box destilleri ab
(PUBL.) ORG.NR. 556729-2593
DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2015

FAKTA | BOX DESTILLERI AB
• Box Destilleri togs i bruk under december
2010.
• Destilleriet är inrymt i ett hundra år gammalt
kraftverk i Bjärtrå vid Ångermanälvens strand.
• Bolaget har idag 13 anställda.
• Produktionsanläggningen är dimensionerad för att vid ett skift, fem dagar i veckan,
producera cirka 120 000 liter ren alkohol per
år – motsvarande cirka 190000 liter fatstyrka.
• Anläggningen har inga flaskhalsar utan kan
med endast smärre tilläggsinvesteringar
producera i flerskift.
• Bolaget äger 16,7 hektar mark i anslutning
till destilleriet och har därför goda möjligheter
att expandera med bland annat lager och besöksverksamhet på platsen.

VD HAR ORDET
Vi blir mer och mer ett etablerat whiskydestilleri för varje år.
Att lägga grunden för ett nytt whiskymärke på den globala
marknaden är en stor utmaning som även innefattar stora
möjligheter.
Årets första sex månader har som förväntat varit mycket
händelserika. Vi har lanserat två produkter: The Archipelago
och den tredje flaskan i serien The Early Days Collection i det
tillfälliga sortimentet på Systembolaget.
Vår investering i en buteljeringsanläggning och det nya
lagerhuset samt vårt besökscenter har gett oss positiva effekter
både arbetsmässigt och ekonomiskt. Antalet besökare under
sommaren har överstigit våra förväntningar.
Vår årliga Box Whiskyfestival besöktes av 2500 personer, och
det blev en rekordfestival även omsättningsmässigt. Whisky-

festivalen är årets mest betydande dag för företaget, såväl
ekonomiskt som marknadsmässigt.
Vår fatförsäljning av »39,25 Box Ankare« slog rekord under
första halvåret.
Resultatet vi redovisar har inneburit en fördubblad omsättning jämfört med samma period 2014.
Vi följer våra planer på både kort och lång sikt vilket är
mycket glädjande.
Den positivism som kännetecknas av det engagemang som
finns hos alla anställda och bolagets styrelse är en framgångsfaktor för utvecklingen av bolaget Box Destilleri AB.
Jag ser med tillförsikt fram emot en höst fylld av stor
arbetsglädje och nya utmaningar.

Bjärtrå i augusti 2015
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EKONOMISKA RAPPORTER
RESULTATRÄKNING

FÖRSTA HALVÅRET

rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
summa
rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
summa
rörelseresultat

2015

2014

12 536
3 618
0
0

6 657
3 354
0
14

16 154

10 025

-919
-4 774
-6 007
-4 150

-860
-2 830
-4 259
-3 412

-1 048

-715

-16 898

-12 076

-744

-2 051

BALANSRÄKNING

FÖRSTA HALVÅRET

2015

2014

tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

44 036
45 160

26 947
34 003

summa tillgångar

89 195

60 950

eget kapital och skulder
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

22 009
153
56 364
10 670

20 963
102
33 546
6 339

summa eget kapital och skulder

89 195

60 950

Denna rapport har inte varit föremål
för granskning av bolagets revisor.
Bjärtrå 2015-08-14

resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

0
-670

0
-607

summa

-670

-607

-1 414

-2 658

periodens resultat

thomas larsson
Verkställande direktör

Alla belopp i tkr.

