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FAKTA OM 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 10 anställda.
• Produktionsanläggningen är dimensionerad för
att vid ett skift, fem dagar i veckan, producera
cirka 120 000 liter ren alkohol per år – motsvarande cirka 190 000 liter fatstyrka.
• Anläggningen har inga ﬂaskhalsar utan kan med
endast smärre tilläggsinvesteringar producera
i ﬂerskift.
• Bolaget äger 12 hektar mark i anslutning till
destilleriet och har därför goda möjligheter att
expandera med bland annat lager och besöksverksamhet på platsen.

VD HAR ORDET
Att etablera ett whiskydestilleri och lägga
grunden för ett nytt globalt varumärke är
en stor utmaning, men det är en utmaning
med mycket stora möjligheter.
Årets första sex månader har varit
de mest händelserika i företagets historia sedan starten 2010. Vi lanserade The
Pioneer, den första whiskyn från Box
Destilleri, och möttes av en mycket stor
efterfrågan. Hela upplagan på 5000 flaskor
sålde slut på dryga sex timmar.
Under året har vi också kunnat färdigställa och inviga ett nytt lagerhus och ett

stort besökscentrum med kontor, butik
och restauarangmöjligheter – en stor investering som kommer att betyda mycket
för företagets framtida verksamhet och för
besöksnäringen i regionen.Vår försäljning
av kundfat, box Ankare, följer i stort sett
uppsatta mål.
Den plan som upprättades i början av
projektet har vi följt.Vi ligger till och med
före plan i vissa avseenden och producerar
exempelvis mer än vi förutspått.
Vi står naturligtvis också inför många
utmaningar och det ligger arbetsuppgif-
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ter framför oss som kommer att kräva
både uppoffringar och engagemang. Det
är dock med obruten optimism och stor
förväntan jag och arbetsgruppen kommer
att lösa dessa uppgifter.

E K ONOMISK A R A PPOR T E R
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 anläggningstillgångar
summa
rörelseresultat

2014

2013

6 657
3 354
0
14

3 088
3 852
0
1

10 025

6 941

-860
-2 830
-4 259
-3 412
-715

-831
-1 434
-3 157
-2 970
-637

-12 076

-9 029

-2 051

-2 088

2014

2013

tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

FÖRSTA HALVÅRET

37 268
36 027

21 716
20 173

summa tillgångar

73 295

41 889

eget kapital och skulder
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

18 379
102
45 900
8 914

6 975
61
29 840
5 013

summa eget kapital och skulder

73 295

41 889

Denna rapport har inte varit föremål
för granskning av bolagets revisor.
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resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader

0
-607

0
-691

summa

-607

-691

-2 658

-2 779

periodens resultat
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