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Verkställande
direktörens översikt

Allmänt
Vi har ett händelserikt år bakom oss igen 
för vårt mejeri- och bageriföretag. Här följer 
några axplock. En historisk händelse var 
att företagets fastigheter på Köpmansgatan 
såldes och därmed avslutades vår över 
90-åriga verksamhet i Mariehamn. Åtminsto-
ne för tillfället. Resurser för annan verksam-
het frigjordes genom försäljningen.

Ruokahertta Oy blev ett helägt dotterbo-
lag och på det viset stärks vår satsning på 
den finska marknaden ytterligare. 

Mjölkinvägningen ökade rekordartat, 
nya produkter har lanserats i jämn takt och 
ÅCA fick den hedrande utmärkelsen Årets 
Företag på Åland.

Till det som tyvärr inte hände hör en kon-
junkturvändning och mera fart på ekonomin. 
Vi väntar fortfarande på att det ekonomiska 
läget skall vända och att framåtanda och 
optimism skall genomsyra samhället igen.

Positivt är att de internationella priserna 
på mjölkprodukter har stärkts under året, 
vilket i förlängningen även gynnar vår 
verksamhet. Vi tolkar det som en signal på 
ljusning i horisonten och att en förbättring av 
konjunkturen är förestående.

Bland trenderna under året kan vi 
konstatera att matens kvalitet och ursprung 
fortsättningsvis får allt större betydelse. Inte 
minst gällande offentlig upphandling har 
kraven skärpts på leverantörerna. Vi teck-
nade under året ett nytt avtal som leverantör 
till Ålands hälso- och sjukvård vilket får ses 
som ett bevis på att vi är med i matchen. I 
framtiden får vi bereda oss på att certifiera 
vår verksamhet för att visa kunderna att vi 
är en bra leverantör när det gäller kvalitet, 
miljö och hållbar utveckling.

Den fortsatta trenden inom brödvärlden 
är fullkornsrågbröd och surdeg. En tydlig 
markering mot hälsoprofil. Här jobbar vi på 
för att få vara med och dela på kakan.

Marknaden
Den åländska dagligvaruhandeln har präg-
lats av stark konkurrens de senaste åren. 
Kampen om kunderna är hård. Under året 
hade vi två större händelser som påverkar 
balansen mellan aktörerna; ett nytt köpcen-
ter efter internationell modell öppnades intill 
en av de större livsmedelsbutikerna och en 
ny livsmedelshall slog upp portarna i Godby. 
Den hårda konkurrensen i dagligvaruhan-

deln har även lett till att mjölken på Åland 
har varit billigare än hos konkurrenterna i 
väster och öster. 

Utvecklingen på lokalmarknaden för våra 
mejeriprodukter var huvudsakligen positiv. 
Färskmjölkssegmentet visade fin tillväxt 
huvudsakligen tack vare de nya grupperna 
yoghurt och glass, men även den traditionel-
la färskmjölken visade ökning. På fastlandet 
skedde stora prishöjningar på färskmjölken 
efter att konkurrensmyndigheterna reagerat 
på prissättningen. Efter en liten fördröjning 
höjdes priserna även här hemma, om än i 
lägre grad.

Vår försäljning avseende grupperna ost 
och smör på lokalmarknaden ökade och har 
visat flera år av stadig uppgång. För ostens 
del var det all-time-high och vi behöver gå 
flera decennier tillbaka i tiden för att hitta 
motsvarande smörvolymer.

Många aktörer vill vara med och sälja 
bröd på Åland och konkurrensen är följaktli-
gen hård. Vårt matbröd mäktade med tillväxt 
i det hårda klimatet, medan kaffebröd och 
konditori minskade något. Vi lyckades stärka 
lönsamheten för samtliga produktgrupper 
tack vare kraftfulla och riktade åtgärder.

Vi har en lång tradition av att vara leve-
rantör av Valios produkter på Åland. Vårt 
omfattande försäljnings- och distributions-
system har bidragit till att de förmedlade 
mängderna har växt kraftigt genom åren. 
Efter utgången av det gångna året väljer 
Valio att själv ta över försäljningen till de ked-
jeanslutna butikerna på Åland, vilket kommer 
att påverka våra försäljningsvolymer negativt 
initialt. Lokalmarknadens litenhet gör att alla 
ben vi har att stå på behövs för att uppnå 
den kritiska massan för bra lönsamhet. Skam 
den som ger sig. Vi har många gånger lyck-
ats vända motgång till framgång och problem 
till möjligheter. Det avser vi göra även denna 
gång! Nya egna produkter som ersätter 
förmedlingsvarorna är under utveckling. Vi 
gråter inte över spilld mjölk!

Om lokalmarknaden i det stora hela vi-
sade glädjande siffror för mjölkprodukter så 
var våra närmarknader utanför Åland desto 
tuffare. Kampen om konsumenterna är 
hård så det gäller att satsa resurser för att 
hålla sin plats . Lågkonjunkturen har säkert 
ett finger med i spelet när konsumenterna 
gör sina val. Vi räknar med att fortsätta vår 
expansion på området och anpassar oss 
till situationen bl.a. genom breddning av 
produktsortimentet, produktutveckling och 

stärkt varumärkesstrategi.
För den finska marknaden har vårt dotter-

bolag Ruokahertta Oy varit ett viktigt verktyg 
för att expandera och nå ut med nödvändiga 
volymer. Försäljningsutvecklingen har varit 
bra under de två år som vi varit delägare, 
men det har som sagt krävts hårt arbete och 
resurser för att lyckas. Under året tillkom 
yoghurt som ny produktgrupp till fastlandet 
och vi förväntar oss att den typen av produk-
ter blir en allt viktigare pusselbit i framtiden.

I Sverige har vi också fått kämpa hårt 
för att hålla volymerna vilket också har 
lyckats. Svenska kronan har tappat i värde 
under senare delen av året vilket kan läggas 
på minuskontot. Förr eller senare kom-
mer marknaden i Sverige att normaliseras 
igen och då hoppas vi att vår uthållighet 
skall bära frukt. Vi har även en ambition att 
komma in med produktsegmentet färskvaror 
till Sverige på sikt.

Produktion
Den växande verksamheten och bredd-
ningen av produktsortimentet kräver att 
utrustning och utrymmen anpassas för 
behoven. Under hösten togs beslut gällande 
två viktiga projekt: Ostmogningsanläggning 
för 1400 pallplatser med arbetsnamnet Ål-in 
samt utbyggd och mera flexibel processlinje 
för syrade produkter med arbetsnamnet IFK, 
Investering För Kulturmjölksprodukter. Båda 
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viktiga pusselbitar i vår tillväxtstrategi.
De nya produktionstiderna för bageriet 

som varit i bruk hela året har fungerat bra. 
Brödet har nått kunderna i tid samtidigt som 
lönsamheten har förbättrats. Nyttan och vik-
ten av att ständigt vara beredd att anpassa 
verksamheten är tydlig.

På bageriet har ett utvecklingsprojekt 
avseende surdegsbröd med fullkornsråg 
pågått under senhösten. Brödtypen är helt 
ny för vårt bageri. Konsumenterna efterfrå-
gar allt mer den här sortens bröd och vi vill 
tillgodose efterfrågan. Under innevarande 
år kommer nyheter att presenteras som 
resultat av arbetet. 

Råvara och kvalitet
Mjölkinvägningen på Åland ökar med rekord-
fart. Tillväxten blev i volym en knapp miljon 
liter eller +6,5 %. Även för 2014 förväntas en 
stark tillväxt för vår mjölkråvara. Nya projekt 
och framtidstro under de senaste åren har 
gett effekt. Vägen mot 1000 nya kor följer 
så här långt planen. Vi skall hoppas och tro 
att våra politiker förstår behovet av kloka 
beslut för framtiden så att utvecklingen kan 
fortsätta.

Mjölkkvaliteten är fortsatt hög vilket är 
nödvändigt för att framställa kvalitetspro-
dukter. De åländska mjölkleverantörerna är 
mycket kunniga och visar vilja att fortsätta 
utvecklas vilket är en del av nyckelfaktorerna 
för ett gemensamt framgångsrikt ÅCA.

Framtid
Ruokahertta Oy:s tidigare delägare och 
mångåriga vd Esa Jalonen kliver av företa-
get under våren 2014. Jag vill passa på att 
tacka Esa för många års gott samarbete och 
för den roll han har i företagets uppbyggnad 
och framgång. Tack Esa! För den framtida 
styrningen av Ruokahertta Oy har Thomas 
Hackman rekryterats som samtidigt härmed 
önskas lycka till med det nya uppdraget.

Bondekåren på Åland har starka histo-
riska rötter. Man bidrar med en betydande 
andel av den lokala ekonomin och möjlig-
gör att hela Åland kan leva, men man 
visar också tydligt vad som behövs för att 
näringen skall kunna fortsätta sin starka roll 
som en viktig motor i ekonomin. Bonde-
tåget till självstyrelsegården på försom-
maren är ett exempel på tydlig viljeyttring. 
Näringen har alla möjligheter att utvecklas 

genom att förse den växande åländska 
livsmedelsförädlingen med råvara, men det 
krävs att förutsättningarna för att bedriva 
jordbruk på Åland är tillräckligt konkurrens-
kraftiga för att lyckas. Här har de lokala 
politiska besluten stor betydelse för den 
framtida utvecklingen.

Landskapsregeringen har efter upphand-
ling bytt entreprenör för färskvarutransporter 
till och från skärgården fr.o.m. 2014. Jag vill 
passa på att tacka transportidkarna Kurt 
Englund, Göran Björk och Krister Hellström 
samt deras medarbetare, som skött trans-
porterna fram till det senaste årsskiftet, för 
ett bra samarbete under många år! Tack! 
Samtidigt passar jag på att önska den nya 
aktören lycka till med arbetet.

Dagens medvetna konsumenter ställer 
höga krav på den mat man äter både av-
seende kvalitet och hur maten är produce-
rad. Här finns en stor potential för företag 
som bryr sig och vill göra skillnad. Genom 
att fortsätta agera enligt våra kärnvärden 
ansvar, åländskt och framåtanda skall vårt 
företag Ålands Centralandelslag, ÅCA ta sig 
an den rollen och fortsätta att vara till glädje 
för ägare, personal och konsumenter både 
nu och i framtiden.

Tack till alla samarbetspartners, leveran-
törer, personal, kunder och konsumenter för 
året som gått! Vi hoppas på ett riktigt bra 
år 2014!

Johannes Snellman
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Mejeriets 
verksamhet

Månad Leverantör- Mjölk- Förändring Fett Protein
 antal invägning % % %

Januari  .........................42  ...................1 301 825  ....................4,1  .......... 4,32  ........... 3,46

Februari  .......................41  ...................1 199 738  ....................2,5  .......... 4,27  ........... 3,42

Mars .............................41  ...................1 343 350  ....................5,9  .......... 4,30  ........... 3,44

April  .............................41  ...................1 315 087  ....................7,1  .......... 4,28  ........... 3,44

Maj  ...............................41  ...................1 364 192  ....................7,6  .......... 4,19  ........... 3,35

Juni  ..............................40  ...................1 273 887  ....................7,2  .......... 4,09  ........... 3,35

Juli  ...............................40  ...................1 294 954  ....................7,0  .......... 4,03  ........... 3,32

Augusti  .........................40  ...................1 270 303  ....................7,7  .......... 4,09  ........... 3,39

September  ...................40  ...................1 218 443  ....................7,2  .......... 4,16  ........... 3,48

Oktober  ........................40  ...................1 235 637  ....................5,3  .......... 4,31  ........... 3,54

November  ....................40  ...................1 228 979  ....................7,8  .......... 4,33  ........... 3,53

December  ....................40  ...................1 328 686  ....................8,2  .......... 4,29  ........... 3,52

Totalt  15 375 081 6,5 4,22 3,44

Invägning
Invägningen var år 2013 för ÅCA:s del 15 375 81 liter en ökning om 6,5% i jämförelse med 
år 2012.
I hela landet ökade mjölkinvägningen med 1,5% och blev då 2,220 miljoner liter.

Mejeriets invägningsstatistik 2013 jämfört med 2012:
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Råvara
Leverantörsmjölken har analyserats vid Valios mejerilaboratorium i Seinäjoki. Analysresul-
taten för fett och protein, bakterier och celler utgör grunden för mjölkens pris till leverantö-
ren. Fr.o.m. 1 maj 2008 påverkar också mjölkens sporhalt avräkningspriset. Ett extra kva-
litetstillägg har betalats till de leverantörer som tecknat kvalitetsavtal med ÅCA. Samtliga 
leverantörer har kvalitetsavtal och omfattas av kvalitetstillägget.

Mejeriets laboratorium utför dagligen lagstadgade analyser på inkommande mjölk och 
produkter. Regelbundna prover utförs också av  ÅMHM laboratoriet, Valios laboratorium i 
Seinäjoki och Metropolilab i Helsingfors.

Säsongvariationen var detta år 110,4 mot 108,2 under år 2012. Motsvarande tal för hela 
landet var 109,0 och 111,9 under år 2012.

Li Söderlund
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Klass 2013 % 2012 %

E-I  ..........................................14 328 856  ................93,2  ...........14 008 754  ............... 97,0

I ................................................1 046 215  ..................6,8  ................431 702  ................. 3,0

II .............................................................0  ..................0,0  ...........................0  ................. 0,0

Totalt  ......................................15 375 081  ............100,00  ...........14 440 456  ........... 100,00

Kvalitetsklasser för mjölk 2013
Under 2013 har den invägda mjölkmängden fördelat sig enligt kvalitetsklass på följande 
sätt:

Hedersutmärkelser
Enligt nedanstående förteckning har 27 st mjölkleverantörer levererat mjölk som  
uppfyller fordringarna för erhållande av diplom. Premieringsperioden är ett kalenderår.  
Om leverantören levererat mjölk i 11 månader bör det räknas som ett kalenderår.  
Premieringskriterierna är E-klass mjölk och inget antibiotika- vatten- eller organoleptiskt fel.  
Från maj 2006 inverkar sporhalten på kvalitetsklassificeringen.

Löfman Sven o. Eva, Finström
Helin Johan o. Berg Bodil, Föglö
Eriksson Karl-Henrik o. Yvonne, Geta
Sundblom Trygve o. Inger Marie, Geta
Sundqvist Stefan o. Marjo, Geta
Söderholm Sven-Erik, Geta
Bergman Bjarne o. Simosas Monica, 
 Hammarland
Eriksson Ulf  o. Susanne, Jomala
Gbs Häggblom Berit, Gerhard o. Patrik, Jomala
Karlsson Henrik, Jomala
Karlsson Jan-Olof  o. Birgitta, Jomala
Karlsson Patrik o. Anette, Jomala
Karlsson Tommy, Jomala

Mansén Peter, Jomala
Sederström Dick, Jomala
Söderlund Göran o. Li, Jomala
Sjöwall Magnus o. Irén, Lumparland
Gustavsson Allan, Saltvik
Mörn Nicklas, Saltvik
Tomtens Mjölk Ab, Saltvik
Blomqvist Rainer o. Anette, Sund 
Hagström Bjarne, Sund
Karlsson Lennart o. Ann-Christin, Sund
Mattsson Jerry, Sund        
Östergårds Mjölk Ab, Sund
Pehrsson Per-Johan o. Inger, Vårdö
Påvals Joakim o. Gunilla, Vårdö

Hedersutmärkelser
Hedersutmärkelse för E-mjölk 
under åren 1989-2013 tilldelas 
följande personer:
Karlsson Patrik o. Anette, Jomala

Hedersutmärkelse för E-mjölk 
under åren 1999-2013 tilldelas 
följande personer:

Söderholm Sven-Erik, Geta
Söderlund Göran o. Li, Jomala

Hedersutmärkelse för E-mjölk 
under åren 2004-2013 tilldelas 
följande personer:

Gustavsson Allan, Saltvik

Aktiviteter under året
På vårstämman som hölls den 20 april i Ålands Sjöfartsmuseums auditorium, pre-
mierades leverantörer som levererat E-klass mjölk under året. Hedersutmärkelser 
för leverantörer som hållit E-klass 5 och 15 år delades ut. Höststämman hölls den 29 
november på mejeriet. 

För mjölkleverantörerna ordnades en inspirationsdag ”Lantbruk 2013” på Alandica 
den 22 januari. En utfärd arrangerades till Katarina och Roger Fellman på Föglö den  
6 september för att se på deras nybydga ladugård. Det hölls även en temadag med 
temat avel den 15 oktober på Bastö hotell.

25 år

15 år

10 år
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Flytande
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Flytande
produkter

8,8 %
Smör

62,9 %
Ost

47,5 %
Åland

24,8 %
Fastlandet

27,7 %
Sverige

RÅMJÖLKENS FÖRDELNING 2013 
ENLIGT VOLyM

FÖRSÄLJNINGSFÖRDELNING 2013 
I EuRO

ExPORT – HEMMAMARKNAD 2013 I EuRO 
Mejeriprodukter av egen produktion

0,1 % Glass

Anna Nordlund-Gustafsson, 
Controller

Jag är 34 år och jobbar i skrivande stund 
andra veckan som Controller på ÅCA. Jag 
är utbildad ekonomiemagister och har nu 
senast jobbat som ekonomiskonsult på eget 
företag. Före det har jag jobbat som ekono-
michef  på Sea Lines, som Business Control-
ler samt med IRB-projektet på Ålandsban-
ken och som ekonomiansvarig på Aluwood 
Ab. Fritiden spenderar jag med familjen som 

består av min man Anders, Viktor 4 
år och Thyra 3 år. Vi är mycket ute 
i naturen och på sjön och har just 
flyttat en gammal saltbod som lär 
skall ha stått på Pellas i Granboda, 
till Skeppshusviken i Saltvik som vi 
skall börja rusta på. Jag är även med 
i skeppsföreningen Albanus och lär 
barn och unga segla skuta. Jag är 
hittills mycket imponerad av ÅCAs 
engagemang i vårt samhälle och ser 
fram emot få vara med och utveckla 
och utrusta vår organisation inför 
framtiden.

Thomas Hackman 
Direktör, Ruokahertta Oy

Kort om mig; Jag har studerat vid ho-
tell- och restaurangskolan till kock och 
senare fortsatt till köksmästare. Jobba-
de efter studietiden på Birka Princess 
varefter jag flyttade till Stockholm, där 
jobbade jag bl.a. på Hotell Sheraton. 
Efter nästan 4 år flyttade jag tillbaka till 
Finland och började jobba som lärare 
på Esbo hotell- och restaurangskola. I 
slutet på 90-talet sadlade jag om och 
började jobba med försäljning och 
marknadsföring. Under åren har jag 
jobbat på Duni Oy, Arvid Nordqvist AB, Lejos 
Oy, Makulaku lakritsa Oy före jag började på 
RuokaHertta i februari 2014.

På fritiden är jag med familjen och ägnar 
all fritid till olika hobbyn, bl.a. ishockey, rid-
ning och jakt är aktuellt i vår familj.

Nya medarbetare

Patricia Åkerberg Berit Nordlund Bror-Erik Hansson

1,0 % Glass
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Produkter, marknadsaktiviteter 
och försäljning

Äkta  sommarlycka

Läckra recept på www.ensmaksak.com

Ålandsbagarn godkändes 
som ekologiskt bageri 
och periodvis under 
året har vi haft ekolo-
giskt bröd till försälj-
ning. Vår erfarenhet så 

här långt är att ekolo-
giskt inte generellt upplevs 

som ett betydande mervärde på brödpro-
dukter. Produktutvecklingen inom bageriet 
har annars haft fokus på att än mer anpassa 
sortimentet utgående från de produkter 
som har en bra efterfrågan medan mindre 
säljande produkter utgått ur sortimentet. 
Vår omtyckta Jullimpa såldes i år i en egen 
julinspirerad påse med julgubben som motiv.

Nya förpackningar för stenugnsbakat 
bröd och för ett urval av våra bitförpackade 
ostar har tagits fram.

Produktutveckling
En hel del nya produkter på Ålandsmejeriets 
samt Ålandsbagarns varumärken dök under 
året upp på butikshyllorna. Från mejeriet  
kom två smaksatta yoghurtar, först en 
Havtorn-vanilj till sommaren som följdes av 
Blåbär-nypon med säljstart på Skördefesten. 

Av glassmakerna gav vi nytt liv till chok-
ladglassen som blev en Choklad-brownie. 
För samtliga glassmaker var det planerad 
säljstart på konsumentförpackning i maj 
men efterfrågan på Gammaldags vanilj tog 
upp hela tillverkningskapaciteten och den 
smaken blev därför ensam åländsk glass 
i de åländska butikerna över sommaren. 
De tre övriga smakerna fanns i butikerna 
från och med augusti. Till lilla jul kom vår 
Pepparkaksglass, förpackad i en på Åland 
tillverkad förpackning.

Ek
ol

ogiskt bröd
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Läckra recept på www.ensmaksak.com

Ny fräsch yoghurt

På finländsk marknad lanserade vi säsongprodukterna 
Sommar-, Höst- och Vinterost samt JulGouda där framförallt 
den sistnämnda sålde över alla förväntningar. Gemensamt 
för Sommar-, Höst- och Vinterost var att etiketterna pryddes 
av stämningsfulla bilder på åländska fyrar, bilder tagna under 
årstider som stämde överens med produktnamnet.

Prostinnan som vi inte sålt som bitförpackad ost på 
finländsk marknad blev under slutet av året Åländsk Festost 
och blev då vår första produkt till butikskedjan Lidl i Finland.
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HärproduceratMarknadsaktiviteter
Vi var en utvald samarbetspartner som fick 
följa med landskapsregeringen ombord 
på skolfartyget Mikael Sars till Gotland på 
Almedalsveckan. Våra produkter expone-
rades med en härlig åländsk inramning för 
politiska höjdare och andra ostälskare.

Räknar vi samman antalet dagar på 
Åland och i fastlandet där det bjudits på 
smakprover på våra produkter landar vi en 
bit över 300 dagar. 

Under sommaren lyfte vi genom kam-
panjen ”Härproducerat” fram de starkaste 
mervärdena med våra åländska mjölkpro-
dukter. En del i kampanjen var åländska 
bönder som skyltdockor i butikerna.

Tillsammans med Ruokahertta var 
vi för första gången med på K-kedjans 
stora årliga happening K-teamdagarna 
där inbjudna leverantör ges möjlighet att 
presentera produktutbudet för hela kedjans 
personalstyrka. 

Och inte att förglömma, Skördefesten 
2013 – vi var nu tillbaka på egen gård i 
Jomala. Med 8160 besökare under två 
septemberdagar blev vi årets mest besökta 
öppna gård. Stort tack till alla besökare och 
alla som på något sätt var involverade i att 
ta hand om alla gäster. Alla som handlade 
produkter på Skördefesten fick vår nya 
miljökasse designad av Jonas Wilén.

Som sig bör hade vi besök av de åländs-
ka sjätteklassisterna på den traditionella 
Jippodagen i början av maj. Prisutdelare i 
teckningstävlingen med temat 1000 kor var 
Kristoffer Lundberg.

I maj gav Posten Åland ut ett frimärke 
med ostmotiv, fotogra-
ferat i Kastelholms slott 
av Kjell Söderlund. Det 
uppmärksammade vi med 
att bjuda kunder och via 
Facebook konsumenter 
till slottet på frimärksut-
givning och provsmak-
ning av slottslagrad ost.

Åland VÄRLDEN

KJELL SÖDERLUND 2013KJELL SÖDERLUND 2013

Lite annat intressant
Vi startade upp ett samarbete med  
Johanna Karlsson, mat- och bakintresse-
rad ålänning bosatt i Linköping. Johanna 
har egna bloggen ”en smaksak” och lyfte 
där fram våra produkter med läcka bilder 
och recept. Vi har lyft fram bloggen och re-
cepten på vår Facebook-sida. Där har vi nu 
2063 gillare som följer oss och antalet ökar 
efter varje aktivitet som vi kör på sidan.

De mest synliga resultaten av vår mass-
mediabearbetning i fastlandet var omfat-
tande reportage i Maaseudun Tulevaisuus 
och Kauppalehti Optio.
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Skördefestens Öppna Gårdar
20-22 september

Skördefesten på ÅCA blev en succé. Vi toppade 
besöksstatistiken med 8160 gäster på två dagar.
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2013 i korthet
• Omsättningen i moderbolaget ökade med 

2,2 % och uppgick till 15,3 miljoner euro, 
vilket är den högsta omsättningen någon-
sin för ÅCA. Se femårsöversikt.

•	 Resultatet	för	moderbolaget	uppgick	till	
64 098 euro efter avdrag av skattemäs-
siga avskrivningar och reserveringar om 
tillsammans 0,9 miljoner euro. I resultatet 
ingick en försäljningsvinst på fastigheten i 
Mariehamn om 0,9 miljoner euro.

•	 Produktutvecklingen	har	fortsatt	och	den	
lyckade lanseringen av nya yoghurtpro-
dukter bidrog till att försäljningen på Åland 
ökade med 6,6 %.

•	 Förvärvet	av	dotterbolaget	Ruokahertta	
Oy år 2012 har medfört en betydande 
försäljningsökning i Finland för moderbola-
get. Under år 2013 var ökningen 30 %. 

•	 I	slutet	av	år	2013	utnyttjades	möjligheten	
att förvärva resterande 49 % av aktie-
stocken i Ruokahertta Oy, som därefter är 
ett helägt dotterbolag till ÅCA.

•	 Mjölkinvägningen	blev	nästan	15,4	miljo-
ner liter, en ökning med 6,5 %.

•	 För	att	möta	den	ökande	efterfrågan	på	
våra yoghurtprodukter fattades beslut 
att investera i ny produktionskapacitet av 
syrade mejeriprodukter. Den nya kapacite-
ten beräknas finnas tillgänglig under våren 
2014.

•	 Investering	i	en	ny	ostmogningsanlägg-
ning fattades beslut om på hösten 2013 
för att ge plats åt ytterligare ostprodukter 
samt för att flytta hem produkter från flera 
inhyrda lager på Åland och fastlandet. Det 
nya lagerutrymmet beräknas bli taget i 
bruk under sommaren 2014.

•	 Bageriets	förändrade	arbetstider	har	gett	
resultat och lönsamheten förbättrades 
under året.

•	 Under	året	avyttrades	den	resterande	
delen av ÅCA-fastigheten i Mariehamn. 
Därmed har ÅCA:s över 90-åriga verksam-
het i Mariehamn i sin helhet avvecklats.

•	 Valio	sade	upp	det	mångåriga	samarbete	
per 31.12.2013. Detta innebär bland annat 
att ÅCA till stor del upphör att leverera 
Valios produkter till kedjeanslutna butiker 
på Åland.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Året som gick

Marknad – Åland

Mejeri 
Försäljningen av våra mejeriprodukter på 
hemmaplan ökade för tredje året i rad. Totalt 
med 6,6 %. Alla produktgrupper bidrog till 
ökningen. Färskmjölkssegmentet ökade 
med 10,1 %, där yoghurt står för största 
tillväxten. Ostförsäljningen ökade med 0,7 % 
och smöret med 7,8 %.

Priset på färskmjölk höjdes under året 
som en följd av att färskmjölkspriserna på 
fastlandet steg kraftigt. Konkurrensmyn-
digheterna har ålagt marknadsledaren att 
höja priserna. Höjningen på den åländska 
marknaden gjordes med viss fördröjning och 
i lägre grad. Mjölkpriset används till viss del 
som konkurrensmedel mellan de större bu-
tikerna, vilket har lett till att prisutvecklingen 
har hållits tillbaka här på Åland.

Bageri
Konkurrensen på brödmarknaden är fortsatt 
påtaglig. Matbröd och våra agenturbröd har 
visat positiv utveckling. Speciellt efterfrågan 
på rågbröd ökar. Kaffebröd och konditori 
visar svagt vikande utveckling. Vårt sam-
arbete med butikskunderna har ytterligare 
stärkts under året.

Marknad – Finland
En stor förändring på den inhemska 
marknaden är de kraftigt höjda priserna på 
färskmjölk som varit i kraft fr.o.m. februari. 
Förändringen har inneburit att marknadsle-
daren Valio minskat sin andel i segmentet, 
medan närmaste konkurrenten Arla har 
kunnat flytta fram positionerna.

Importostens andel steg till rekordhöga 
55 % som högst under året, även om ande-
len minskade under andra halvåret. En tydlig 
förskjutning i konsumentbeteendet mot billig 
ost har märkts under året, troligen påverkat 
av det rådande konjunkturläget.

Mjölkinvägningen i Finland slutade med 
en liten ökning på 1,5 %. Andelen importerad 
mjölk från Sverige har minskat bl.a. som följd 
av att avräkningspriserna i omvärlden har ökat 
och importen därför har varit mindre lönsam.

Försäljningsutvecklingen för dotterbolaget  
Ruokahertta Oy har utvecklats positivt även 
det gångna året. Här märktes också en 
tendens till att den billiga osten ökade på 
den mera lagrade ostens bekostnad. Nytt för 
året var att även vår yoghurt började säljas 
till den fastländska marknaden. Totalt ökade 

försäljningen av moderbolagets produkter 
via Ruokahertta Oy med 30 % under 2013. 
Dotterbolagets totala försäljning ökade med 
13 %.

Fr.o.m. 31.12.2013 är Ruokahertta Oy ett 
helägt dotterbolag till ÅCA.

Marknad – Sverige
Mjölkproducenterna i Sverige har fått 
uppleva ett stärkt avräkningspris för mjölken 
vilket har förbättrat lönsamheten inom 
mjölkproduktionen. Framförallt de stigande 
världsmarknadspriserna på mjölkprodukter 
är orsak till det höjda avräkningspriset. De 
förbättrade förutsättningarna har säkert 
bidragit till att den svenska mjölkinvägningen 
har ökat en aning, totalt 0,6 %. Speciellt 
slutet av året visade tillväxt. Före trendbrot-
tet har mjölkinvägningen utvecklats negativt 
tio år i rad.

Den svenska marknaden för ost har inte 
utvecklats positivt under året. Ständiga pris-
kampanjer på svensk hårdost har gjort det 
svårt att få ut ett bra pris från marknaden. 
Tendensen för slutet av året var ändå en 
viss avmattning gällande kampanjfrekvens, 
vilket inger hopp. Sverige är fortsättningsvis 
vår största marknad för ost.

Produktion
Mejeri
Produktionen inom färskmjölksegmentet 
har utökats både vad volym och sortiment 
beträffar.

Naturell yoghurt som lanserades 2012 
följdes upp med två smaksatta varianter 
som båda har tagits väl emot av konsumen-
terna. Den utökade produktionen har lett till 
produktionskapaciteten för syrade produkter 
är fullt utnyttjad. Beslut om att investera i till-
läggskapacitet togs under slutet av året och 
den utvidgade kapaciteten beräknas vara 
fullt tillgänglig under senare delen av våren 
2014.

Glassortimentet har utvecklats med 
glass i konsumentförpackning och även viss 
förnyelse beträffande sortimentet har gjorts. 
Glasstillverkningen är fortfarande mycket 
småskalig och säsongsbetonad.

Mjölkinvägningen växte med 6,5 % vilket 
gör Åland till den region som har den största 
tillväxten i hela landet.

Osttillverkningen ökade med 4,8 % och 
smörtillverkningen ökade med 15,4 %.
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Den ökande ostproduktionen har lett till att 
behovet av ostlagringsutrymmen ytterligare 
ökar. En längre tid har extra utrymmen hyrts 
för att täcka det ökande behovet. För att lösa 
frågan på ett kostnadseffektivt sätt har beslut 
tagits om uppförande av egna utrymmen för 
behovet. På det viset sparas hyres- trans-
port- och personalkostnader, samtidigt som 
kvalitetsövervakningen förbättras. Byggstart 
för den nya ostmogningsanläggningen blev 
det i december och anläggningen förväntas 
vara helt färdigställd i juni 2014.

Bageri
Bageriets nya produktionsrutiner med 
senarelagda produktionstider och minskad 
bemanning har varit i bruk under hela året. 
Erfarenheterna av det nya systemet är goda 
och lönsamheten har förbättrats.

Under början av året genomfördes en 
viss bantning av sortimentet med fokus 
på bättre lönsamhet och mera satsning på 
de bakverk som säljer bäst. Förändringen 
gällde huvudsakligen kaffebröd och kondito-
risortimentet. Även här med gott resultat och 
förbättrad lönsamhet som resultat.

Det ekologiska brödsortimentet som 
lanserades under våren har inte levt upp till 
den förväntade efterfrågan. Möjligheten att 
lyckas inom segmentet bedöms fortfarande 
som goda.

Konsumenternas val av bröd styr allt 
mer över till typen rågsurdegsbröd som har 
relativt lågt kolhydratinnehåll. Produktut-
veckling gällande den kategorin av bröd har 
pågått under vintern och meningen är att ett 
sortiment av rågsurdegsbröd lanseras under 
våren 2014. Beslut har tagits om investe-
ring i viss nödvändig tilläggsutrustning för 
produktion av nämnda brödtyp.

Miljö
Vår biogas- och reningsanläggning Gastro-
nomen har stor betydelse både för omhän-
dertagandet av restprodukter och process-
avloppsvatten och för att tillgodose vårt 
behov av energi för process och uppvärm-
ning. I början av året drabbades anlägg-
ningen av driftsstörningar som ledde till att 
processen måste startas om. Efter nystarten 
har anläggningens drift gått störningsfritt och 
de omhändertagna volymerna har motsvarat 
behovet samtidigt som energiproduktionen 
har varit hög.

Förbrukningen av flisproducerad energi 
sjönk med 20 %. Användande av eldnings-
olja som tillskottsenergi ökade med 12 % till 
följd av nämnda driftsstörningar för biogas-
anläggningen.

Vattenförbrukningen ökade med 2,4 %.
Elförbrukningen ökade med 1,4 %.
All elenergi är prissäkrad och certifierad 

grön el. Det samma gäller för 2014.
Företaget är medlem i Producentansvar 

Åland Ab (Proans).

Investeringar
Bland årets investeringar kan nämnas 
mjölktransporttank, kompressor och under-
hållssystem till mejeriet samt temperaturö-
vervakning, luftvärmepump och splitterfri 
lysrörsarmatur till bageriet. Bland pågående 
investeringar kan nämnas ostmogningsan-
läggning och processutrustning för syrade 
produkter. Under året gjordes ibruktagna 
och pågående investeringar för totalt 
342 721 euro.

Framtid
Återhämtningen inom ekonomin går lång-
samt, men flera indikatorer pekar ändå i 
positiv riktning, däribland de internationella 
mjölkproduktpriserna.

Världsmarknadspriserna på mjölkproduk-
ter har utvecklats positivt under 2013 och 
förväntas vara stabila under första halvåret 
2014, varefter en viss avmattning förväntas 
ske. Förbättrad lönsamhet inom näringen 
förväntas bidra till ökad mjölkproduktion 
globalt på kort sikt och därmed utjämna 
förhållandet mellan tillgång och efterfrågan. 
I ett längre perspektiv förväntas produktio-
nen få svårt att matcha den ökande globala 
efterfrågan.

I vår marknadssatsning på finska 
fastlandet togs ännu ett steg genom att i 
december 2013 förvärva återstående aktier 
i dotterbolaget Ruokahertta Oy. Företagets 
tidigare delägare och vd Esa Jalonen går i 
pension i mars 2014. Till ansvarig för den 
dagliga verksamheten har utsetts direktör 
Thomas Hackman från Borgå. Moderbo-
lagets försäljningschef  Stefan Blomqvist 
handhar fortsättningsvis koordinationen mel-
lan verksamheterna. Efter att Esa Jalonen 
avslutar sin tjänst övertas ansvaret som vd 
av moderbolagets vd Johannes Snellman.

Fokus för dotterbolaget blir att öka 
försäljningen av våra nuvarande produkter 
till fastlandet och samtidigt bana väg för en 
breddning av befintligt sortiment.

Vår mångåriga samarbetspartner Valio 
valde att säga upp återförsäljningsavtalet 
mellan företagen per den 31.12.2013. I 
praktiken innebär det att de kedjeanslutna 
butikerna på Åland beställer och får produk-
ter levererade direkt från Valio fr.o.m. inled-
ningen 2014, utan ÅCA som samarbetspart-
ner. Övriga kunder på Åland kan beställa 
sina Valioprodukter via oss enligt tidigare 
rutiner. Även försäljnings- och förpacknings-
samarbetet för vårt sortiment på fastlandet 
samt samarbetet gällande laboratorietjäns-
ter är uppsagt. Valios agerande är i linje 
med företagets policy som innebär att alla 
samarbeten med konkurrenter, stora som 
små, avslutas.

Förändringen innebär initialt ett avbräck 
för vår försäljning på lokalmarknaden. 

Valios produkter har kompletterat det egna 
sortimentet. I ett längre perspektiv ser vi 
stora möjligheter för vårt företag i och med 
nyordningen. Det redan växande sortimentet 
av syrade produkter kan utvidgas betydligt 
med sikte på ökad försäljning både på Åland 
och på övriga marknader. Den pågående 
kapacitetsutbyggnaden kommer väl till pass.

Nyinvesteringar inom primärproduktionen 
har lett till att mjölkinvägningen har ökat 
och även fortsätter att öka under 2014. Den 
rekordhöga ökningstakten under det senaste 
året förväntas följas upp med en ännu snab-
bare tillväxttakt under innevarande år, totalt 
1,3 miljoner liter mjölk eller +8,5 %, vilket 
skulle resultera i 16,7 miljoner liter totalt.

Den utökade råvarutillgången ger oss 
möjlighet att utveckla och utöka produk-
tionen så att en tillräcklig försäljningsbas 
uppnås för en säkrare lönsamhet i fram-
tiden. Viktigt är naturligtvis att efterfrågan 
och kundunderlag växer i samma takt som 
råvarutillgången.

Det för ett par år sedan formulerade 
målet med 1000 nya kor inom en tioårspe-
riod ser så här långt ut att följa den tänkta 
utvecklingen tack vare de satsningar som 
gjorts bland producenterna de senaste 
åren. Nu gäller det att de politiska beslu-
ten som tas gällande förutsättningarna för 
de åländska lantbrukarna i tillräcklig grad 
tillgodoser näringens totala lönsamhet och 
konkurrenskraft i jämförelse med våra in-
hemska medtävlare. Då, och endast då kan 
visionen lyckas och Åland få den livskraftiga 
lantbruksnäring som så väl behövs för att 
lokalsamhället skall utvecklas och må bra.
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Personalvård 

ÅCA samarbetar med Medimar i sjukvård, 
arbetsmiljö och rehabiliteringsfrågor. Medi-
mar har under året gjort arbetsplatsbesök 
som ett led i arbetet med att förebygga 
ohälsa. All personal erbjuds ett ekonomiskt 
bidrag för möjlighet till valfri motionsutöv-
ning. Motion och hälsa anser vi vara viktiga 
komponenter för en bra personalvård. Även 
massage erbjuds regelbundet till alla an-
ställda till en reducerad konstnad.

Kompetensutveckling 

Under året har en kortare hygienutbildning 
genomförts för all mejeri och bageriperso-
nal. Utbildningen behandlade även säker-
hetsaspekter vid kemikaliehantering. I sam-
band med detta uppgraderades företagets 
hygienregelverk. Två medarbetare har via 
extern utbildning erhållit hygienpass och två 
medarbetare har vidareutbildats i förpack-
ningsteknik i Elopak´s regi.

Styrelse 2013

Sundblom Trygve, Geta  .................................. ordförande

Karlsson Anders Å, Lemland  ....................viceordförande

Ingves Anders, Lemland  ......................................ledamot

Eriksson Jan-Håkan, Hammarland  ......................ledamot

Karlsson Henrik, Jomala  ......................................ledamot

Söderlund Li, Jomala  ...........................................ledamot
Styrelsen har sammankommit till elva protokollförda sammanträden.

Belöningar och utmärkelser

Personer med jämna födelsedagar uppvak-
tas på ett vederbörligt sätt. Personer som ar-
betat i en lång och trogen tjänst med början 
10, 20 osv. års anställningstid uppvaktas på 
årets julfest.

Per 31.12.2013 var 41 medlemmar andelsägare i ÅCA. Medlemmarna 
var kallade till ordinarie vårstämma 20.04.2013 och ordinarie höststäm-
ma den 29.11.2013. Vid höststämman beslöts att antalet medlemmar i 
styrelsen skall vara 6 personer. Höststämman återvalde styrelsemed-
lemmarna Jan-Håkan Eriksson, Henrik Karlsson och Trygve Sundblom.

Antalet anställda i medeltal
 2013 2012
 56,7 57,4

Revisorer 2013

Ordinarie revisorer för 2013 har varit Leif  Hermans, CGR och Erika Sjölund, GRM.
Suppleant har varit Sixten Söderström, GRM.

 Flytande Glass Matfetter Ost Bröd- Bageri- Mejeri- 
 produkter    produktion agentur agentur

2011

2012

2013
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KONCERN MODERBOLAG

Not 2013 2012 2013 2012

OMSÄTTNING 1. 19 221 929 18 530 811 15 250 843 14 918 303

Förändring av produktlager 1 051 662 792 462 1 051 662 792 462

Övriga rörelseintäkter 2. 962 184 143 717 941 832 103 384

Material och förnödenheter
Inköp under räkenskapsperioden
Ökning(-) / minskning(+) av lager

14 130 515
-46 917

13 139 137
-55 643

10 891 497
-34 906

10 119 439
-61 437

Sa Material och förnödenheter 14 083 598 13 083 495 10 856 591 10 058 003

Personalkostnader
Löner och arvoden
Lönebikostnader

Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader

3.
2 690 852

423 992
114 244

2 589 115

444 002
112 950

2 372 989

363 392
99 006

2 362 567

389 813
98 453

Sa Personalkostnader 3 229 087 3 146 068 2 835 387 2 850 833

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan
Avskrivningar av koncerngoodwill

4.
465 649
57 360

529 836
18 097

447 830 507 495

523 009 547 933 447 830 507 495

Övriga rörelsekostnader 2 722 467 2 566 134 2 444 952 2 246 981

RÖRELSERESuLTAT 677 613 123 361 659 578 150 839

Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva

Från övriga
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter

Från övriga
Kostnader från övriga placeringar bland bestående aktiva
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader

Till övriga

5. 7 922

5 991

-142 302

1 992

5 465

-98 857

7 922

5 806

-129 275

1 992

5 328

-89 157

Sa Finansiella intäkter och kostnader -128 390 -91 400 -115 547 -81 836

VINST FÖRE BOKSLuTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 549 223 31 961 544 031 69 002

Bokslutsdispositioner
Förändring av avskrivningsdifferens
Förändring av reserver
Latenta skatter

6. 0
0

-33 306

0 23 096
-495 000

-2 971

Inkomstskatt 7. -8 029 -16 006 -8 029 -15 278

Minoritetsandelar 5 179

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 507 887 21 134 64 098 50 753

Resultaträkning 
01.01-31.12.2013, euro



1716

Balansräkning
 per 31.12.2013, euro

AKTIVA

KONCERN MODERBOLAG

Not 2013 2012 2013 2012

BESTÅENDE AKTIVA

Immatriella tillgångar
Immatriella rättigheter
Koncerngoodwill

8.
48 278

205 741
53 224

162 875
45 475 53 224

Sa Immatriella tillgångar 254 019 216 099 45 475 53 224

Matriella tillgångar
Tomter
Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar

121 122
1 013 818
1 961 614

238 743

125 649
1 179 667
2 221 261

121 122
1 013 818
1 910 259

238 743

125 649
1 179 667
2 157 461

0

Sa Matriella tillgångar 3 335 296 3 526 576 3 283 941 3 462 776

Placeringar
Andelar i företag inom samma koncern
Övriga aktier och andelar
Övriga fordringar hos företag inom samma koncern
Övriga fordringar

9.

165 794

25 459

167 486

32 321

286 588
165 794

25 459

186 362
167 486
10 200
32 321

Sa Placeringar 191 253 199 807 477 841 396 369

SA BESTÅENDE AKTIVA 3 780 568 3 942 482 3 807 257 3 912 369

RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar
Material och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga produkter / varor

371 053
3 818 074

300 936

342 646
2 766 310

272 105

371 053
3 818 074

79 839

342 646
2 766 310

73 441

Sa Omsättningstillgångar 4 490 063 3 381 061 4 268 966 3 182 398

Fordringar

Långfristiga
Övriga fordringar 1 000 1 000

Kortfristiga
Kundfordringar
Kundfordringar hos företag inom samma koncern
Övriga fordringar
Resultatregleringar 10.

1 402 977

104 519
116 375

1 570 341

93 977
98 285

1 039 549
321 702
104 232
85 960

1 304 354
246 169
66 771
87 551

Sa Kortfristiga fordringar 1 623 871 1 762 603 1 551 443 1 704 846

Kassa och bank 782 913 202 174 619 109 51 495

SA RÖRLIGA AKTIVA 6 897 846 5 346 839 6 439 518 4 938 738

SA  A K T I V A 10 678 414 9 289 321 10 246 775 8 851 107
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Balansräkning
 per 31.12.2013, euro

AKTIVA

Balansräkning
 per 31.12.2013, euro

PASSIVA

KONCERN MODERBOLAG

Not 2013 2012 2013 2012

EGET KAPITAL 11.

Andelskapital 570 797 550 066 570 797 550 066

Övriga fonder
Reservfond

Balanserad vinst fr tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens resultat

190 272
1 932 788

507 887

187 735
1 966 712

21 134

190 272
939 957
64 098

187 735
944 262
50 753

SA EGET KAPITAL 3 201 745 2 725 648 1 765 125 1 732 817

Minoritetsandel

ACKuMuLERADE BOKSLuTSDISPOSITIONER

Avskrivningsdifferens
Reserver

0 0 1 334 114
495 000

1 357 210

SA ACKuMuLERADE BOKSLuTSDISPOSITIONER 1 829 114 1 357 210

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt
Skulder till kreditinstitut
Kapitallån
Latenta skatteskulder

12.
4 338 563

365 823

3 496 394
9 800

332 516

4 318 094 3 467 282

Sa Långfristigt 4 704 386 3 838 711 4 318 094 3 467 282

Kortfristigt
Skulder till kreditinstitut
Erhållna förskott
Skulder till leverantörer
Skulder till leverantörer inom samma koncern
Övriga kortfristiga skulder
Resultatregleringar 13.

257 939
4 700

1 697 247

327 263
485 134

262 247
4 700

1 743 925
0

191 707
522 383

249 000
4 700

1 378 061
6 255

258 818
437 609

249 000
4 700

1 403 261
13 801

146 175
476 861

Sa Kortfristigt 2 772 283 2 724 962 2 334 442 2 293 798

SA FRÄMMANDE KAPITAL 7 476 669 6 563 673 6 652 536 5 761 080

SA  P A S S I V A 10 678 414 9 289 321 10 246 775 8 851 107
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Finansieringsanalys

KONCERN MODERBOLAG

2013 2012 2013 2012

AFFÄRSVERKSAMHETEN

Tillförda medel
Internt tillförda medel

Nettoresultat
Avskrivningar och reserveringar

507 887
523 009

21 134
548 614

64 098
919 734

50 753
510 466

Sa Internt tillförda medel

Förändring av långfristiga skulder

Inbetalt insatskapital

1 030 896 569 748 983 832 561 219

865 676 430 668 850 812 391 756

31 704 24 893 31 704 24 893

Sa Tillförda medel 1 928 276 1 025 309 1 866 349 977 869

Använda medel
Investeringar
Ränta på andelskapital
Återbetalt andelskapital

361 098
52 517
10 974

565 179
53 124
30 895

342 721
52 517
10 974

494 628
53 124
30 895

Sa Använda medel 424 589 649 198 406 212 578 647

Förändring i rörelsekapitalet 1 503 687 376 112 1 460 136 399 222

Förändring i rörelsekapitalet
Kassa och bank
Långfristiga finansieringstillgångar
Kortfristiga finansieringstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristigt främmande kapital

580 739
0

-138 732
1 109 001

-47 321

-372 553
1 000

408 827
1 052 562
-713 725

567 615

-153 403
1 086 568

-40 644

-523 233

351 116
853 899

-282 561

1 503 687 376 112 1 460 136 399 222
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Finansieringsanalys

Allmänt
Enligt tidigare praxis har checkräkningskrediten på 1 816 093,96 € bokförts som långfristig 
kredit och den outnyttjade delen som banktillgodohavande.

Anläggningstillgångar och avskrivningar
Anläggningstillgångarna har upptagits till direkt anskaffningsutgift. Avskrivningarna enligt 
plan har gjorts som linjära avskrivningar på den ursprungliga anskaffningskostnaden och 
baserats på tillgångarnas ekonomiska livslängd enligt följande:

Byggnader och konstruktioner  ............................................................................... 20 – 40 år

Maskiner och inventarier  .......................................................................................... 3 – 15 år

Immatriella rättigheter  .............................................................................................. 4 – 10 år

Skillnaden mellan planmässiga avskrivningar och skattemässiga avskrivningar redovisas i  
resultaträkningen som bokslutsdisposition. Den kumulativa skillnaden redovisas som en 
skild post bland reserveringar i balansräkningen. 

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna har upptagits till deras direkta anskaffningskostnad eller tillverk-
ningskostnad. I det fall försäljningspriset varit lägre än den direkta tillverkningskostnaden 
har det lägre värdet beaktats.

Pensionsansvaret för personalen
Pensionsansvaret för personalen är helt täckt genom försäkringar tecknade hos utomstå-
ende pensionsförsäkringsbolag.

Principer för upprättande av koncernbokslut
Den 31.12.13 förvärvades Ruokahertta Oy, FO nr 1002584-2 resterande 49% av aktierna, 
till en ägarandel om 100%. Ruokahertta Oy är mejeriets säljorganisation på fastlandet. 
Avskrivnings tiden för goodwill är 10 år, där investeringen väntas ge avkastning under lång 
tid framöver.

Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med förvärvsmetoden. Differensen mellan 
anskaffningsutgiften för dotterbolaget och motsvarande egna kapital har redovisats som 
koncerngoodwill.

Redovisningsprinciper
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Noter till Resultaträkning, euro
KONCERN MODERBOLAG

2013 2012 2013 2012

1.  Omsättning 

Enligt verksamhetsområde:

Mejeriprodukter 9 506 121 9 152 627 9 506 121 9 152 627

Bageriprodukter 2 910 825 2 821 447 2 910 825 2 821 447

Övrig försäljning 6 804 983 6 556 738 2 833 897 2 944 230

19 221 929 18 530 811 15 250 843 14 918 303

Enligt marknadsområde:

Försäljning på Åland

- Egna produkter 6 625 642 6 396 764 6 625 642 6 396 764

- Förmedlingsvaror 3 687 020 3 670 943 3 687 020 3 670 943

Försäljning utanför Åland 8 909 266 8 463 104 4 938 181 4 850 596

19 221 929 18 530 811 15 250 843 14 918 303

2.  Övriga rörelseintäkter

Hyresintäkter och arrenden 32 838 78 934 32 838 78 934

Övriga intäkter 32 559 61 283 12 207 20 950

Försäljningsvinster från anläggningstillgångar 896 787 3 500 896 787 3 500

962 184 143 717 941 832 103 384

3. Personalkostnader

Löner till styrelse och VD 193 493 125 973 132 221 125 973

Löner till övriga 2 506 044 2 463 142 2 249 452 2 236 594

Aktiverade löner -8 684 -8 684

Pensionskostnader 425 468 444 002 364 868 389 813

Aktiverade pensionskostnader -1 476 -1 476

Övriga lönebikostnader 114 592 112 950 99 354 98 453

Aktiverade lönebikostnader -348 -348

3 229 087 3 146 068 2 835 387 2 850 833

Naturaförmåner 41 661 40 296 16 569 16 916

3 270 748 3 186 364 2 851 955 2 867 749

Medelantal anställda omräknat till heltid 64 63 57 57,4

4. Avskrivningar 

Immatriella rättigheter 15 131 11 990 14 430 11 990

Byggnader 122 121 124 965 122 121 124 965

Maskiner och inventarier 326 396 392 881 309 278 370 540

Goodwill 57 360 18 097

Försäljning av anläggningstillgång 2 001 2 001 0

523 009 547 933 447 830 507 495

5. Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva

Dividendintäkter 7 922 1 992 7 922 1 992

6.  Förändring i avskrivningsdifferens

Byggnader -34 544 -41 032

Maskiner och inventarier 11 448 44 003

Återanskaffningsreservering 495 000

471 904 2 971

7. Inkomstskatt

Direkta skatter 8 029 15 278 8 029 15 278

Förändring av latent skatteskuld 33 306 728

41 336 16 006
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Noter till Resultaträkning, euro Noter till Aktiva, euro
KONCERN MODERBOLAG

2013 2012 2013 2012

8. Förändring i immatriella och matriella tillgångar

Immatriella tillgångar

Anskaffningsutgift 1.1. 83 020 55 961 83 020 55 961

- ökningar 10 185 27 058 6 681 27 058

- minskningar 0 0 0

Anskaffningsutgift 31.12. 93 205 83 020 89 701 83 020

Ackumulerade planavskrivningar 1.1. -29 796 -17 807 -29 796 -17 807

- minskningar 0 0

- avskrivningar under räkenskapsperioden -15 131 -11 990 -14 430 -11 990

Ackumulerade planavskrivningar 31.12. -44 927 -29 796 -44 227 -29 796

Planvärde 31.12. 48 278 53 224 45 475 53 224

Tomter

Anskaffningsutgift 1.1. 125 649 121 599 125 649 121 599

- ökningar 4 050 4 050

- minskningar -4 527 -4 527

Anskaffningsutgift 31.12. 121 122 125 649 121 122 125 649

Byggnader

Anskaffningsutgift 1.1. 3 255 146 3 211 263 3 255 146 3 211 263

- ökningar 43 883 43 883

- minskningar -118 653 -118 653

Anskaffningsutgift 31.12. 3 136 493 3 255 146 3 136 493 3 255 146

Ackumulerade planavskrivningar 1.1. -2 075 479 -1 950 514 -2 075 479 -1 950 514

- minskningar 74 925 74 925

- avskrivningar under räkenskapsperioden -122 121 -124 965 -122 121 -124 965

- Ackumulerade planavskrivningar 31.12. -2 122 675 -2 075 479 -2 122 675 -2 075 479

Planvärde 31.12. 1 013 818 1 179 667 1 013 818 1 179 667

Maskiner och inventarier

Anskaffningsutgift 1.1. 4 781 135 4 367 015 4 694 994 4 324 172

- ökningar 76 147 429 719 71 473 370 821

- minskningar -23 812 -15 600 -23 812

Anskaffningsutgift 31.12. 4 833 469 4 781 135 4 742 655 4 694 994

Ackumulerade planavskrivningar 1.1. -2 559 874 -2 166 993 -2 537 533 -2 166 993

- minskningar 14 415 14 415

- avskrivningar under räkenskapsperioden -326 397 -392 881 -309 278 -370 540

Ackumulerade planavskrivningar 31.12. -2 871 856 -2 559 874 -2 832 396 -2 537 533

Planvärde 31.12. 1 961 614 2 221 261 1 910 259 2 157 461

Av planvärdena som hänför sig till produktionsmaskinerna 1 736 111 1 930 213 1 736 111 1 930 213

Förskottsbetalning och nyanläggning 238 743 238 743

9. Placeringar   
Bokf.värde Bokf.värde

Aktier i dotterbolag Ruokahertta Oy, FO 1002584-2,  
100% ägarandel 31.12.13 286 588 186 362

Aktier 157 927 159 619 157 927 159 619

Övriga värdepapper 7 867 7 867 7 867 7 867

Kapitallån dotterbolag 0 10 200

Övriga fordringar 20 242 27 105 20 242 27 105

Övriga placeringar 5 216 5 216 5 216 5 216

191 253 199 807 477 841 396 369
10. Resultatregleringar

Personalrelaterade kostnader 20 891 3 606 19 842 3 606

Övriga resultatregleringar 94 679 66 118 83 945

20 891 98 285 85 960 87 551



2322

Noter till Passiva, euro

KONCERN MODERBOLAG

2013 2012 2013 2012

11. Eget kapital

Andelskapital 1.1. 550 066 556 068 550 066 556 068

- Ökning 31 704 24 893 31 704 24 893

- Minskning -10 974 -30 895 -10 974 -30 895

Andelskapital 31.12. 570 797 550 066 570 797 550 066

Reservfond 1.1. 187 735 186 822 187 735 186 822

- Fonderad del av årets överskott 2 537 913 2 537 913

Reservfond 31.12. 190 272 187 735 190 272 187 735

Ackumulerade vinstmedel 1.1. 1 966 712 980 079 944 262 980 079

- Överföring mot räkenskapsperiodens vinst -33 924 -35 817 -4 304 -35 817

- Andel av eget kapital i reserveringar 1 022 451

Ackumulerade vinstmedel 31.12. 1 932 788 1 966 712 939 957 944 262

Räkenskapsperiodens vinst 1.1. 21 134 18 266 50 753 18 266

- Överfört till reservfonden -2 537 -913 -2 537 -913

- Överfört mot ackumulerade vinstmedel 33 924 35 817 4 304 35 817

- Ränta på andelskapital -52 517 -53 124 -52 517 -53 124

- Räkenskapsårets vinst 507 887 21 134 64 098 50 753

Räkenskapsperiodens vinst 31.12. 507 887 21 134 64 098 50 753

Totalt Eget kapital 31.12 3 201 745 2 725 648 1 765 125 1 732 817

12. Lån som förfaller senare än efter 5 år

Skulder till kreditinstitut 2 536 094 2 116 282 2 536 094 2 116 282

13. Resultatregleringar

Personalrelaterade kostnader 451 398 503 975 414 023 471 974

Övriga resultatregleringar 33 736 18 408 23 586 4 887

485 134 522 383 437 609 476 861

14.Givna säkerheter och ansvarsförbindelser

Skulder mot vilka inteckningar i fastigheter och 

pantsatta aktier ställts som säkerhet 

Skulder till kreditinstitut 4 596 206 3 758 409 4 567 094 3 716 282

För egen del säkerheter

Inteckningar i jordområden och byggnader 5 141 264 5 564 941 5 141 264 5 564 941

Andra ställda säkerheter till bokföringsvärde 33 130 61 470

Företagsinteckningar 1 503 208 773 208 1 369 108 639 108

6 677 602 6 399 619 6 510 372 6 204 049

15. Oguldet insatskapital

Medlemsinsatser 97 003 80 033 97 003 80 033
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Noter till Passiva, euro

Styrelsen föreslår att nettovinsten 64 098,10 € disponeras enligt följande:
- till reservfonden överföres 3 205,00 € (5%).
- till övrigt fritt eget kapital överföres 60 893,10 €.

Styrelsen föreslår en utbetalning av ränta om 10% uträknad på andelskapitalet vid årets 
ingång, sammanlagt 53 909,24 €.

Jomala den 4 mars 2014

 Trygve Sundblom Anders Å Karlsson
  Ordförande  Viceordförande

  Li Söderlund Henrik Karlsson

  Anders Ingves Jan-Håkan Eriksson

Johannes Snellman
Verkställande direktör

Styrelsens förslag  
till disposition av vinstmedlen  

och bokslutsunderskrifter

Över utförd revision har idag berättelse avgivits.

Jomala den 5 mars 2014

 Leif  Hermans Erika Sjölund
 CGR GRM

Revisorernas underskrift
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Revisionsberättelse
till Ålands Centralandelslag,  

ÅCA:s medlemmar

Vi har reviderat Ålands Centralandelslag, ÅCA:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse 
och förvaltning för räkenskapsperioden 01.01 – 31.12.2013. Bokslutet omfattar koncer-
nens samt moderbolagets balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till 
bokslutet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksam-
hetsberättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland 
gällande bestämmelser om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen 
svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt 
och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad 
på ett betryggande sätt.

Revisorns skyldigheter
Vår skyldighet är att uttala oss om bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen 
på grundval av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi 
har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter 
att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet 
eller verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida styrelsens 
medlemmar eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till en handling eller försum-
melse som kan medföra skadeståndsskyldighet gentemot andelslaget, eller brutit mot lagen 
om andelslag eller andelslagets stadgar.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och 
annan information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av gransknings-
åtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en 
väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn den interna kontroll som har en betydande inverkan på upprättandet av ett bokslut 
och en verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer 
den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i andelslagets interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i företagsledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en bedöm-
ning av den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Vi anser att vi har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för 
vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning ger bokslutet, som för moderbolaget uppvisar en vinst om 64 098,10 
euro, och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av koncer-
nens och moderbolagets verksamhet samt om deras ekonomiska ställning i enlighet med 
i Finland gällande bestämmelser om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. 
Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria.

Jomala den 5 mars 2014

 Leif  Hermans, CGR Erika Sjölund, GRM
 Torggatan 5 Torggatan 5 
 22100 MARIEHAMN 22100 MARIEHAMN
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Revisionsberättelse
till Ålands Centralandelslag,  

ÅCA:s medlemmar

som hålles lördagen den 10 maj 2014 kl. 19.30  

i Ålands Sjöfartsmuseums auditorium i Mariehamn.

På vårstämman handlägges följande ärenden:

	 •	 I	andelslagets	stadgar	§	13	nämnda	ärenden

	 •	 Tillsättande	av	valberedning

	 •	 Övriga	ärenden

Medlems maka/make inbjudes.

Jomala den 4 mars 2014

 Styrelsen

Anmälan om deltagande i stämman kan göras till kontoret  

senast tisdagen den 6.5.2014 kl. 14.00, tel. 32 800.

Ordinarie  
vårstämma

Medlemmarna i Ålands Centralandelslag,

ÅCA kallas härmed till

• •

• •
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Femårsöversikt

Femårsöversikt (1.000 euro)

 2009 2010 2011 2012 2013

Mjölkinvägning l  ...........................13 861 250  .....14 458 664  .....14 266 483  .... 14 440 456  .... 15 375 081

Fett %   ....................................................4,16  ................4,14  ................4,14  ............... 4,18  ............... 4,22

Protein %   ...............................................3,48  ................3,47  ................3,45  ............... 3,47  ............... 3,44

Antal mjölkleverantörer  ..............................54  ...................52  ...................48  .................. 44  .................. 42

Medelleverans l per leverantör  ..........256 690  ..........278 051  ..........297 218  ......... 328 192  ......... 366 073

Osttillverkning kg  ...........................1 231 263  .......1 289 159  .......1 263 332  ...... 1 314 712  ...... 1 377 588

Flytande mjölkprodukter  ................2 510 947  .......2 413 042  .......2 314 406  ...... 2 400 061  ...... 2 508 506

Smörtillverkning kg  ...........................167 412  ..........198 115  ..........181 673  ......... 164 587  ......... 189 871

Omsättning  .........................................13 459  ............14 257  ............14 743  ........... 14 918  ........... 15 251

Rörelseresultat  ..........................................74  .................182  .................135  ................ 151  ................ 660

Avskrivningar  ...........................................404  .................431  .................484  ................ 495  ................ 448

Investeringar  .........................................1 091  .................750  .................402  ................ 565  ................ 343

Reserveringar  .......................................1 249  ..............1 331  ..............1 354  ............. 1 357  ............. 1 829

Eget kapital  ...........................................1 764  ..............1 755  ..............1 741  ............. 1 733  ............. 1 765

Balansomslutning  .................................8 090  ..............8 399  ..............8 182  ............. 8 851  ........... 10 247

Balanslikviditet (Current ratio)   .................2,1  ..................2,2  ..................2,1  ................. 2,2  ................. 2,8

Soliditet %   ..............................................37,3  ................36,8  ................38,0  ............... 34,9  ............... 35,1

Omsättning  ................................................................................................................ 18 531  ........... 19 222

Avskrivningar  .................................................................................................................. 548  ................ 523

Rörelseresultat  ............................................................................................................... 123  ................ 678

Investeringar  ................................................................................................................... 565  ................ 361

Eget kapital  .................................................................................................................. 2 726  ............. 3 202

Balansomslutning  ........................................................................................................ 9 289  ........... 10 678

Balanslikviditet (Current ratio)  ......................................................................................... 2,0  ................. 2,5

Soliditet %  ...................................................................................................................... 29,4  ............... 30,0

Motsvarande siffror för koncernen

 2009 2010 2011 2012 2013



2726

Stämma

Organisation och  
ledningens befattningshavare

Stämma

Styrelse

VD 
Johannes Snellman

Försäljningchef  
Stefan Blomqvist

Mejerichef  
Hans Wickström

Ekonomi och 
administration 

Eivor Johansson

Ledningsgrupp

Bageri produktionschef  Ove Pellas
Brödproduktion Stefan Öhman
Brödpackningsavd Pirjo Karlsson
Konditori Patricia Åkerberg
Marknadskommunikation Pia Nyberg

Mejeri allm. avd André Måsabacka/Stig-Erik Kalm
Mejeri ost Vidar Haglund/Richard Lindblom
Laboratorium Marjut Holm-Wirtanen
Teknik/miljö tf. Hans Wickström
Distribution/lager Mikael Nordblom

Styrelse

Ruokahertta Oy 
dotterbolag till 100% 

fr. 31.12.2013

VD 
Johannes Snellman

Femårsöversikt

Direktör 
Thomas Hackman

fr. febr 2014
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Hösten 2013 påbörjades installationen av vår nya processlinje för syrade produkter 
som väntas vara klar maj 2014. 

Samtidigt påbörjades byggandet av vår nya ostmogningsanläggning som kommer att 
rymma cirka 1.400 ostpallar och stå klar i början av sommaren 2014.
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