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PERIODEN I KORTHET 
 

Agitator Whiskymakare AB 
Bokfört värde (kronor) 

Aktier: 8,8 miljoner  
Långfristiga lån: 1 miljon 
Kortfristiga lån: 1 miljon 

§ Nordic Whisky Capital äger cirka 81 % av aktierna i 
Agitator Whiskymakare. Resterande aktier ägs av 
nyckelpersoner i dotterbolaget, däribland Nordic 
Whisky Capitals vd Håkan Jarskog som äger 10 %. 

§ Visionen är Sveriges mest kreativa whisky från 
Sveriges lönsammaste destilleri. Produktions-
kostnaderna blir låga i den unikt rationella 
produktionsanläggningen, övriga driftskostnader 
hålls låga och kapitalbindningen är låg. 

§ För att minimera miljöpåverkan tillämpar 
produktionen i mycket stor utsträckning 
energiåtervinning. I samarbete med Arboga Energi 
får också destilleriet sin energi från fjärrvärmenätet 
dit det också levererar tillbaka den värme som inte 
kan återanvändas. 

§ Destilleriet beräknas från starten producera cirka 
100 000 liter ren alkohol per år, vilket innebär en 
fördubbling jämfört med tidigare planer. 
Anläggningen är dock byggd för skalbarhet och kan 
femdubbla produktionen vid behov. Det finns alltså 
stort utrymme för expansion i destilleringsvolym. 
Inte heller lagringskapaciteten utgör någon 
begränsning. 

§ Destillerilokalen är nu ombyggd och klar. All 
utrustning står på plats och montering av 
utrustningen pågår, främst rör- och elanslutningar. 

§ I slutet av juli, efter rapportperioden, upptäcktes 
fabrikationsfel på cirka 20 stycken rostfria tankar. 
Leverantören har tagit på sig fullt ansvar för felen 
och kommer att åtgärda dem så snart som möjligt. 

§ Reparationerna av tankarna ovan kommer inte 
innebära några extra kostnader för Agitator men 
kommer att försena installationsarbetet. Den 
prognos som nu kan ges är att destillering kan 
påbörjas i oktober eller november. 

§ 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. 

 

Whisky på fat 
Bokfört värde: 1,1 miljoner kronor, inklusive fat 

§ Inga nya investeringar i whisky på fat har gjorts 
under året. Den äldsta spriten i lager fyllde sex 
år under våren 2017. Närmare hälften av faten 
har passerat tre års ålder och får därmed säljas 
som whisky.  

 
 

Box Destilleri AB 
Bokfört värde: 0 kronor 

§ Box lanserade i slutet av 2016 en permanent 
tillgänglig whisky till ett lägre pris än tidigare 
lanseringar. Den nya produkten, Dálvve, har 
goda möjligheter till stora volymer men sätter 
också press på bolagets marginaler.  

§ Lägre marginaler betyder att Box får ett 
avsevärt större behov av att hålla sina 
rörelsekostnader låga, vilket vi bedömer som 
tveksamt att det blir verklighet.   

§ Under våren 2017 annonserade Box stora 
investeringsplaner. Produktionskapaciteten ska 
fördubblas och besöksanläggningen byggas ut. 
Så småningom innebär större produktionsvolym 
att även lagringskapaciteten måste byggas ut.  

§ Våren 2017 sålde Nordic Whisky Capital sina 
resterande aktier i Box och har nu inget 
ägarintresse kvar i bolaget. Försäljningen 
gjordes till god vinst. 

§ Ägandet i Box har totalt sett varit en god affär. 
Innehavet i Box har avyttrats under 2015, 2016 
och 2017 och gav en sammanlagd vinst på 
cirka 5,3 miljoner kronor. 
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RESULTATRÄKNING 
 
 

  2017 
1 jan – 30 juni 

2016 
1 jan – 30 juni 

RÖRELSEINTÄKTER    

Nettoomsättning  598 020 613 085 

Förändring av lager av produkter i arbete  - 11 767 

Summa rörelseintäkter  598 020 624 852 

RÖRELSEKOSTNADER    

Råvaror och förnödenheter  - -7 840 

Övriga externa kostnader  -804 265 -806 784 

Personalkostnader  -91 994 -92 000 

Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 

  
- 

 
-11 767 

Summa rörelsekostnader  -896 259 -918 391 

Rörelseresultat  -298 239 -293 539 

FINANSIELLA POSTER    

Finansiella intäkter  3 201 688 767 637 

Finansiella kostnader  -85 316 -797 994 

Summa finansiella poster  3 116 372 -30 357 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  2 818 133 -323 896 
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BALANSRÄKNING 
 
 

 2017-06-30 2016-06-30 

TILLGÅNGAR   

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Materiella anläggningstillgångar 150 909 162 675 

Finansiella anläggningstillgångar 9 796 000 12 732 213 

Summa anläggningstillgångar 9 946 909 12 894 888 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

Varulager m.m. 964 453 915 026 

Övriga omsättningstillgångar 1 669 191 328 049 

Kassa och bank 3 154 788 585 796 

Summa omsättningstillgångar 5 788 432 1 828 871 

SUMMA TILLGÅNGAR 15 735 341 14 723 759 
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

EGET KAPITAL   

Bundet eget kapital 9 791 216 9 791 216 

Fritt eget kapital 5 738 729 1 533 589 

Summa eget kapital 15 529 945 11 324 805 

LÅNGFRISTIGA SKULDER SKULDER   

Långfristiga skulder - 3 000 000 

Summa långfristiga skulder - 3 000 000 

KORTFRISTIGA SKULDER   

Kortfristiga skulder 205 396 398 954 

Summa kortfristiga skulder 205 396 398 954 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 735 341 14 723 759 
 
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 
 
Stockholm 2017-08-09 
 

 
Håkan Jarskog 
Verkställande direktör 


