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PERIODEN I KORTHET 
 

Agitator Whiskymakare AB 
(Bokfört värde: 6,8 miljoner kronor) 

§ Dotterbolaget Whisky i Arboga AB har bytt namn till 
Agitator Whiskymakare AB. Agitator kommer också 
bli namnet på varumärket för whiskyn från det nya 
destilleriet i Arboga. Namnet illustrerar varumärkets 
framtida positionering på marknaden.  

§ I stort sett all utrustning har nu levererats till 
destilleriet i Teknikparken i Arboga. Genom ett nära 
samarbete med den italienska huvudleverantören 
Frilli har utrustningen vidareutvecklats under 
produktionsprocessen. Därigenom kommer 
destilleriets effektivitet, energioptimering och 
produktkvalitet att förbättras ytterligare jämfört med 
de ursprungliga planerna. 

§ Under våren 2016 beslutades att flytta det 
projekterade destilleriet till grannlokalen i samma 
byggnad. Den nya lokalen innebär ännu bättre 
produktionsflöde och kommer ytterligare att 
förbättra effektiviteten i hela produktionsprocessen. 
Flytten kommer också att optimera utnyttjandet av 
byggnadens lagerkapacitet i framtiden. Flytten 
innebar dock en försening av produktionsstarten 
som ändå förhoppningsvis kommer ske under 
2016.   

§ Utvecklingen av varumärket pågår samtidigt som 
destilleriet färdigställs. Namnet har bestämts till 
Agitator och en logotyp har utvecklats för största 
möjliga genomslagskraft. Varumärkets position blir 
ett experimentvilligt svenskt destilleri som 
överraskar med spännande nya produkter och 
ifrågasätter konventionerna utan att någonsin 
tumma på produktkvaliteten. 

§ Visionen för Agitator Whiskymakare är Sveriges 
mest lönsamma destilleri. Produktionskostnaderna 
blir låga i den unikt rationella produktions-
anläggningen, övriga driftskostnader hålls låga och 
kapitalbindningen blir låg. Produktionsvolymen 
avpassas så att Sverige räcker som grund att stå 
på för att uppnå god lönsamhet men destilleriet har 
kapacitet att möta en väsentligt större efterfrågan 
utan dyra nyinvesteringar. 

Box Destilleri AB 
(Bokfört värde: 5,0 miljoner kronor) 

§ I början av 2016 ökade Nordic whisky Capitals 
innehav av aktier av serie A i Box Destilleri med 
cirka 23 000 stycken genom konvertering av ett 
konvertibelt lån. 

§ Under perioden såldes ett begränsat antal aktier 
av serie B i Box. Försäljningen gjordes med gott 
resultat. 

§ Box redovisade för 2015 en försäljning som 
med bred marginal översteg budget. Resultatet 
låg i linje med budget vilket innebar en mindre 
vinst. Enligt bolagets plan ska vinsten de 
närmaste åren öka gradvis när volymerna ökar.   

§ Box Whisky lanserade i slutet av perioden på 
Systembolaget den första utgåvan i serien The 
2nd Step Collection.  

 

Mackmyra Svensk Whisky AB 
(Bokfört värde: 0 kronor) 

§ Mackmyra står fortsatt inför stora utmaningar. 
Produktionskostnaderna är höga och 
exportförsäljningen har inte tagit fart. Därtill 
kommer efter en ny produktlansering numera 
också låga eller obefintliga bruttomarginaler. 

§ Nordic whisky Capitals innehav i Mackmyra 
Svensk Whisky har under perioden avyttrats. 
Försäljningslikviden motsvarade det bokförda 
värdet per den 31 december 2015 på grund av 
nedskrivningar av värdet. Jämfört med 
anskaffningsvärdet innebar försäljningen en 
förlust. 
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RESULTATRÄKNING 
 
 

  2016 
1 jan – 30 juni 

2015 
1 jan – 30 juni 

RÖRELSEINTÄKTER    

Nettoomsättning  613 085 563 767 

Förändring av lager av produkter i arbete  11 767 25 159 

Summa rörelseintäkter  624 852 588 926 

RÖRELSEKOSTNADER    

Råvaror och förnödenheter  -7 840 -19 251 

Övriga externa kostnader  -806 784 -741 021 

Personalkostnader  -92 000 -92 000 

Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

  
-11 767 

 
-9 425 

Summa rörelsekostnader  -918 391 -861 697 

Rörelseresultat  -293 539 -272 771 

FINANSIELLA POSTER    

Finansiella intäkter  767 637 149 916 

Finansiella kostnader  -797 994 -6 740 

Summa finansiella poster  -30 357 143 176 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  -323 896 -129 595 
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BALANSRÄKNING 
 
 

 2016-06-30 2015-06-30 

TILLGÅNGAR   

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Materiella anläggningstillgångar 162 675 140 558 

Finansiella anläggningstillgångar 12 732 213 7 983 473 

Summa anläggningstillgångar 12 894 888 8 124 031 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

Varulager m.m. 915 026 709 032 

Övriga omsättningstillgångar 328 049 1 805 409 

Kassa och bank 585 796 480 801 

Summa omsättningstillgångar 1 828 871 2 995 242 

SUMMA TILLGÅNGAR 14 723 759 11 119 273 
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

EGET KAPITAL   

Bundet eget kapital 9 791 216 7 343 412 

Fritt eget kapital 1 533 589 593 433 

Summa eget kapital 11 324 805 7 936 845 

LÅNGFRISTIGA SKULDER SKULDER   

Långfristiga skulder 3 000 000 - 

Summa långfristiga skulder 3 000 000 - 

KORTFRISTIGA SKULDER   

Kortfristiga skulder 398 954 3 182 428 

Summa kortfristiga skulder 398 954 3 182 428 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 723 759 11 119 273 
 
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 
 
Stockholm 2016-08-26 
 

 
Håkan Jarskog 
Verkställande direktör 


