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PERIODEN I KORTHET 
 

Agitator Whiskymakare AB 
Bokfört värde (kronor) 
Aktier: 16,5 miljoner  

Långfristiga lån: 7,5 miljoner 
Kortfristiga lån: 6,5 miljoner 

§ Agitator Whiskymakare (Agitator) är ett helägt 
dotterbolag till Nordic Whisky Capital. I Agitators 
destilleri i Arboga tillverkas och lagras främst 
maltwhisky.  

§ Under första halvåret har Nordic Whisky Capital 
investerat ytterligare 6,5 miljoner kronor i Agitator, i 
form av lån. Kapitaltillskottet är främst avsett för 
uppbyggnad av mognadslager av whisky. 

§ Visionen för Agitator är Sveriges mest kreativa 
whisky från Sveriges lönsammaste destilleri. 
Produktionskostnaderna är låga i den unikt 
rationella produktionsanläggningen, övriga drifts-
kostnader hålls låga och kapitalbindningen är låg. 

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

§ I februari startade produktionen i destilleriet med 
mycket gott resultat, både avseende kvalitet och 
process. Produktionstakten ökade under hela våren 
och låg i maj på cirka 85 % av den beslutade 
normala takten. Under hösten är planen att införa 
flerskift i viss utsträckning för att öka 
produktionstakten. 

§ Destilleriet är byggt för skalbarhet och kan vid 
behov femdubbla produktionen jämfört med 
nuvarande volym. Det finns alltså stort utrymme för 
expansion i destilleringsvolym. Inte heller 
lagringskapaciteten utgör någon begränsning. 

§ Utvecklingen av varumärket pågår samtidigt som 
whiskyn produceras. Varumärkets position blir ett 
experimentvilligt svenskt destilleri som överraskar 
med spännande nya produkter och ifrågasätter 
konventionerna utan att någonsin tumma på 
produktkvaliteten.  

§ Under hösten 2017 lanserades en förbeställd 
produkt i form av en mixlåda med olika sorters 
whisky som alla utmanade konventioner på olika 
sätt. Bolaget planerar att fortsätta med den typen 
av lanseringar för att befästa varumärkets position. 

 

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

§ Under perioden har inga nya investeringar i 
whisky på fat gjorts. Den äldsta whiskyn i lager 
fyllde sju år under våren 2017 och närmare 80 
% av faten har passerat tre års ålder och får 
därmed säljas som whisky.  

§ Under våren flyttades alla fat till Agitators lager. 
Det både minskar kostnaderna och förbättrar 
kontrollen över whiskyn. 

§ Under våren har ytterligare små volymer av 
whiskyn sålts obuteljerad i bulk. Indikationer 
visar på ett stort intresse från marknaden för 
svensk whisky i bulk. 

 
 

Kontraktstillverkning 
§ I slutet av perioden lanserade bolaget ett nytt 

verksamhetsområde i form av kontrakts-
tillverkning. Agitators produktionsanläggning blir 
navet i den verksamheten. 

§ Genom lagret av färdig whisky på fat och 
Agitators flexibla produktionsanläggning kan 
Nordic Whisky Capital erbjuda både färdig 
whisky och alla delar i produktionskedjan: från 
produktutveckling, via destillering och lagring, till 
buteljering. 

 

Handel på Alternativa Listan 
§ I januari 2018 handlades Nordic Whisky 

Capitals B-aktie för första gången på Alternativa 
Listan. Handeln sker där en gång i månaden 
enligt ett särskilt förfarande. 
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RESULTATRÄKNING 
 
 

  2018 
1 jan – 30 juni 

2017 
1 jan – 30 juni 

RÖRELSEINTÄKTER    

Nettoomsättning  338 920 598 020 

Förändring av lager av produkter i arbete  -9 362 - 

Summa rörelseintäkter  329 558 598 020 

RÖRELSEKOSTNADER    

Råvaror och förnödenheter  -38 076 - 

Övriga externa kostnader  -621 254 -804 265 

Personalkostnader  -91 988 -91 994 

Summa rörelsekostnader  -751 318 -896 259 

Rörelseresultat  -421 760 -298 239 

FINANSIELLA POSTER    

Finansiella intäkter  317 507 3 201 688 

Finansiella kostnader  -676 -85 316 

Summa finansiella poster  316 831 3 116 372 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  -104 929 2 818 133 
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BALANSRÄKNING 
 
 

 2018-06-30 2017-06-30 

TILLGÅNGAR   

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Materiella anläggningstillgångar 126 651 150 909 

Finansiella anläggningstillgångar 23 994 600 9 796 000 

Summa anläggningstillgångar 24 121 251 9 946 909 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

Varulager m.m. 1 023 158 964 453 

Övriga omsättningstillgångar 7 137 007 1 669 191 

Kassa och bank 253 311 3 154 788 

Summa omsättningstillgångar 8 413 476 5 788 432 

SUMMA TILLGÅNGAR 32 534 727 15 735 341 
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

EGET KAPITAL   

Bundet eget kapital 14 477 934 9 791 216 

Fritt eget kapital 17 784 582 5 738 729 

Summa eget kapital 32 262 516 15 529 945 

LÅNGFRISTIGA SKULDER SKULDER   

Långfristiga skulder - - 

Summa långfristiga skulder - - 

KORTFRISTIGA SKULDER   

Kortfristiga skulder 272 211 205 396 

Summa kortfristiga skulder 272 211 205 396 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 534 727 15 735 341 
 
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 
 
Stockholm 2018-08-08 
 

 
Håkan Jarskog 
Verkställande direktör 


