köpet slutförs.
Fortlöpande görs en översyn av bolagets lånekostnader och
under året genomfördes en bankupphandling vilken inneburit
gynnsammare räntevillkor för bolaget.
RESULTAT

Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -2 679 kkr
(-5907) kkr. Resultatet är något bättre än förväntat trots att
delar av bolagets försäljning under november och december
inte har kunnat resultatavräknas på grund av brist på fat. In
täkterna avräknas i stället under januari och februari när nya
fat levererats och kan fyllas med sprit.
KASSAFLÖDE

Summa

12,4 (6,7)

Årets kassaflöde uppgick till -4367 kkr jämfört med 7808 kkr
föregående år.

FLERÅRSÖVERSIKT

Uppgifterna i flerårsöversikten har ej räknats om vid övergång till K3-regelverket, med hänvisning till K3 p35.2 och 35.32.
flerårsjämförelse*
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)

2014

2013

2012

2011

2009/10

15 998
-2 679
80 224
142,8
29,2

7 062
-5 907
60 893
229,0
34,4

4 329
-5 235
37 907
117,3
25,7

2 302
-5 682
27 519
46,5
31,5

1 600
-2 014
21 601
40,9
28,8

*) Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

ÄGARE

Inga väsentliga ägarförändringar har skett under året. Bolagets aktie handlas via handelsplatsen Alternativa.se.
Av förteckningen nedan framgår vilka ägare som äger mer än 10% av antalet aktier eller röster i bolaget per balansdagen 2014-12-31.
antal a-aktier
Norrlandspojkarna ab
Nordic Whisky Capital ab
bll Invest ab
Axson Svenska ab
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320 875
293 687
276 027
230 000

antal b-aktier

% kapital

% röster

177 917
111 971
68 195
75 291

13,25
10,78
9,15
8,11

16,67
15,01
13,93
11,70

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN

Företaget förväntas fortsätta expandera sin verksamhet inom samtliga affärsområden: besöksverksamhet, fatförsäljning och för
säljning av buteljerade produkter. Försäljningsvolymen av buteljerade produkter förväntas fördubblas jämfört med 2014.
RESULTATDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (kr):
Överkursfond
21 745 779
Balanserat resultat
74 100
Årets resultat 	-2 161 016
Totalt

19 658 863

disponeras för
balanseras i ny räkning

19 658 863

Summa

19 658 863

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande
bokslutskommentarer.
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RESULTATRÄKNING
2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

15 998
6 365
668
15

7 062
6 979
125
1

23 046

14 167

-1 727
-5 626
-8 204
-7 306
-1 577
-50

-1 452
-3 026
-6 186
-6 861
-1 265
–

-24 490

-18 790

-1 444

-4 623

28
-1 263

15
-1 299

-1 235

-1 284

resultat efter finansiella poster

-2 679

-5 907

resultat före skatt
Uppskjuten skatt

-2 679
518

-5 907
-41

årets resultat

-2 161

-5 948

rörelsens intäkter m.m.

Not

Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

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

Rörelseresultat

1
2

resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
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BALANSRÄKNING
tillgångar
anläggningstillgångar

Not

2014-12-31

2013-12-31

320

320

320

320

22 633
6 885
1 617
4 949
1 385

9 589
6 955
742
3 900
5 440

37 469

26 626

5 116

–

5 116

–

42 905

26 946

253
26 796
506

334
18 818
403

27 555

19 555

3 812
167
365

2 869
1 435
301

4 344

4 605

5 420

9 787

summa omsättningstillgångar

37 319

33 947

summa tillgångar

80 224

60 893

Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter

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

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

summa anläggningstillgångar

3
4
5
6
7

8

omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Produkter i arbete
Handelsvaror och färdigvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
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eget kapital och skulder
Not
9

2014-12-31

2013-12-31

10

3 764
–

3 758
6

3 764

3 764

37 401
-15 581
-2 161

37 327
-14 180
-5 948

19 659

17 199

23 423

20 963

153

102

153

102

8 804
15 312
25 695

7 704
8 786
17 056

49 811

33 546

1 860
1 558
20
1 646
1 753

1 313
3 110
91
265
1 503

6 837

6 282

80 224

60 893

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

6 775
18 700
1 399

5 110
10 200
1 487

Summa ställda säkerheter

26 874

16 797

Återbetalningsskyldighet Regionalt investeringsbidrag

3 427

2 314

Summa ansvarsförbindelser

3 427

2 314

eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Nyemission under registrering

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

summa eget kapital
avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

8

summa avsättningar
långfristiga skulder
Konvertibla lån
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder

11
12

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

summa eget kapital och skulder

12

ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
ställda säkerheter

ansvarsförbindelser
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KASSAFLÖDESANALYS
2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

Rörelseresultat
Avskrivningar
Erhållen ränta m.m.
Erlagd ränta
Vinst vid försäljning av inventarier

-1 444
1 577
28
-1 263
46

-4 623
1 265
15
-1 299
–

Betald skatt

-1 056
-77

-4 642
17

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-1 133

-4 625

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

-8 000
260
85

-7 066
-2 337
2 717

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-8 788

-11 311

–
-9 334
-3 131

-320
-4 314
-2 398

-12 465

-7 032

Nyemission
Upptagna lån
Amortering av låneskulder

74
18 267
-1 455

17 151
10 392
-1 392

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

16 886

26 151

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

-4 367
9 787

7 808
1 979

5 420

9 787

den löpande verksamheten

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av byggnader och mark
Förvärv av inventarier och fat
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets slut
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH
BOKSLUTSKOMMENTARER
Belopp i kkr om inget annat anges.

allmänna upplysningar

från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts
eller upphört.
VÄRDERING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis
ningslagen och för första året också enligt Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3).
Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bok
föringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1(K2)
och BFNAR 2012:1(K3). Övergången har gjorts i enlighet med
föreskrifterna i K3:s kapitel 35. Box Destilleri AB är ett
mindre företag och har utnyttjat mindre företags möjlighet att
inte räkna om jämförelsetalen för 2013 enligt K3:s principer.
Presenterade jämförelsetal överenstämmer i stället med de
uppgifter som presenterades i föregående års årsredovisning.
Olika redovisningsprinciper har alltså tillämpats för de år som
presenteras i årsredovisningen, och det finns därmed brister
i jämförbarheten mellan åren. Effekterna av övergången och
skillnaderna i redovisningsprinciper mellan år 2013 och 2014
redovisas i not 13.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till an
skaffningsvärden om inget annat anges nedan.

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

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Ut
gifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån korrigerar
lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivränte
metoden. Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde.
AVGIFTSBESTÄMDA PLANER

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

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

OFFENTLIGA BIDRAG

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med
kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaff
ningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

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

REDOVISNING I OCH BORTTAGANDE FRÅN B ALANSRÄKNINGEN

En finansiell tillgång eller en finansiell skuld tas upp i balans
räkningen 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
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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 resul
tat 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 inne
varande och framtida skattepliktiga resultat.Värderingen om
prövas 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 ut
övar 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.

skälig andel av indirekta tillverkningskostnader.Vid värdering
har inte hänsyn tagits till kapacitetsutnyttjande.
Mognadslagring är ett viktigt produktionssteg i tillverk
ningen av whisky. Mognadslagret redovisas som varor under
tillverkning tills den buteljeras och kostnaderna för mognads
lagringen påförs lagervärdet.
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 anskaffnings
värden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt
över tillgångens beräknande livslängd.
Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn
tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade
tillgångar.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar
Byggnader
Markanläggningar
Processutrustning
Inventarier och fordon
Fat

% per år
1–5
5
5–10
10–20
10

definition av nyck eltal
KASSALIKVIDITET

Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kort
fristiga skulder.

VARULAGER

SOLIDITET

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

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för upp
skjuten skatt enligt aktuell skattesats i förhållande till balans
omslutningen.
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NOTER
Not 1

Leasingavgifter avseende operationell leasing

Bolagets leasar utrustning i form av truck, ledstaplare, kopieringsmaskin samt bilar, av tabellen framgår erlagd kostnad de två
senaste åren samt avtalad avgift inom ett år och mellan ett till fem år. Bolaget har inga avtalade leasingavtal med längre löptid än
5 år. I kostnaden för kostnadsförda leasingavgifter har inräknats den del av första förhöjd hyra som periodiserats för respektive
räkenskapsår.
2014

2013

379
167
426

357
546
458

2014

2013

9
2
11

9
1
10

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

906
4 122

855
3 452

summa
Sociala kostnader
varav pensionskostnader

5 028
2 221
346

4 307
2 034
276

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

not 2

anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor

Av företagets pensionskostnader avser 73 kkr (83 kkr) företagets ledning.
Till den av årsstämman valda styrelsen utgår ett fast styrelsearvode. De valda styrelseledamöterna erhåller arvode enligt följande:
styrelsens ordförande 88 kkr, övriga ledamöter erhåller ett arvode om 44 kkr.Verkställande direktören har för 2014 erhållit lön
och ersättningar uppgående till 650 kkr.Verkställande direktörens pensionsförmåner motsvarar ITP-planen.
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not 3

byggnader och mark

2014-12-31

2013-12-31

10 124
8 832
4 514
-53
23 417

10 124
–
–
–
10 124

-536
-254
6
-784

-347
-189
–
-535

Redovisat värde vid årets slut

22 633

9 588

Redovisat värde byggnader
Redovisat värde markanläggningar
Redovisat värde mark

21 740
149
744
22 633

8 783
62
744
9 589

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

Ackumulerat anskaffningsvärde har reducerats med erhållet bidrag om 4 797 kkr varav 3 426 kkr påverkat årets nyanskaffningar.

not 4

processutrustning
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Omklassificeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivningar enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

2014-12-31

2013-12-31

9 090
544
43
9 677

9 090
–
–
9 090

-2 134
-658
-2 792

-1 460
-674
-2 135

6 885

6 955

2014-12-31

2013-12-31

915
1 081
–
1 996

246
475
194
915

-173
-206
-379

-82
-91
-173

1 617

742

Ackumulerat anskaffningsvärde har reducerats med erhållet bidrag med 3 444 kkr.

not 5

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

Redovisat värde vid årets slut
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not 6

fat

2014-12 -31

2013-12-31

4 552
1 506
6 058

2 823
1 730
4 553

-651
-459
-1 110

-341
-312
-653

4 948

3 900

2014-12-31

2013-12-31

5 440
503
-4 558

1 126
4 508
-194

1 385

5 440

uppskjuten
skattefordran

uppskjuten
skatteskuld

netto

Temporära skillnader
Skattemässigt underskottsavdrag

–
5 116

-153
–

-153
5 116

Uppskjuten skattefordran (netto)

5 116

-153

4 963

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

Redovisat värde vid årets slut

not 7

pågående nyanläggningar
Vid årets början
Investeringar
Omklassificeringar
Redovisat värde vid årets slut

not 8

uppskjuten skattefordran och avsättningar
för uppskjuten skatt
2014-12-31

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 5116 kkr och andra outnyttjade skatteavdrag uppgår till 0 kr.

not 9

eget kapital i
ingångsbalansräkning
aktiekapital överkursfond

not 10
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fritt
eget kapital

summa
eget kapital

Eget kapital 2014-01-01
Effekt av byte till k3
Justerad ingående balans 2014
Registrerad nyemission
Årets resultat

3 764
–
3 764
–
–

37 327
–
37 327
74
–

-20 128
4 547
-15 581
–
-2 161

20 963
4 547
25 510
74
-2 161

Eget kapital 2014-12-31

3 764

37 401

-17 742

23 423

upplysningar om aktiekapital

antal a-aktier

antal b-aktier

summa

Antal/värde vid årets ingång
Registrerat aktiekapital

1 838 450

1 919 804
5 700

3 758 254
5 700

Antal vid årets utgång

1 838 450

1 925 504

3 763 954

not 11

konvertibla lån
Konvertibellån 2010
Södgars Trading AB
Nordic Whisky Capital AB
Norrlandspojkarna AB
BLL Invest AB
Konvertibellån 2012
Norrlandsfonden
Konvertibellån 2013
Personalkonvertibel
Konvertibellån 2014
Norrlandsfonden

Summa

2014-12 -31

2013-12-31

501
501
501
501
2 004

501
501
501
501
2 004

3 200
3 200

3 200
3 200

2 500
2 500

2 500
2 500

1 100
1 100

–
–

8 804

7 704

Konvertibellånet från 2010 löper med en årlig ränta om 6%. Perioden för påkallande av konvertering löper till och med den
15 november 2015, med en konverteringskurs om 21:90 kronor per aktie. Lånet förfaller till betalning den 1 december 2015 om
konvertering ej skett.
Konvertibellånet från 2012 löper med en årlig ränta om 6%. Perioden för påkallande av konvertering löper till och med
den 31 december 2016, med en konverteringskurs om 24 kronor per aktie. Skuldebrevet ska, i den mån konvertering ej skett
dessförinnan, återbetalas den 31 januari 2017.
Konvertibellånet från 2013 löper med en rörlig ränta som per balansdagen uppgick till 4,55%. Perioden för påkallande av
konvertering löper till och med den 10 december 2016, med en konverteringskurs om 15 kronor per aktie. Skuldebrevet ska, i
den mån konvertering ej skett dessförinnan, återbetalas den 31 januari 2016.
Konvertibellånet från 2014 löper med en rörlig ränta som per balansdagen uppgick till 3,50%. Perioden för påkallande av
konvertering löper till och med den 31 januari 2019, med en konverteringskurs om 16:80 kronor per aktie. Skuldebrevet ska, i
den mån konvertering ej skett dessförinnan, återbetalas den 28 februari 2019.
not 12

övriga skulder till kreditinstitut
Förfallotidpunkt, inom 1 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen

Not 13

2014-12-31

2013-12-31

1 860
8 775
6 537

1 313
5 187
3 599

17 172

10 099

ingångsbalansräkning

Detta är den första årsredovisningen för Box Destilleri AB som upprättats enligt BFN:s Allmänna råd BFNAR 2012:1 Års
redovisning och koncernredovisning (K3). De redovisningsprinciper som har tillämpats 2014 återfinns i Redovisningsprinciper.
Uppgifterna för jämförelseåret har upprättats enligt de principer som tillämpades föregående år.
Övergången till K3 redovisas i enlighet med kapitel 35, första gången detta allmänna råd tillämpas vid en övergång till K3
ska en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning i vilken K3:s redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas
retroaktivt. Box Destilleri AB har utnyttjat mindre företags möjlighet att upprätta ingångsbalansräkning per 1 januari 2014
varför inga jämförelsetal räknats om. En förklaring till hur övergången från tidigare redovisningsprinciper har påverkat bolagets
ställning visas i de tabeller som följer nedan och i noterna som hör till dessa.
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Följande ändringar av redovisningsprinciper och tillämpade övergångsbestämmelser påverkar företaget:
Enligt K3 ska ett företag redovisa en uppskjuten skattefordran för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga under
skottsavdrag och andra outnyttjade skatteavdrag. Tidigare har ej uppskjuten skattefordran redovisats med hänsyn till att bolaget
är ett mindre företag.
Ingångsbalansräkning per 2014-01-01 för Box Destilleri AB har upprättats enligt följande:

Belopp i kkr
Tillgångar
Uppskjuten skattefordran
Övriga tillgångar

Utgående balans
2013 enligt
tidigare principer

Justering

Ingående balans
2014 enligt
K3-reglerna

–
60 893

4 547
–

4 547
60 893

a

summa tillgångar
eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Överkursfond
Balanserad vinst
Årets resultat

a

summa eget kapital

60 893

65 440

3 758
6
37 327
-14 180
-5 948

3 758
6
37 327
-9 633
-5 948

4 547

20 963

25 510

avsättningar
Uppskjuten skatt

102

102

summa avsättningar

102

102

7 704
8 786
17 056

7 704
8 786
17 056

6 282

6 282

summa skulder

39 828

39 828

summa eget kapital och skulder

60 893

Långfristiga skulder
Konvertibla lån
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder

Företagets eget kapital har påverkats på följande sätt av övergången till K3:
• Eget kapital enligt tidigare tillämpade principer, not 9
• Justeringar i ingångsbalansräkningen
• Uppskjuten skatt på underskottsavdrag
• Eget kapital 2014-01-01 enligt K3

20 963 tkr
4 547 tkr
25 510 tkr

Not a: Uppbokning av uppskjuten skattefordran på grund av ändrad redovisningsprincip.
De justeringar som gjorts har medfört att eget kapital i ingångsbalansräkningen blir 4 547 tkr högre.
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4 547

65 440

UNDERSKRIFTER
bjärtrå den 26 februari 2015

johan nikula
Ordförande

gabriella axelsson

birger larsson

Håkan Persson

Mats de Vahl

Thomas Larsson
Verkställande direktör

min revisionsberättelse har lämnats den 6 mars 2015

Lars Skoglund
Auktoriserad revisor

UNDERSKRIFTER

41

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

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Box Destilleri AB
för år 2014. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen
av detta dokument på sidorna 27–41.
Styrelsens och vd:s ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

RAPPORT OM ANDRA KRAV E NLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Box
Destilleri AB för år 2014.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av
min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver
att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur
bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper
som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt
god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Box Destilleri AB:s finansiella ställning per den
31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

Sundsvall den 6 mars 2015
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Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lars Skoglund
Auktoriserad revisor
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