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è Två splitter nya kopparpannor anländer
till Sörviken en kall vårvinterdag i april.
ê Redo för whiskyprovning – med cocktailtema i restaurangen.

ç Pannorna på plats framför
fönstren ut mot älven.
è Box Destilleri AB utses
till ett av Sveriges Gasellföretag – ett av landets
mest snabbväxande bolag
– av Dagens Industri.
è Legendaren Michael
Heads från Ardbeg på
välkommet besök.

ç Alces alces på jakt
efter Quercus alba?
Våra fyrbenta vänner
tog vintervägen över
Ångermanälven för ett
studiebesök.
è In i dimman. Destilleriets
nya fasadskylt kan nätt
och jämnt skönjas från
parkeringen denna gråa
höstdag.

é Mums för Måns. Artisten tillika whiskyälskaren
Måns Zelmerlöw besöker sitt ankare från 2016 tillsammans
med Alexander Wiberg från chevaleresk.se.
ç Ytterligare en grupp har lyckats passera genom
Roger Melanders nålsöga i Box Academy.
è Björnstek på menyn när julbordet stod uppdukat i december.
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2 018
Årsredovisningar handlar till stor del om siffror.
Här är lite numerologi som ger ett snabbt perspektiv på 2018.

14 000+ följare
på Facebook

24% av
försäljningen
gick på export

5688

flaskor såldes till största
exportmarknaden
Taiwan

mässor
besöktes

104176 flaskor buteljerade och etiketterade
850 personer

10000

705

118

FAT I
LAGERHUSEN
PASSERADES

NYA 40-LITERSANKARE FICK
NYA ÄGARE

ISLAYFAT SÅLDES
OCH BLEV DET
MEST POPULÄRA
KAMPANJFATET

20000

2

ytterligare
potstillpannor
installerades

liter ren alkohol per månad
producerades i det utbyggda
destilleriet

46 626

flaskor buteljerades av våra
kunder från egna whiskyfat

ÅT JULBORD PÅ
BESÖKSCENTRET

OFFICIELLA
BUTELJERINGAR
SLÄPPTES

1

NYTT
VARUMÄRKE

3500

personer fick en guidad
visning av destilleriet

7

NYA JÄSKAR PÅ PLATS

+15%

försäljning på Systembolaget räknat i liter

23 501

flaskor Dálvve sålda
på Systembolaget
under 2018

BOX I KORTHET
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nön ligger fortfarande djup och det knarrar
under våra fötter när vi går backen upp från
det utbyggda destilleriet till en värmande
kopp kaffe i en för övrigt tom restaurang.
Det är februarivinter och solen gnistrar i
snökristallerna över Ångermanälvens is. Det
är dags för ett samtal med Thomas Larsson om året
som gått.
BLEV 2018 DET ÅR SOM DU OCH DINA
MEDARBETARE HADE FÖRVÄNTAT ER?

– Det har i många avseenden varit ett annorlunda och
krävande år, men samtidigt oerhört spännande. Det är
ju främst två saker som satt rubrikerna för 2018: vårt
varumärkesbyte och utbyggnaden av destilleriet med
ökad produktionstakt. När det gäller varumärkesbytet
så var det ju en process som inleddes redan hösten 2017
när frågan dök upp på vårt bord. Efter en noggrann
utredning fattade så styrelsen beslut tidigt 2018 att vi
skulle lämna namnet Box och satsa offensivt på ett
nytt varumärkesnamn i form av High Coast Single Malt
Whisky och High Coast Distillery.Vi insåg att ett byte
skulle påverka våra möjligheter att utveckla försäljningen i den takt vi hade planerat under 2018, framförallt

6
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Ett annorlunda och
krävande år, men
samtidigt oerhört
spännande.

internationellt. Men man underskattar nog alltid allt
jobb som följer med en sådan process, och kostnaderna
i viss mån. Men för oss har det varit ett positivt arbete,
en offensiv satsning som vi tror väldigt mycket på. Och
vi fick under året väldigt mycket positiv feedback från
omgivningen, inte minst från våra kunder. Helt klart
är High Coast en spännande plattform där vi på ett
ännu bredare och naturligare sätt kan berätta om våra
produkter i ett sammanhang och ge dem en story som
människor förstår och blir intresserade av.
– Med lite perspektiv till detta kan jag säga att processen har gått väldigt bra men självklart är att det har
hämmat vår försäljning av egna buteljerade produkter
eftersom den internationella marknaden inte ville
beställa befintliga produkter med Box-etiketter och
det tar ganska lång tid att få ut en ny produktdesign
på marknaden. Resultatet blev att vi tappade höstens
viktiga försäljning internationellt. Ett exempel är att
vi fick skjuta på introduktionen i USA till våren 2019.
Det syns i försäljningssiffrorna. Men det som syns mest
i resultaträkningen är naturligtvis de direkta kostnaderna för varumärkesbytet.Vi har tagit alla kostnader
direkt vilket har belastat året med engångskostnader
på drygt 3 Mkr. Det handlar om helt nytt grafiskt

23
22
feb apr jun aug okt dec feb

program, helt nytt förpackningsprogram med nya
flaskor samt naturligtvis allt material och alla system
som burit vårt namn.
… OCH SAMTIDIGT BYGGDE NI ETT DELVIS NYTT
DESTILLERI?

– Det gjorde vi, våren var mycket intensiv minst sagt.
Investeringen i ökad produktion var nödvändig. Vi
måste skapa bättre förutsättningar för att över tid
kunna leverera on going-produkter.Volymerna av lagrad
sprit i våra lagerhus var för små för att motsvara den
utveckling av efterfrågan som vi upplever från marknaden. Det är ju en tydlig överflyttning av intresse
globalt sett mot premiumprodukter, och vad gäller
whisky mot singelmalt. Dessutom är det som kallas
NAS-produkter (No Age Statement) den absolut mest
växande kategorin. Smak går före ålder kan man säga.
Vi vet att vi kan presentera fantastiska produkter med
bas i whisky i åldern 5–10 år och då måste vi se till att
det finns tillräckligt med den typen av whisky i våra
lagerhus. Med det nya utbyggda destilleriet har vi en
kapacitet att på lång sikt kunna leverera on going-produkter av mycket hög kvalitet och dessutom få kvar
tillräckligt med sprit för att presentera spetsprodukter
med högre ålder. Jag känner mig dessutom väldigt stolt
när jag går in i destilleriet, det blev fantastiskt bra med
bättre arbetsmiljö, bättre rationalitet och ännu precisare processer.Vi fick ta ett längre produktionsstopp
än vi planerat på grund av att kylpumpen visade sig
otillräcklig när vi flyttade upp vår gamla spritpanna
ett par decimeter, men annars flöt allt som det skulle.
OM MAN TITTAR PÅ FÖRSÄLJNINGEN SÅ HAR DEN
KRAFTIGA UPPGÅNGEN STANNAT AV?

– Det stämmer i absoluta tal, vi har vad gäller egna
buteljerade produkter en nedgång i år med ca 7% men
den hänförs till att vi inte kunnat utveckla vår export
som vi hoppats.Vi kunde inte nå marknaden i tid med
nya High Coast-produkter under hösten. Vi är också
fortfarande en liten organisation och varumärkesbytet
påverkade framförallt marknad och försäljning även
vad gäller arbetsinsats. Dock sålde våra produkter
bättre 2018 via Systembolaget än året innan. High Coast
Dálvve är den näst mest sålda svenska singelmalten
på Systembolaget och våra övriga lanseringar ligger
högt i statistiken i sina priskategorier.Totalt ökade vår
försäljning mot slutkund i Sverige via Systembolaget
med 15% räknat i liter. Då ska man ha klart för sig att
försäljningen av singelmalt som kategori minskade
något på Systembolaget under 2018.
– Jag är övertygad om att den offensiva satsning
vi gör inom ramen för vårt nya varumärke både internationellt och i Sverige under 2019, kommer att
återskapa takten i vår försäljningsutveckling. När det
gäller fatförsäljningen vidmakthöll vi den på en hög
och tillfredsställande nivå under året.
KAN DU BERÄTTA MER OM DEN NYA VARUMÄRKESSATSNINGEN?

– Ja, vi har utvecklat och förstärkt vår sälj- och marknadsorganisation under hösten 2018. Både inom före-

Aktiekursen för Box Destilleri AB för januari 2014–mars 2018 (kr).
Källa: Pepins.
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taget men också genom att utvärdera vår samarbetsstruktur internationellt. Det har gjort att vi skilts från
vissa partners och att nya kommit till.Vi har också blivit
fler personer med rent säljfokus. Dessutom kommer
vi under första halvåret 2019 med en ny spännande
produktserie som vi kallar Origins som vi verkligen tror
kommer att ge eko. Det är dessutom flera on going-produkter som kommer att finnas för kunderna under en
serie av år.Våren 2019 blir mycket spännande.
BOLAGETS RESULTATUTVECKLING HAR JU OCKSÅ
VARIT KRAFTFULLT STIGANDE UNDER ÅREN, MEN
2018 BRYTS DEN TRENDEN?

– Ja det är riktigt. I vår långtidsprognos hade vi också
förväntat oss en fortsatt stigande kurva, men med tanke
på de utmaningar som vi ställdes inför 2018 framförallt
med vårt varumärkesbyte så är jag ändå tillfreds med
vårt resultat. Vi har tagit engångskostnader för vårt
varumärkesbyte med drygt 3 Mkr och vi har haft en
frysning av försäljningsutvecklingen internationellt
vilket dämpat våra intäkter. Trots det stannar vårt
resultat på en hanterbar förlust.
– Jag tycker det visar att vi har en stark underliggande ekonomi där den löpande kostnadsmassan
är under kontroll. Som alla växande bolag har vi
utmaningar med likviditetsplanering och tillgång
på kapital för att växa vidare, men vi har en god balans i verksamheten och vi har fantastiska produkter
som kunderna efterfrågar. Dessutom, och det vill jag
verkligen framhålla ett år som detta, vi har ett enormt
skickligt och engagerat team av medarbetare som
verkligen levererar resultat. Jag brukar lyfta fram våra
medarbetare och i år tycker jag det är mer relevant
än någonsin.

ÅRET I SAMMANDRAG

Resultatsammanställning

2018

2017

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

46,77
54,99
+7
-55,58
-0,60
-1,98
-1,75

46,83
51,63
+25
-47,24
4,38
3,21
2,42
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I HUVUDET PÅ EN DESTILLERICHEF

RESAN MOT ETT NYTT VARUMÄRKE
Efter propåer från en stor internationell spritkoncern sommaren 2017 tog
företagsledning och styrelse beslut om att påbörja ett varumärkesbyte.
Resultatet blev High Coast Whisky.

S

ommaren 2017 blev vi kontaktade av den
amerikanska whiskyimportören Compass
Box. De påtalade det olämpliga i att våra
företag uppträdde under så snarlika namn
som Box Whisky och Compass Box Whisky.
Där och då började resan mot High Coast

Whisky.
Vår första reaktion var förvåning. Vi kunde inte
föreställa oss att någon skulle göra anspråk på namnet
Box – platsen där vi tillverkar vår whisky hette ju
Box sedan 1800-talet och det kan man väl knappast
göra något åt. Dessutom hade vi ju registrerat varumärket BOX Single Malt Whisky i hela EU. Men efter
fortsatta kontakter med Compass Box stod det klart
att de inte tänkte låta oss använda namnet Box utan
varumärkesrättsliga konsekvenser, i USA men även på
övriga marknader. I det läget konsulterade vi juridisk
expertis och för att undersöka vilka förutsättningar vi
kunde tänkas gå in med i en eventuell varumärkeskonflikt. Det stod då klart att vi riskerade att hamna
i en mycket tidskrävande och kostnadskrävande process med en oviss utgång. EU-registreringen av BOX
kunde hävas och framförallt riskerade vi att dra på oss
stora kostnader och få en omfattande tempoförlust i
öppnandet av nya marknader.
EN OFFENSIV STRATEGI

Mot den bakgrunden beslutade därför styrelsen att vi
inte skulle gå i konflikt och att vi skulle byta varumärkesnamn. Samtidigt formades en offensiv strategi
för en process som initialt inte var självvald men som
vi tänkte använda till att vässa vårt varumärkesarbete
och ytterligare stärka vår profil.
Att byta varumärke är krävande, här finns en
mängd kostnader som måste tas men samtidigt är
de av engångskaraktär. Under tiden varumärkesbytet
pågår och nya förpackningar tas fram påverkas också
försäljningsutvecklingen, men det ger oss en anledning att analysera både vår produktportfölj och vår
marknadsorganisation. Ett varumärkesbyte kostar på
många plan men vi valde att se det som investeringar i

Något som kan kosta
energi skulle med vår
strategi bli en faktor
som skapar energi.

en ännu starkare position. Något som kan kosta energi
skulle med vår strategi bli en faktor som skapar energi.
Det första vi tog oss an var naturligtvis bytet av
varumärkesnamn.Vi sökte ett namn som fångade vår
särart och som hade en historia att berätta på samma
sätt som BOX. Vi hade många förslag men valet föll
slutligen på High Coast Whisky. Detta namn kopplar
vår produkt till vårt ursprung, det är gångbart internationellt, ligger nära etablerade whiskybegrepp som
highland och coastal och ger oss synergier tillsammans
med marknadsföringen av världsarvet Höga kusten.
När namnet väl var beslutat vidtog nästa uppgift: att få
det registrerat på de marknader vi vill sälja vår whisky.
Idag är High Coast Single Malt Whisky skyddat i Sverige
och i EU. Processen pågår i andra länder och det finns
en plan för i vilken ordning fler länder ska tillkomma.
FRÅN ORD TILL HANDLING PÅ MÅNGA PLAN

När väl namnet var satt påbörjade vi omprofileringen
av företaget med allt vad det innebär. En förpackningsdesign togs fram där Höga kusten, älven och
vårt nordiska ursprung är ännu mer framträdande
och där Ångermanälven och vårt destilleri finns med
som berättande designelement.Vi jobbade fram en ny
plattform för hela vårt varumärkestänk och definierade oss tydligare, vilka vi är och vad vi vill. Och vi
lade ner ett stort arbete för att få det nya varumärket
att genomsyra hela vår verksamhet. Från produkt till
förpackning och företagskultur.
Det officiella bytet av varumärkesnamn skedde
på Box Whisky Festival lördagen den 30 juni 2018.
Då avtäcktes ett monument vid destilleriet och High
Coast Distillery fick för första gången möta sin publik
under känslosamt jubel och trumpetfanfarer. Under
det halvår som gått sedan dess har vi mötts av positiv
feedback och stort intresse.
High Coast Whisky öppnar nya möjligheter, skapar
nya associationer och ger energi. Precis det vi hoppades
på och förväntade oss.

RESAN MOT ETT NYTT VARUMÄRKE
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Spirit of Hven Tycho’s Star

Mackmyra Svensk Ek

Mackmyra Brukswhisky

Box Dálvve Signature Malt

MACK by Mackmyra

ret 2018 blev på sätt och vis en logisk fortsättning på den positiva utveckling som
redovisades 2017 när det gäller whiskybranschens utveckling internationellt. En
fortsatt tillväxt för produkterna på många
marknader och framförallt en stadig värdeFörsäljning av svensk whisky
via Systembolaget 2018.*
tillväxt genom ett fortsatt ökat konsumentintresse för
dyrare och mer exklusiva produkter. Exporten från
Skottland
är den viktigaste värdemätaren för tendenser
Mackmyra 70%
och utveckling för whiskybranschen globalt.
High Coast 16%
2018 var ett rekordår för skotsk whisky.Tillväxten
Hven
7,5%
av nya
destillerier
har varit hög under flera år. Under
Övriga
6,5%
Mackmyra 70% 2018 var 128 destillerier i produktion i Skottland vilket
är den högsta siffran på 70 år och fler ligger i planeHigh Coast 16%
ringsstadiet. Mer än 2 miljoner människor besökte
Mackmyra 70%
Hven 7,5%
de skotska destillerierna. Med en exportvolym om
High Coast 16%
Övriga 6,5%
1,28 miljarder 70 cl-flaskor whisky slogs det tidigare
rekordet från 2011 och ökningen från 2017 år siffror var
Hven 7,5%
starka 3,6%. En starkt bidragande orsak var den goda
Övriga 6,5%
utvecklingen för skotsk whisky i USA där marknaden
växte med 7,4%.
Topp 5 svensk whisky 2018
Värdetillväxten för skotsk whisky 2018 var hela
försäljning på Systembolaget (liter).*
7,8 % och trenden från 2017 fortsätter. Det är skotsk
80000
singelmalt som växer starkast och tar marknadsandelar
av blended whisky. På den viktiga amerikanska mark60000
naden växte skotsk singelmalt med hela 11,3%.
För skotsk whisky är fortfarande Europa den vik40000
tigaste marknaden med drygt 30% av volymexpor20000
ten och där traditionellt urstarka whiskyländer som
Frankrike (världens största enskilda marknad räknat i
0
volym för skotsk whisky) växte med 5,3%. Men även
i »nya« marknader som Taiwan och Singapore finns
en stark tillväxt och en tydlig förstärkning av intresset
för singelmalt.
Indien är världens största producentland av whisky
i en bredare tolkning med sin enorma hemmamarknad,
men även här växer intresset för importerad whisky:
Den skotska exporten till Indien växte med 34% i
värde under 2018.
Den amerikanska whiskeyindustrin har också fortsatt tillväxt med nya destillerier och en försäljningsökning av amerikansk whiskey på 8,7% under 2017.
Även för amerikansk whiskey är förskjutningen mot
exklusivare och dyrare produkter tydlig liksom en stark
cocktailtrend där nya smaker och en mer diversifierad
*) Källa: Systembolaget.
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efterfrågan gynnar värdetillväxten. Dock finns osäkerhetsfaktorer på den amerikanska whiskeyhimmeln där
handelstvister och tullkrig kan påverka utvecklingen.
Den viktiga japanska whiskyindustrin har fortsatt
problem med obalanser när det gäller tillgång på äldre
sprit i sina lagerhus, vilket dämpar försäljnings- och
exportutveckling. De senaste årens investeringstakt
kommer att ge bättre möjligheter efter 2020 för de
japanska producenterna av premiumprodukter, vilket
på sikt också skärper konkurrensen på den globala
marknaden.
Sammanfattningsvis är den globala marknadsutvecklingen för whisky och främst singelmalt fortsatt
mycket stark. Dock hårdnar konkurrensen om konsumenterna när många nya producenter kommer ut
på marknaden de kommande åren.
DEN SVENSKA WHISKYMARKNADEN

Efter förra årets tillväxt har den svenska marknaden för
singelmalt stabiliserats och visar en liten tillbakagång
på 0,8% enligt Systembolagets statistik. Under 2018
såldes 1399 526 liter maltwhisky på Systembolaget.
Den minskade försäljningen på drygt 11 000 liter kan
i stort sett hittas bland de storsäljande produkterna i
lägre prisklass, där Mackmyras Mack och Glen Grant
Majors Reserv tillsammans stod för 85% av tappet.
Förskjutningen mot högre värde syns också på den
svenska whiskymarknaden.
Den svenska maltwhiskyn tappar 0,5% av sin försäljningsandel och förändringarna överlag är små. Att
notera är att vår High Coast Dálvve The Signature Malt
nu är Sveriges näst mest sålda singelmalt. Produkterna
från Box Destilleri AB har fortsatt att öka något
och tagit ytterligare en procents marknadsandel av de
svenska producenterna. Detta trots ett år då arbetet
med varumärkesbyte och organisationsutveckling till
viss del hämmat både försäljningsutvecklingen och
andelen nya produkter.
Den svenska marknaden för premiumprodukter
inom single malt whisky är fortsatt god men är inte i
stark tillväxt utan ska ses som mogen.Vad som kan ses
som ett litet orosmoln är en minskad aktivitet bland
svenska whiskyklubbar. Här har tillväxten stannat av
och nyrekryteringen avstannat.

Box Dálvve Batch 05
januari 2018, 46,0%
14 000 ex producerade

Box Quercus II Alba
januari 2018, 50,8%
9806 ex producerade

Box Small Batch 04
maj 2018, 56,0%
367 ex producerade

Box Cask Owners Bottling
maj 2018, 53,5%
1269 ex producerade

FÖRSÄLJNING BUTELJERAT
2018 kan beskrivas som ett dämpat år med en hel del
ljuspunkter och lovande intentioner.
För första gången i bolagets historia har den totala försäljningen för buteljerat stagnerat. Intäkterna
från försäljningen uppgick till 15,1 Mkr vilket är en
minskning mot 2017 års siffror med 7%. Försäljningen av egna buteljerade produkter utgör 40% av den
totala intäkten i bolaget (43% 2017). Orsaken till

Buteljerade produkter
(andel av omsättning
exkl alkoholskatt).

45%

Box produktsegment
med årets utgåvor till höger

–
The Archipelago 2018
The Festival 18
Small Batch
Visitor Center Cask
Cask Owners Bottling
Marknadskommunikativa
produkter

4

Exklusiva individuella
produkter

3

Begränsad livslängd och volym

2

Volymprodukter

12

1
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Dálvve Sherry Influence
Quercus II Alba
Quercus III Petraea
Dálvve The
Signature Malt

avmattningen i tillväxten är till stor del att hänföra till
effekterna av varumärkesbytet. Efter att nyheten om
namnbytet kommunicerats den 6 april och fram till att
den första produkten med nytt namn och ny design
fanns klar att leverera i september/oktober lade sig
den internationella delen av vår marknad i vänteläge.
Det är främst på den internationella marknaden som
vår framtida försäljningsutveckling kommer att ske och
det är här som volymerna i de högre prissegmenten
finns. Med den sena lanseringen av High Coast-produkterna kunde vi inte göra lanseringen i USA under
2018 vilket var vår avsikt. Dock har kommentarerna
och uppmärksamheten från den internationella marknaden varit mycket positiv på vårt varumärkesbyte.
Det finns en mycket bra grund för en mer offensiv
försäljningsstrategi internationell på våra prioriterade
marknader med High Coast Whisky som plattform.
Under arbetet med att utveckla det nya varumärket
och i en övergripande genomlysning av marknads- och
försäljningsarbetet under året har också vårt sätt att
jobba internationellt utvecklats. Nya partnerskap har
ingåtts, gamla har omförhandlats och utvärderats. En
tydligare prisstruktur har förankrats för den internationella försäljningen, vilken naturligtvis skiljer sig kraftigt
från den svenska monopolstyrda alkoholhandeln.Trots
den dämpade utvecklingen på exportförsäljningen står
utlandsmarknaden för 24% av försäljningen vilket är

Box Dálvve Batch 06
maj 2018, 46,0%
6 103 ex producerade

Box The Festival 18
augusti 2018, 54,5%
1020 ex producerade

en liten ökning från fjolårets 21%. En stor ljuspunkt
är också utvecklingen i Taiwan. Taiwan är vår största
enskilda exportmarknad med 5688 sålda flaskor under
2018. Bra relationer med engagerade partners samt en
marknadssatsning under två år har givit goda resultat
och byggt en bra grund. Gränshandeln i Tyskland är
näst största exportkund med 5398 flaskor vilket är en
fortsatt positiv trend. Vad som också är glädjande är
att Kina klivit upp på en tredjeplats under 2018 med
1713 flaskor.Totalt såldes 13672 flaskor på export. De
prioriterade marknaderna under de kommande åren
kommer att vara Taiwan/Kina, Japan, UK, Frankrike,
USA och de nordiska länderna.

High Coast Dálvve Batch 07 Sherry Influence
70 & 75 cl, september 2018, 48,0%
13104 resp. 1500 ex producerade

Den svenska delen
av vår marknad är
ojämförligt den största
och fortfarande den
viktigaste.

High Coast Dálvve Batch 08
70 & 75 cl, oktober 2018, 46,0%
11171 resp. 3000 ex producerade

ningen till Systembolaget som återförsäljare har gått
ned med 2% på grund av relativt stora beställningar
i slutet av 2017 av Dálvve. Försäljningen till Systembolaget omfattade 41976 flaskor (42750 flaskor 2017)
och vilket motsvarar 72% av den totala försäljningen
av officiella buteljeringar.
På grund av arbetet med varumärkesbytet var
antalet nya volymprodukter ut till marknaden relativt
lågt även under 2018.Tillsammans med två produkter
i Quercus-serien har Dálvve The Signature Malt samt nya
Dálvve Sherry Influence varit de fyra volymprodukterna
under året.
DÁLVVE VÄL EMOTTAGEN

DEN SVENSKA MARKNADEN

Den svenska delen av vår marknad är ojämförligt den
största och fortfarande den viktigaste. Här finns tydliga
ljusglimtar. Under året ökade vår försäljning räknat i
liter från Systembolaget till konsument på en i övrigt
fallande singelmalt-marknad. Totalt såldes 26156 liter
whisky från Box/High Coast under 2018 mot 22573
liter 2017 av våra officiella buteljeringar, vilket är en
ökning med starka 15%. Fler och fler kunder upptäcker
och uppskattar vår whisky. Om vi jämför antal flaskor
blir volymen 2018 något tiotal flaskor lägre tack vare
att vi säljer en högre andel 70 cl-flaskor än tidigare,
39 792 flaskor 2018 mot 39 849 under 2017. Försälj-

Dálvve har verkligen hittat en plats hos Sveriges
whiskyintresserade konsumenter under sitt andra år
på marknaden.Vår första on going-produkt har fortsatt
att stärka sin plats i ett mycket tufft prissegment och är
den enda svenska maltwhiskyn som placerar sig topp
fem i prisspannet 450–550 kr. Med 23501(16451 liter)
sålda flaskor av The Signature Malt och 7788 flaskor
av Sherry Influence har Dálvve etablerat en bra nivå.
Årets första produkt från dåvarande Box var som
vanligt The Archipelago 2018 som producerades med en
ny smakprofil i 1000 flaskor för den traditionsenliga
Whisky fair-mässan ombord på Viking Cinderella.
Archipelago 2018 var en rökig, drygt femårig whisky

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
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High Coast Small Batch 06
oktober 2018, 56,0%
365 ex producerade

High Coast Small Batch 07
oktober 2018, 56,0%
150 ex producerade

som lagrats på 90-litersfat av amerikansk ek.
Box Quercus II Alba lanserades tidigt i mars och var
en produkt som många såg fram emot med spänning.
Med en grundlagring på bourbon-fat och slutlagring
på amerikansk ny ek Quercus II Alba fanns likheter
med en tidigare mycket omskriven festivalbuteljering.
Produktionen omfattade 9 806 flaskor varav ungefär
hälften var avsedda för den svenska marknaden. 4 888
flaskor såldes via Systembolaget och recensionerna från journalister, bloggare och konsumenter var
mycket positiva.
I november släpptes den tredje delen i vår berättelse
om olika eksorters påverkan på whiskyn, Quercus III
Petraea. Det är en orökt bourbonlagrad whisky som fått
sin slutfinish under 10 månader i fat av den europeiska
bergseken. Quercus III Petraea fick ett mycket varmt
mottagande av experterna med massor av lovord internationellt för sin mjuka vanlijton och kryddiga inslag av ek.
Satsningen på specifika begränsade upplagor under
temat Small Batch har fortsatt under 2018 med nio
olika buteljeringar. Dessa är främst öronmärkta för
den internationella marknaden och syftar till att med
spännande små upplagor från utvalda fat skapa intresse
för våra större buteljeringar hos återförsäljare och
branschfolk. Storleken på buteljeringarna varierar från
150 till 1000 flaskor. Årets Small Batch-buteljeringar
har främst landat på den asiatiska marknaden.

14
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High Coast Small Batch 08
oktober 2018, 56,0%
145 ex producerade

High Coast Quercus III Petraea
november 2018, 50,8%
7781 ex

I maj producerades en mycket speciell produkt
med en kär och uppskattande målgrupp i fokus, våra
fatägare. Box Cask Owners Bottling 2018 är en repris
på den unika buteljering som gjordes 2015 då de små
slattar som blir kvar när kundankare buteljeras till
sina ägare i jämna flaskor, blandas med annan lagrad
whisky till en ny spännande produkt. I 2018 års version bestod hela 59,99% av dessa smakprov från olika
fatägares whisky. Totalt sett ingick det whisky från
1269 fat i buteljeringen som också tappades på 1269
flaskor. En mycket spännande och angenäm whisky
som naturligtvis snabbt sålde slut.
FÖRSTA HIGH COAST-WHISKYN

Den första produkten under vårt nya varumärkesnamn
hade premiär den 19 oktober på Systembolaget, Dálvve
Sherry Influence. En spännande variant av vår fasta
produkt Dálvve med rejäla influenser av mustig sherry,
buteljerad i 70 cl-flaskor med ny design. Sherry Influence
producerades för både den svenska och internationella
marknaden och batchen innehöll 13104 flaskor. Priset
ligger i samma spann som Dálvve The Signature Malt,
499 kr. Under de kommande två månaderna säljer
Sherry Influence 7917 flaskor på Systembolaget vilket
är ett mycket bra resultat och placerar den före produkter som Glenlivet Nadurra Oloroso på topp 20-listan
i sin priskategori.

High Coast Visitor Center Cask
Batch 5, november 2018, 50,0%
1252 ex producerade

Efterfrågan på våra
produkter ökar liksom
kännedomen om vår
kvalitet och ambition.
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High Coast Archipelago 2019
december 2018, 54,5%0
1023 ex producerade

Ardbeg 10 YO

The Macallan 12 YO
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Mackmyra Svensk Rök

Box Dálvve

High Coast Small Batch 09
december 2018, 56,0%
1236 ex producerade

Bowmore Darkest 15YO

Laphroaig Quarter Qask

Oban Single Malt

Ardbeg 10YO

Mackmyra Svensk Ek

Balvenie DW 12YO

The Macallan 12YO

High Coast Dálvve Sherry Influence
Batch 09, december
0 2018, 48,0%
1536 ex producerade

High Coast Small Batch 05
december 2018, 56,0%
153 ex producerade
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Den totala försäljningen av officiella buteljerade
8000
20000
produkter
har varit lägre än förväntat.Vår försäljning
till Systembolaget sjönk med 2 %, främst på grund av
6000
15000
stora beställningar
av Dálvve i slutet av 2017 samt en
lägre lanseringstakt under varumärkesbytet. De nya
4000
10000 Sherry Influence och Quercus III Petraea
produkterna
presenterades också sent på hösten med få försälj2000
5000 De förväntade lanseringarna i USA fick
ningsmånader.
också skjutas fram till första halvåret 2019.Trots detta
konstaterar0 vi att efterfrågan på våra produkter ökar 0
liksom kännedomen om vår kvalitet och ambition runt
om på marknaden. Totalt sett såldes 57711 officiella
buteljeringar under året (61763 flaskor 2017). 41976
flaskor passerade Systembolagets diskar. Om vi adderar de 46 626 flaskor som våra fatägare har buteljerat
under året har alltså 104176 flaskor från vårt destilleri
i Sörviken mött sina ägare under 2018.
Vi kan med tillförsikt se fram emot ett 2019 där
både lanseringstakt av nya produkter samt exportutvecklingen kommer att ta stora steg framåt under
10000
ett nytt starkt varumärke, High Coast Whisky.
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é Nöjda och stolta fatägare vid
Ångermanälvens strand med sina
nyfyllda fat.

FÖRSÄLJNING FAT
Fatförsäljning
(andel av omsättning
exkl alkoholskatt).

40%
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Arbetet med att sälja kundfat Box Ankare 39,25 och
sedan halvårsskiftet High Coast Private Cask har varit
mycket intensivt. Att sälja fat är en viktig och värdeskapande verksamhet, dels för att det har positiv inverkan på kassaflödet, men också för att fataffären skapar
långa och nära relationer med fatägarna. Relationer
som bygger på delaktighet och intresse för företagets
verksamhet och produkter i stort.
Fatförsäljningen har under 2018 visat positiv tillväxt. 705 nya fat såldes under året vilket är en ökning
på 8% (653 fat 2017). 270 fat återfylldes vilket är i
paritet med fjolåret (274 fat 2017).Tillväxten är något
högre än de mål vi satte för året på en relativt mättad
marknad. Samtidigt överträffades också målen när det
gäller fataffärens ekonomiska värde.
Intäkterna från fatförsäljning och övriga aktiviteter kopplade till fatverksamheten mot privatkunder
uppgick under 2018 till 16,5 Mkr vilket är i paritet
med föregående år (16,4 Mkr 2017). Försäljning av
samt till fataffären hörande produkter och tjänster
stod under året för 45% av den totala omsättningen
exklusive alkoholskatt.
Fatförsäljningen vilar i huvudsak på tre grundpelare

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

där mässmedverkan och en hög provningsintensitet
är viktigast. Dessa verksamheter svarar för ungefär
75 % av den samlade fatförsäljningen. Men även besöksverksamheten har genererat en betydande del av
fatförsäljningen under året.
Totalt deltog vi på 39 mässor, både i Sverige och
utomlands. Viktiga försäljningspunkter har varit de
stora mässorna i Stockholm, Göteborg, Malmö och
ombord på Cinderella Whisky Fair. Samtidigt genomförde vi fler än 200 provningar och arrangerade 20
fatägarträffar samt ett par större fatägarhelger, bland
annat på konferensanläggningen Fagerudd i Västmanland. Det kan också nämnas att vi genomförde ett
tiotal fatfyllardagar vid destilleriet.
LÄGRE AKTIVITET HOS KLUBBARNA

När det gäller provningsverksamheten har en viss
nedgång i whiskyklubbarnas aktiviteter kunnat noteras
under året, men samtidigt har vi kunnat genomföra fler
provningar i samband med företagsträffar, konferenser
och mässor vilket vi gjort att vi sammantaget haft fler
sittande provningar än föregående år. Vi har också
bjudit in till fler fatägaraktiviteter, men också aktivt

Under 2018 sålde vi fler
fattyper än någonsin.

marknadsfört våra provningar och provningsledare.
Särskilt framgångsrika fatförsäljningsaktiviteter
genomfördes i samband med Stockholmsmässan i
september och oktober samt på Box Whiskyfestival då
bland annat nya fattyper som rysk ek och fyrkantsfat
premiärsåldes. Vi passade också på att sälja så kallade
VM-fat med bottnar av ny rysk ek och kroppar av
bourbonfat (med en liten blinkning till fotbolls-VM
som pågick i Ryssland). Det enskilda fat vi sålde mest
av under 2017 var Islayfat (118 st), det vill säga fat som
tidigare använts till att lagra rökig whisky på Islay.
BUTELJERING OCH ÅTERFYLLNING

Stora insatser har också gjorts för att få fler fatägare
att buteljera sina fat och att i samband med detta fylla
dem igen. För att nå de uppställda målen inom dessa
områden har vi haft omfattande telefonbearbetning.
Särskilt prioriterat har varit att kontakta kunder som
har fat som bedömts vara i farozonen för överlagring.
Det är avgörande både för vår kvalitetsambition som
för framtida försäljning att våra fatkunder verkligen
följer sina fat och buteljerar dem när whiskyn når sin
lagringspotential.

Under 2018 sålde vi fler fattyper än någonsin. Att
bredda vårt erbjudande med nya fattyper har visat sig
viktigt eftersom andelen flerfatskunder är konstant
hög.Totalt fanns vid årsskiftet omkring 4000 kundfat
i våra lagerhus.
När det gäller buteljering av kundfat så konstaterar
vi att nivån i princip är oförändrad mot föregående år.
Vi har en balanspunkt som närmar sig försäljningen
av nya fat under åren 2013–2015 och där majoriteten
av dessa fat är färdiglagrade. Under 2018 buteljerades
676 hela fat (677 fat 2017) och 44 fat delbuteljerades (53 fat 2017). Återfyllnadsgraden av tömda och
buteljerade fat ligger kvar på 40%. Det resulterade i
46 626 flaskor som levererades till sina ägare via det
utlämningsställe de valt. 48,6% hämtade sina flaskor
hos Nielsen Discount i Tyskland (45% 2017), 25,6%
(22%) hos Juuls i Danmark, 21,1% via Systembolaget
(20,4%) och 4,7% hämtade ut sin whisky i samband
med våra två fatägarresor till Estland. Buteljeringen av
kundfat samt tilläggstjänster tillför fatförsäljningen en
intäkt om 16,4 Mkr inklusive alkoholskatt.
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é Whiskyfestivalen i månadsskiftet juni–juli lockade drygt
3000 personer.

BOX VISITOR CENTER
Box Visitor Center
(andel av omsättning
exkl alkoholskatt).

15%

2018 blev det första hela verksamhetsåret för vårt
Visitor Center som invigdes i slutet av 2017. Namnet
är möjligen lite missvisande eftersom verksamheten
under rubriken Visitor Center omfattar all utåtriktad
verksamhet som sker vid destilleriet i Bjärtrå. Det
innebär restaurangen, guidade visningar, provningar,
fatfyllardagar, pubkvällar, High Coast Whisky Festival,
konferensverksamhet, whiskyutbildningar och eventverksamhet. För vårt varumärke är verksamheten
central och en viktig nod i arbetet med att utveckla
relationer med våra kunder och samarbetspartners.
Verksamheten har under året funnit mer fasta och
långsiktiga former men är under stark utveckling.
Omsättningen ökade med 8 % till 5,6 Mkr under
2018 vilket kvitterar bilden av att utvecklingen går
åt helt rätt håll.
STARK SOMMARSÄSONG

Den viktigaste säsongen för vår besöksverksamhet
startar den första lördagen i juni och sträcker sig fram
till sista söndagen i augusti. Då är anläggningen öppen
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BOX VISITOR CENTER

sju dagar i veckan för besökare med restaurang, butik
och whiskybar som centrum och med en omfattade
guideverksamhet i destilleriet. 2018 ökade antalet besökare under högsäsong med 15% till 11560 personer.
De guidade visningarna är ett mycket uppskattat inslag
för många besökare där kunniga ciceroner berättar
både historien om vårt destilleri och hur vi gör whisky
på vårt sätt. Drygt 3500 personer deltog under året i
visningarna på destilleriet.
FLER KONFERERAR

Den nya konferensavdelningen har också hittat ut på
den regionala marknaden.Antalet dagkonferenser växer
stadigt och alltfler av regionens företag upptäcker den
avskilda och behagliga miljön, den goda maten, den
personliga servicen samt den trevliga avrundning som
en intressant visning och en smakfull whiskyprovning
sätter på en lyckad mötesdag. Gruppbokningarna
ökar också konstant och en tydlig prispaketering
har utarbetats och samarbeten med länets övriga besöksaktörer utvecklats.

ç Ett av konferensrummen är riggat för dagens gäster.
ê Hasse Nilsson håller ännu en välbesökt provning under
whiskyfestivalen.

é Caroline Olson låter dofterna i tulpanglaset blomma ut.

é Uppdukat både på och bakom tallriken. Dags för en riktig avsmakningsmeny.

Den första lördagen i varje månad har det varit
öppet hus i Visitor Center med servering, guidade
visningar och whiskyprovning. Några tillfällen under
vår och höst har det hållits pubkvällar i restaurangen,
vilket blivit en lokal favorit med mat, musik och
whisky. Under hösten startade också ett försök med
onsdagsluncher varje vecka vilket nu blivit ett permanent inslag i verksamheten.

Försöket med onsdagsluncher har nu blivit ett
permanent inslag.

KRYSSNINGAR OCH FESTIVAL

Birka Cruises fortsatte under 2018 med sin kryssningsverksamhet till Höga Kusten och Norrland med
startpunkt Stockholm. Ett givet inslag i den utflyktverksamhet som kryssningsdeltagarna har möjlighet
att välja ifrån har varit besök på destilleriet. Vid fem
tillfällen under året har glada kryssare anlänt med
buss och njutit av spännande berättelser och god
whisky. Samarbetet med Höga Kusten Turism och
Birka fortsätter under 2019.
Whiskyfestivalen 2018 blev på flera sätt speciell
och minnesvärd. Drygt 3000 personer sökte sig i det
strålande sommarvädret ut till vår udde i Sörviken
och fick en fantastisk festival på köpet. Extra mycket
god mat, massor av spännande whisky och häftiga
provningar som vanligt men också den formella invigningen av vårt utbyggda destilleri och bytet av vårt
varumärke från Box Single Malt Whisky till High Coast
Single Malt Whisky.

JULBORD OCH DRINKSKOLA

2018 års julbordsäsong var en stor succé. 850 gäster
njöt av klassiskt mathantverk från vår köksmästare
Joakim Janzon. Julstämningen var verkligen på plats
och julbordet på destilleriet är redan en klassiker.Vår
unika buteljering Visitor Center Cask som bara kan
köpas efter ett besök på destilleriet har också blivit ett
måste för många av våra trogna besökare.
Några andra evenemang som är värda att notera
under året är till exempel en uppskattad cocktailkväll
i maj där bartendern Michael Ternqvist blandade
härliga drinkar och cocktails med vår whisky och
delade med sig av hantverket till alla. Fullsatt och
mycket uppskattat.
Två omgångar av vår ytterst exklusiva Whisky
Academy genomfördes också under året där fyra personer per kurs under en vecka får lära sig »allt« om
whiskytillverkning. De får dessutom prova på att jobba
i alla våra produktionssteg, allt under Roger Melander
initierade ledning.

BOX VISITOR CENTER
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ç Lagerhusen hyser sedan 2018 mer än
10 000 fat.

PRODUKTION

P

roduktionsåret 2018 var ett i många avseende
ovanligt år. Och ett ovanligt spännande år.
Den stora investeringen i ökad produktionskapacitet som beslutades under hösten 2017
blev under vintern och våren till ett stort
byggprojekt. Med målet att på sikt tredubbla
produktionskapaciteten av destillat installerades 2 nya
pannor, 7 nya jäskar, 4 nya lågvinstankar, en Cleaning In
Place-anläggning (CIP) och en mängd pumpar värmeväxlare, ventiler, gångplan med mera. Allt integrerades

OCH

LAGER

dessutom in i de befintliga lokalerna under ett så kort
byggstopp som möjligt. Det nya utbyggda destilleriet
ska kunna producera 14 batcher per vecka att jämföra
med de 5 batcher som producerades tidigare. Den
ökade kapaciteten är nödvändig för att möta den
framtida efterfrågan av framförallt on going-produkter.
I samband med utbyggnaden genomfördes en
hel del andra uppdateringar och förbättringsåtgärder.
Automatiseringsgraden ökades för att underlätta destilleringsarbetet och förbättra arbetsmiljön. Den nya

Målet är att på sikt
tredubbla produktionskapaciteten av destillat.

Producerad sprit 2018 (LPA)
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é De nya jäskaren.

rengöringsanläggningen (CIP) ett bra exempel där
manuellt arbete med lutbaserad rengöring i framförallt
jästankar minimeras. Fler mätpunkter adderades för att
ytterligare kunna kontrollera processen och övervaka
kvalitet och utfall. Energibesparande åtgärder som
både minskar arbetstiden vid destillering och energiåtgången har genomförts över hela linjen. Dessutom
installerades ett helt nytt styrsystem vilket lyfter den
processtekniska delen av vår whiskytillverkning in i nutid. En ny entré till destilleriet ingick också i projektet
vilket kommer att ge besökare en bättre och säkrare
upplevelse. Den nya entrén slutförs under våren 2019.
Det praktiska arbetet startade under våren 2018
med målsättningen att allt skulle stå färdigt inför semesterperioden och invigas på årets whiskyfestival.
Produktionen stoppades under maj. Produktionsstart
var planerad i augusti med provkörningsperiod under
senare delen av juli.
Projektet löpte väl enligt planen, invigning och
visning under pompa och ståt hölls under whiskyfestivalen där fyra vackra potstillpannor från Forsyth glänste
emot de tusentals besökare som nu kunde beskåda
det »nya« destilleriet. Ytorna i det gamla kraftverket
är nu optimerade med en produktionsanläggning i
absolut toppklass.
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FYLLDA FAT PÅ BOX
År

Tot. antal fyllda fat Till kund

2018 2 313

773

2017 2 500

942

2016 2 084

816

2015 2 231

1021

2014 1 806

641

2013 1 689

815

2012 1 217

376

2011 1 187

352

2010 13

0

Vid inkörning visade sig dock den befintliga
pumpen för kylvatten vara otillräcklig, en höjning av
pannorna med några decimeter mot tidigare räckte
för att flödet av viktigt kylvatten från älven skulle
tappa tryck. Detta medförde att produktionsstoppet
blev några veckor längre än planerat. Efter inkörning
har så destilleringen gått helt enligt plan under hösten.
Ungefär 20 000 liter ren alkohol produceras per månad
under hösten mot tidigare 10 000 liter. För att klara
den dubblade produktionstakten har ytterligare en
medarbetare anställts.
10 000 FAT PASSERADE

Vid årets slut hade 133 769 LPA destillerats i det utbyggda destilleriet varav 103054 av orökt recept och 30714
rökigt. Balansen mellan rökigt och orökt recept ligger
kvar på 75/25 även i den ökade produktionstakten
för att långsiktigt motsvara framtida produktsammansättning. Det utbyggda och uppdaterade destilleriet
har fungerat helt enligt förväntningarna och destillationstakten ligger på planerade cirka 20 000 LPA per
månad under hösten.
Antalet fat i våra lagerhus växer och i november passerades den imponerande siffran 10 000 fat i
våra lagerhus. Det betyder att behovet av lagerhus 4

é Det ombyggda destilleriet med två
nya pannor till höger i bild.

ê 36 VM-fat vilar tryggt i våra lagerhus
efter fotbolls-VM 2018.

Egen sprit i lager
(i liter per fattyp och antal år på fat)
0–200 liter rökigt
0–200 liter orökt
200–500 liter rökigt
200–500 liter orökt

120000

0-200 R

100000

0-200 OR

80000

200-500

60000

200-500

40000
20000
0

accentueras. Under 2018 fylldes 2313 fat varav 773 var
ankare för kunders räkning. Tillväxten av kundfat i
lagerhusen har nu minskat eftersom en mycket högre
andel fat har nått full mognad och buteljeras. Under
året buteljerades 676 hela ankare. Det här ställer buteljeringsprocessen på prov.Varje enskilt kundankare
som buteljeras är en unik och individuell produkt, med
egen smak, egen etikett och ett eget administrativt

0–1 1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 8–9

flöde. Det innebär att tillsammans med våra egna 19
officiella buteljeringar, har 676 hela kundfat och 44
delbuteljeringar resulterat i att 739 unika buteljeringar
har passerat vårt buteljeringssystem. Totalt innebär
det 104176 flaskor vilket är en ökning med 15% mot
föregående år.

PRODUKTION OCH LAGER
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2018

2017

2016

2015

2014

46 773

46 828

35 366

27 555

15 998

0

32

28

72

127

-595

4 384

1 641

1 838

-1 444

-1 754

2 424

387

354

-2 161

50 619

50 284

43 745

38 250

24 637

133 517

117 275

108 890

95 408

80 224

Materiella anläggningstillgångar (tkr)

57 517

52 391

45 188

39 674

37 469

Varulager (tkr)

53 098

44 620

40 220

34 009

27 555

Eget kapital (tkr)

27 838

28 592

26 168

25 781

23 423

Investeringar (tkr)

9 081

10 997

7 928

4 265

12 465

Soliditet (%)

21

24

24

27

29

Kassalikviditet (%)

75

81

106

129

143

3,79

3,17

3

2,70

2,43

-1 699

-764

-1 155

1 979

-4 367

19

16

14

12

10

133 769

105 125

106 882

101 489

102 606

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

Skuldsättningsgrad (gånger)
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 2018 var 3 906 756 kronor, fördelat på 1 929 970 A-aktier och 1 976 786 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
B-aktie inleddes den 14 september 2011.
Det finns inga utestående teckningsoptioner. Vid utgången av 2018 fanns tre konvertibellån på tillsammans 6 800 000 kronor. Av not 12 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

177 917
68 195
75 291
1 655 383

15,29
10,72
8,71
65,28

20,55
16,80
12,81
49,84

1 929 970

1 976 786

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

Bildande
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Split 1:10
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

10
10
10
10
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

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

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

AKTIEN OCH ÄGARNA
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LEDNINGSGRUPP

OCH

STYRELSE

LEDNINGSGRUPPEN, från vänster: Henrik Persson, f 1976, sälj- och marknadschef. Erik Westling, f 1964, ekonomichef. Thomas Larsson, f 1951, vd. Roger Melander, f 1967, destillerichef.

STYRELSEN, från vänster: Johan Nikula, f 1957, ordförande, 500 B-aktier. Mats de Vahl, f 1954, styrelseledamot, innehav (via bolag och privat) 44 106 A-aktier, 463 B-aktier, 1 ankare. Birger Larsson,
f 1958, styrelseledamot, innehav (via bolag): 350 707 A-aktier, 68 195 B-aktier. Gabriella Axelsson, f 1974, styrelseledamot, innehav (privat och via bolag) 281 800 A-aktier, 85 067 B-aktier, 5 ankare.
Kurt O Eriksson, f 1948, styrelseledamot, innehav 187 599 A-aktier, 6 572 B-aktier, 5 ankare. Thomas Kuuttanen, f 1969, styrelseledamot. Thomas Larsson, f 1951, vd, innehav (via bolag och privat)
133 903 A-aktier, 40 468 B-aktier, 8 ankare.

26

LEDNINGSGRUPP OCH STYRELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för BOX DESTILLERI AB (publ), 556729-2593, får härmed avlämna
årsredovisning för 2018. Styrelsen har sitt säte i Kramfors kommun. Årsredovisningen är upprättad i svenska
kronor, SEK.
VERKSAMHETEN

»Att producera och leverera en internationellt känd whisky av högsta
klass och kvalitet som förmedlar en känsla av vårt ursprung i Höga Kusten
och den nordiska själen.« Företagets ambition är att med ett ledande
kvalitetsvarumärke erbjuda svensk whisky på den globala marknaden.
Företagets produktion är samlad till Box, Sörviken, Bjärtrå vid
Ångermanälvens strand. Bolaget har kontor i Ådalen, Stockholm och
Härnösand. Box Destilleri AB:s intäkter är fördelade i tre områden:
buteljerade produkter, fatförsäljning och besöksverksamhet.
ÅRET I KORTHET

Året 2018 har inneburit fortsatta satsningar både vad gäller produktion
och försäljning. Omsättningen har inte i jämförelse med föregående år
ökat, utan snarare legat på ungefär samma nivå. Detta kan förklaras
av en »kollision« mellan vårt varumärke Box och annat varumärke på
den internationella marknaden. Varumärket »Box« har därför ersatts
med »High Coast«, för att förknippas med Höga Kustens goda renommé.
Under 2018 fattades beslut att byta varumärke från Box Single Malt
Whisky till High Coast Whisky, som är ett starkare varumärke internationellt. Övriga varumärken är High Coast och High Coast Distillery. Officiellt
datum är den 1 juli 2018. Investering av en utbyggd produktionsanläggning färdigställdes i mitten av augusti och produktionstakten har sedan
dess fördubblats till 200000 LPA per år. Maximal produktionskapacitet
med nuvarande anläggning är 350000 LPA.
Under 2018 har bolaget liksom tidigare år medverkat vid ett stort
antal mässor, i Sverige, Europa och i övriga världen. Mässatsningarna
är en viktig grundpelare i marknadsarbetet och en viktig kontaktyta
för kunderna.
Under året har tre större lanseringar genomförts: Dálvve Sherry
Influence, Quercus II Alba och Quercus III Petraea omfattande cirka
25 000 buteljer.

Totalt sett 2018 har försäljning av flaskor av officiella buteljeringar
till hela världen minskat något jämfört med tidigare år. Försäljningen av
flaskor till Systembolaget var i paritet med föregående år.
Ett mindre antal externa samarbetspartners med ansvar för olika
geografiska marknader hjälper till att introducera produkterna, främst
på de prioriterade marknaderna i UK, Frankrike, Tyskland, Taiwan och
Japan. Exportförsäljningen har under året ökat till 24% (21%) av den
totala försäljningen.
Varumärkesändringen innebar bland annat senareläggning av lanseringar som påverkade flaskförsäljningen negativt. Under året har
företaget haft kostnader för varumärkesförändringen med drygt 3 Mkr.
Fatförsäljningen har under året varit stark och totalt har 975 fat
sålts, varav 270 är »2nd fill« av tömda fat. Försäljningen har drivits av
ett intensivt mässdeltagande och hög aktivitet av klubb- och företagsprovningar. Bolaget kan idag erbjuda ett bredare urval av olika fattyper
vilket bidragit till en bibehållen försäljning jämfört med 2017.
Under det gångna året har, i samband med att besökscentret byggts
ut, antalet aktiviteter som erbjuds marknaden ökats. Antalet besökare
har i jämförelse med föregående år ökat med 15% och cirka 11 500
unika besök gjordes (ej inkluderande festivalbesökare), och omsätter
för närvarande cirka 6 Mkr på årlig basis. Årets Whiskyfestival besöktes
av cirka 3000 personer.
FÖRSÄLJNING

Årets totala försäljning har varit i paritet med föregående år. Försäljning
av flaskor har för 2018 varit något lägre än planerat, vilket främst kan
hänföras till varumärkesändringen. Intäkten från Box officiella buteljeringar står för cirka 40% av omsättningen (exklusive alkoholskatt).
Försäljningen av 39,25 Box Ankare och därtill kopplade produkter står
för 46% av nettoomsättningen (exklusive alkoholskatt). Under året
såldes 975 fat vilket inkluderar refill där kunden återfyllt sitt tömda fat.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Försäljning inom besöksverksamheten har också ökat till cirka 6 Mkr
på årlig basis.
KOSTNADER

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

Produktionen vid bolagets anläggning har fungerat mycket bra, totalt
producerades under 2018 133769 liter ren alkohol jämfört med 2017 då
det producerades 105126 liter ren alkohol. Omräknat till fatstyrka 60%
motsvarar produktionen en volym om 222 948 liter. Produktionstakten
fördubblades från och med augusti 2018 när den nya produktionsanläggningen togs i drift.
MILJÖ

Box Destilleri bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
avseende framställning av destillerade spritprodukter. De restprodukter
som genereras i tillverkningsprocessen, avloppsvatten från rengörningen 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.

Immateriella tillgångar för fatägarwebb samt varumärkesändring
har aktiverats under 2018.
Balanserade utgifter, IT
Byggnader och mark
Processutrustning
Inventarier och fordon
Fat
Pågående nyanläggning
Omklassificering

1,6 (0)
3,9 (3,6)
8,2 (0)
1,0 (0,6)
0,7 (1,6)
0,9 (8,1)
-7,2 (-2,9)

SUMMA

9,1 (11,0)

FINANSIERING

Box Destilleris 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 fatlånen tillfört verksamheten netto 3,8 Mkr och nya
banklån har tagits upp med 12,0 Mkr. Årets amorteringar av banklån
uppgick till 3,3 Mkr.
RESULTAT

Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -1977 tkr (3 212).
KASSAFLÖDE

Årets kassaflöde uppgick till -1699 tkr jämfört med föregående år -764 tkr.

INVESTERINGAR

Under 2018 har flera stora investeringar färdigställts. Den största
enskilda investeringen var en produktionskapacitetsökning med bland
annat två nya kopparpannor och sju nya jästankar. Under året har
3,45 Mkr i bidrag erhållits för genomförda investeringar som reducerat
anskaffningsvärdena nedan.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE*

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

2018

2017

2016

2015

2014

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
129
27

15 998
-2 679
80 224
143
29,2

*) Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

ÄGARE

Box Destilleri: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 2018-12-31.

Norrlandspojkarna AB
BLL Invest AB
Axson Svenska AB
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Antal A-aktier

Antal B-aktier

% kapital

% röster

419 523
350 707
265 000

177 917
68 195
75 291

15,29
10,72
8,71

20,55
16,80
12,81

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN

Box Destilleri förväntas fortsätta expandera sin verksamhet inom samtliga affärsområden: besöksverksamhet, fatförsäljning och försäljning av
buteljerade produkter. Försäljningsvolymen av buteljerade produkter förväntas öka vilket gäller både buteljeringar under eget varumärke samt flaskor
buteljerade från »ankare«, jämfört med 2018.
EGET KAPITAL

Belopp i tkr
Eget kapital 2018-01-01
Konverting
Årets resultat

Aktiekapital
3 855
52

Eget kapital 2018-12-31

3 907

Överkursfond
39 314
948

40 262

Fritt eget kapital
-14 577
-1 754

Summa eget kapital
28 592
1 000
-1 754

-16 331

27 838

RESULTATDISPOSITION

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

40 262 302
-14 577 073
-1 753 904

Totalt

23 931 325

Balanseras i ny räkning

23 931 325

Summa

23 931 325

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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RESULTATRÄKNING
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

46 773
7 767
–
449

46 828
4 533
–
265

54 989

51 626

-15 549
-4 056
-16 704
-15 795
-3 362
-117

-14 306
-3 371
-15 142
-11 651
-2 731
-41

-55 583

-47 242

-595

4 384

–
-1 382

–
-1 172

-1 382

-1 172

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-1 977

3 212

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

-1 977
223

3 212
-788

-1 754

2 424

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
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

2
3

RÖRELSERESULTAT

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter

ÅRETS RESULTAT
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RESULTATRÄKNING

14

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

2018-12-31

2017-12-31

4

1 585
320
41

–
320
1 064

1 946

1 384

29 781
11 927
3 711
8 653
3 445

26 449
4 721
3 445
9 049
8 727

57 517

52 391

4 834

4 516

4 834

4 516

64 297

58 291

472
49 508
2 375

369
42 869
1 382

52 355

44 620

9 942
1 498
1 644

8 054
490
340

13 084

8 884

3 781

5 480

69 220

58 984

133 517

117 275

9

5
6
7
8
9

10, 14

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

2018-12-31

2017-12-31

11

3 907

3 855

3 907

3 855

40 262
-14 577
-1 754

39 314
-17 001
2 424

23 931

24 737

27 838

28 592

619

523

619

523

6 800
27 493
49 137

7 800
20 073
42 141

83 430

70 014

4 545
4 825
349
9 305
2 606

3 327
3 941
143
9 255
1 480

21 630

18 146

133 517

117 275

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för övriga skatter

10

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

12
13

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

32

BALANSRÄKNING

13

KASSAFLÖDESANALYS
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

-1 977
3 393

3 212
2 731

Betald skatt

1 416
206

5 943
99

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

1 622

6 042

Ökning (-)/minskning (+) av varulager
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder

-7 735
-4 200
9 055

-4 400
2 871
3 644

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

-1 258

8 157

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

-8 583
91
-589

-10 997
–
–

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-9 081

-10 997

12 000
-3 360

5 000
-2 924

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

8 640

2 076

ÅRETS KASSAFLÖDE
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

-1 699
5 480

-764
6 244

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

3 781

5 480

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån
Amortering av låneskulder

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

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

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

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

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.

REDOVISNING I OCH BORTTAGANDE FRÅN BALANSRÄKNINGEN

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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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
beräknande 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

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Nettoomsättning
Avgår alkoholskatt

46 773
-8 767

46 828
-8 982

NETTOOMSÄTTNING EXKLUSIVE ALKOHOLSKATT

38 006

37 846

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

NOT 2

LEASINGAVGIFTER AVSEENDE OPERATIONELL LEASING

Box Destilleri 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.

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
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Ersättningar till styrelse och vd
Löner och andra ersättningar
SUMMA
Sociala kostnader
varav pensionskostnader

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

427
98
588

613
488
697

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

13
6
19

11
5
16

1 669
8 997

1 363
6 737

10 666
5 129
1 495

8 100
3 548
719

Av företagets pensionskostnader avser 328 tkr (160 tkr) företagets vd. Till den av årsstämman valda styrelsen utgår ett fast styrelsearvode. De
valda styrelseledamöterna har erhållit arvode enligt följande: styrelsens ordförande 135 tkr, övriga ledamöter erhåller ett arvode om 45 tkr vardera.
Verkställande direktören har för 2018 erhållit lön och ersättningar uppgående till 1 297 tkr. Verkställande direktörens pensionsförmåner uppgår till
27 tkr/mån. Vd och ledande befattningshavare har en uppsägningstid på upp till 6 månader eller enligt lag och avtal.

NOT 4

BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN
Ackumulerade anskaffningsvärden
Omklassificeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Årets avskrivning enligt plan
REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT
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NOTER

2018-12-31

2017-12-31

1 612
1 612

–
–

-27

–

1 585

–

NOT 5

BYGGNADER OCH MARK

2018-12-31

2017-12-31

28 508
811
3 063
32 382

24 913
1 070
2 524
28 507

-2 058
-543
-2 601

-1 600
-458
-2 058

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

29 781

26 449

Redovisat värde byggnader
Redovisat värde markanläggningar
Redovisat värde mark

27 783
993
1 005
29 781

24 776
928
745
26 449

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 7 437 tkr, varav 1 313 tkr har påverkat årets nyanskaffningar.

NOT 6

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

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

2018-12-31

2017-12-31

9 710
5 704
2 533
17 947

9 710
–
–
9 710

-4 989
–
-1 031
-6 020

-4 256
-733
–
-4 989

11 927

4 721

Ackumulerat anskaffningsvärde har reducerats med erhållet bidrag om 6 626 tkr, varav 2 137 tkr har påverkat årets investeringar.

NOT 7

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

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

2018-12-31

2017-12-31

5 198
1 077
–
-118
6 157

4 599
258
370
-29
5 198

-1 752
-694
-2 446

-1 134
-618
-1 752

3 711

3 446

NOTER
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NOT 8

FAT

2018-12-31

2017-12-31

12 517
671
13 188

10 913
1 604
12 517

-3 468
-1 067
-4 535

-2 547
-921
-3 468

8 653

9 049

2018-12-31

2017-12-31

Vid årets början
Investeringar
Omklassificeringar

9 790
903
-7 207

4 589
8 095
-2 894

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

3 486

9 790

UPPSKJUTEN
SKATTEFORDRAN

UPPSKJUTEN
SKATTESKULD

NETTO

Ingående balans
Skattemässigt underskottsavdrag

4 834
619

-523
-96

4 311
523

UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN (NETTO)

5 453

-619

4 834

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

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

NOT 9

NOT 10

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN OCH AVSÄTTNINGAR
FÖR UPPSKJUTEN SKATT
2018-12-31

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 23 041 tkr och andra outnyttjade skatteavdrag uppgår till 0 kr.

NOT 11

UPPLYSNINGAR OM AKTIEKAPITAL
Antal vid årets utgång
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NOTER

ANTAL A-AKTIER

ANTAL B-AKTIER

SUMMA

1 929 970

1 976 786

3 906 756

NOT 12

KONVERTIBLA LÅN
Konvertibellån 2012
Norrlandsfonden
Konvertibellån 2013
Personalkonvertibel
Konvertibellån 2014
Norrlandsfonden
Konvertibellån 2015
Personalkonvertibel

SUMMA

2018-12-31

2017-12-31

3 200
3 200

3 200
3 200

2 500
2 500

2 500
2 500

1 100
1 100

1 100
1 100

–
–

1 000
1 000

6 800

7 800

Konvertibellånet från 2012 löper med en årlig ränta om 4,00%. Perioden för påkallande av konvertering löper till och med den 31 december 2022,
med en konverteringskurs om 24 kronor per aktie. Skuldebrevet ska, i den mån konvertering ej skett dessförinnan, återbetalas den 31 januari 2023.
Konvertibellånet från 2013 löper med en rörlig ränta som per balansdagen uppgick till 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. Lånet är villkorat stämmans godkännande avseende förlängd löptid.
Konvertibellånet från 2014 löper med en rörlig ränta som per balansdagen uppgick till 3,00%. Perioden för påkallande av konvertering löper till
och med den 31 januari 2019, med en konverteringskurs om 16:80 kronor per aktie. Skuldebrevet ska, i den mån konvertering ej skett dessförinnan,
återbetalas den 28 februari 2019.
Konvertibellånet från 2015 förlöpte den 10 december 2018. Samtliga innehavare valde att konvertera lånet till aktier.

NOT 13

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

NOT 14

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT

2017-12-31

4 545
20 567
6 926

3 327
15 352
4 719

32 038

23 398

2018-12-31
Procent

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Förändring uppskjuten skatt p g a ändrad skattesats
Redovisad effektiv skatt

2018-12-31

22%
2,3%
–
9,8%
11,3%

Belopp
-1 977
435
-18
–
-194
223

2017-12-31
Procent
22%
0,7%
–
1,7%
24,5%

Belopp
3 211
-708
-25
–
-55
-788

NOTER
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NOT 15

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2018-12-31

2017-12-31

8 800
32 700
1 047

6 775
23 200
1 135

42 547

31 110

4 539

3 589

4 539

3 589

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

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Återbetalningsskyldighet Regionalt investeringsbidrag

NOT 16

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Under inledningen av år 2019 har kontakterna med internationella distributörer intensifierats. Styrelsen har fattat beslut att investera i ny byggnad
för mognadslagring. Styrelsen har dessutom beslutat att föreslå årsstämman att utfärda konvertibellån riktat till anställda på Box Destilleri AB.
Styrelsen har också beslutat att under våren 2019 genomföra en nyemission.

UNDERSKRIFTER
Bjärtrå den 1 april 2019

JOHAN NIKULA
Ordförande

MATS DE VAHL

GABRIELLA AXELSSON

BIRGER LARSSON
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Min revisionsberättelse har lämnats den 1 april 2019

LARS SKOGLUND
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NOTER OCH UNDERSKRIFTER
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THOMAS LARSSON
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 2018.
Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 27–42 i detta dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
Box Destilleri ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 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.

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 ändamålsenliga 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 på fel, 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 fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder 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 på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar 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 ENLIGT 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
2018 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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Den 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 1 april 2019

Lars Skoglund
Auktoriserad revisor
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