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VD HAR ORDET
Box Destilleri i Höga Kusten möter ett allt större intresse både natio
nellt och internationellt vilket framgår av bolagets halvårsresultat som
visar på positiva siffror. Nettoomsättningen uppgick till 22 943 tkr och
resultatet 1273 tkr.
Det är framförallt försäljningen av bolagets buteljerade whisky som
har varit draglok, men även övriga delar, fatförsäljning och besöksverk
samhet visar på en positiv utveckling. Det är mycket glädjande, särskilt
med tanke på att vi ännu är i inledningen av vår internationalisering och
att vi endast kan leverera begränsade volymer ur våra lager.Vi vet också
att whiskyförsäljningen är säsongsbetonad och att vi liksom branschen
i övrigt vanligtvis har ett starkare andra halvår.

Den ökade efterfrågan på whisky från Box Destilleri har inneburit
att beslut tagits om omfattande investeringar i bolagets produktions
anläggning i Bjärtrå, både vad gäller ökad kapacitet, med bland annat två
nya pannor, och i besöksverksamheten som i sommar slagit nya rekord.
Bjärtrå i augusti 2017

thomas larsson
Verkställande direktör

EKONOMISKA RAPPORTER
RESULTATRÄKNING

rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete
summa
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2017

2016

BALANSRÄKNING

22 943
1 605

12 824
3 123

tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

24 548

15 947

summa tillgångar

rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter	-7 023	-4 439
Handelsvaror	-1 625	-1 684
Övriga externa kostnader	-7 666	-5 979
Personalkostnader	-5 078	-4 657
Av/nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar	-1 337	-1 141

eget kapital och skulder
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
summa eget kapital och skulder

summa	-22 729	-17 90 0
rörelseresultat

1 819	-1 953

2016

51 667
57 826

47 586
52 324

109 494

99 910

27 441
381
70 182
11 490

23 245
264
66 790
9 611

109 494

99 910
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summa	-546	-583
1 273	-2 536

2017

Denna rapport har inte varit föremål
för granskning av bolagets revisor.

resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
53
0
Räntekostnader	-599	-583

periodens resultat
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Alla belopp i tkr.

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 motsvarande 19 helårsanställda.
• 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.
• Från och med sommaren 2016 har bolaget ett
fullt utvecklat besökscentrum med restaurang
och konferensanläggning.

