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Verkställande
direktörens översikt

Allmänt
Mjölkkrisen blev ett känt begrepp för allmän-
heten. Det är frågan om den största krisen 
som branschen har upplevt i modern tid. 
Många negativa samverkande faktorer har 
lett till att det råder en global överproduktion 
av mjölk för tillfället.

I ett större perspektiv måste en märkbar 
utjämning mellan tillgång och efterfrågan ske 
för att en mera bestående förbättring och 
stabilitet skall vara möjlig inom näringen. 

De internationella noteringarna för 
mjölkprodukter nådde under sommaren den 
lägsta nivån på 13 år. Med viss fördröjning 
avspeglar sig den utvecklingen även på kon-
sumentmarknaden t.ex. genom förekomsten 
av kampanjpriser. Det genomslaget gäller i 
såväl nedgång som uppgång.

Glädjande var de olika former av sympa-
tiåtgärder för näringen som vi fick uppleva 
från allmänheten. Det förekom både lokalt 
och på riksomfattande håll. Åtgärderna visar 
att mjölknäringen engagerar och har djupa 
rötter bland befolkningen. Det är vi tack-
samma för!

Samtidigt som krisen slår hårt mot 
näringen, har det rådande läget öppnat upp 
för nytänkande inom mjölksektorn. Efter-
frågan på lokalt producerade livsmedel har 
fortsatt att stärkas som en motreaktion på 
globalisering, stordrift och prisjakt. Som en 
följd av den utvecklingen kan nämnas att det 
startades upp ett rekordantal nya mjölkföre-
tag i Sverige under senaste år. 

För vårt företag dyker det också upp 
möjligheter att fylla behovet bland konsu-
menter som efterfrågar små lokala alternativ, 
det som känns bekant, det hållbara och det 
som man litar på. Det märker vi av genom 
respons via konsumenternas val men också 
via direktkontakt från människor som ut-
trycker sina speciella önskemål.

Lokalt tillkom en ny aktör, mejerijätten 
Arlas finska dotterbolag, som mjölkuppkö-
pare vilket orsakade en del turbulens och 
innebar nya förutsättningar och villkor för vår 
verksamhet. En betydande del av råvarutill-
gången försvann som underlag för mejeriets 
förädling och försäljning. Här finns det orsak 
att igen lyfta företagets och organisationens 
förmåga till flexibilitet och att snabbt ställa 
om till nya förutsättningar. Det är Davids 
kamp mot Goliat och vi tänker inte ge oss. 
Istället hittar vi nya vägar framåt.

Marknaden
På den åländska hemmamarknaden ökade 
försäljningen av våra egna mejeriprodukter 
igen. Det har varit möjligt tack vare starkt 
stöd från konsumenterna samt att sortimen-
tet har växt och anpassats efter kundernas 
och konsumenternas önskemål.

Bageriets verksamhet har de senaste 
åren i olika omgångar anpassats till det 
hårda marknadsläget och till förändrade 
konsumtionsvanor. I början av året gjordes 
en radikal omorganisation av bageriverk-
samheten för att möta utmaningarna. Pro-
duktionsstarten senarelades för att minska 
kostnaden för nattarbete, sortimentet 
bantades och bemanningen minskades. Det 
har resulterat i en klart förbättrad lönsam-
het vilket visar att medicinen var den rätta. 
Med den framgången i ryggen är vi redo 
att igen satsa mera offensivt på produktut-
veckling och på att tillfredställa de rådande 
trenderna.

Marknaden för mejeriprodukter är histo-
riskt svag på våra närmarknader, vilket inte 
minst märks i butikernas ständiga ström av 
specialerbjudanden. Aktörerna tävlar genom 
att bjuda under varandra.

I det sammanhanget kan man konstatera 
att dotterbolaget Ålandsmejeriet Finland 
har varit en lyckad satsning på den finska 
marknaden. Prisfokuseringen i dagligva-
ruhandeln gjorde att våra ursprungliga 
planer fick ändras. Istället har vi lyckats hitta 
nischer som gjort att det gått att undvika 
det lägsta prissegmentet och ändå kraftigt 
öka försäljningsvolymen. Både kunderna 
och konsumenterna vill ha variation och 
valmöjlighet, vilket vi har lyckats dra fördel 
av som liten aktör och som har bidragit till 
att vår totalförsäljning av ost ökade även det 
senaste året.

Närmarknaderna utanför Åland är an-
nars helt nödvändiga för att nå den kritiska 
produktionsvolymen som verksamheten 
kräver, detta har gällt både historiskt och 
gäller även i nutid. Så mycket som 2/3 av vår 
produktion säljs utanför hemmamarknaden. 
I sammanhanget glömmer man ofta bort 
att närmarknaderna t.o.m. hade en ännu 
större andel av vår försäljning för bara några 
decennier sedan. 

Nu har en medveten omfördelning av vår 
försäljning från svensk till finsk marknad lett 
till att fördelningen av våra mejeriprodukter 

är ganska jämnt en tredjedel per marknad 
mellan hemmamarknaden Åland och res-
pektive finsk och svensk marknad.

En tydlig och glädjande bekräftelse på 
konsumenternas intresse för matens ur-
sprung som förtjänar att nämnas, är den fina 
uppslutning kring Skördefesten som visas år 
efter år. Ännu en gång överträffades antalet 
besökare på vår gård i jämförelse med 
tidigare år och resulterade senaste höst i 
nästan 8500 besökare på två dagar.

Produktion
Arbetet med att certifiera verksamheten 
enligt den globala standarden för livsmed-
elssäkerhet BRC har pågått under året och 
fortsätter under inledningen av det nya året. 
Initialt kräver arbetet mycket resurser för att 
skapa och få igång systemet, men i längden 
ser vi klara fördelar både avseende effekti-
vitet och säkrad kvalitet. Dessutom fungerar 
ett godkänt och certifierat system som 
inträdesbiljett till de stora livsmedelskedjorna 
som är våra kunder.

Vi har en i många fall ändamålsenlig pro-
duktionsanläggning för mjölkprodukter med 
rationella produktionslinjer. Till följd av att 
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mängden mjölk som förädlas i anläggningen 
nu minskar en aning, för det den nackdelen 
med sig att tillverkningskostnaden stiger per 
producerad enhet, trots att antalet produk-
tionsskift dragits ned. 

Omorganisationen av brödproduktionen 
har fungerat riktigt bra. Vår yrkeskunniga 
personal har på ett föredömligt sätt tagit 
sig an behovet av omställning och snabbt 
lyckats skapa de rutiner som behövs för att 
allt skall fungera på bästa vis. Även här kan 
vi konstatera att vi har en anläggning som 
med sin flexibilitet väl fyller behoven. 

Råvaran
Det har varit ett tufft år för alla inom mjölk-
näringen, inte minst för de som producerar 
råvaran på gårdarna. Samtidigt med att 
avräkningspriset för mjölken måste sänkas 
pga. den svaga marknaden, kom också 
förändringar inom avbytarverksamheten och 
LBU-programmet som ytterligare innebar 
negativ effekt på lönsamheten för mjölkgår-
darna. 

Mjölkråvaran höll som vanligt hög klass. 
Ingen mjölk av andra klass vägdes in. En 
stark prestation!

All eloge till mjölkproducenterna för det 
värdefulla arbetet som görs på gårdarna 
året runt. Genom nära samarbete i kedjan 
från jord till bord skall vi hoppas och tro 
att det går att uppnå den lönsamhet som 
behövs för att trygga råvarutillgången också 
på längre sikt.

Framtid
Det enda som är säkert om framtiden är att 
vi inget vet om den, har det sagts. Däremot 
kan vi göra vårt bästa för att förutsättning-
arna att lyckas skall vara goda i framtiden. 

Det kan vi göra genom att ta vara på och 
lyfta våra konkurrensfördelar, vilka vi har en 
hel del av. Vilket annat företag kan visa en 
kombination av trumfkort som att vi använ-
der över 90 % förnyelsebar energi, fokuserar 
på hållbar utveckling, mjölkproduktion i 
världsklass som dessutom är helt GMO-fri, 
mjölk från ett avgränsat skärgårdsområde, 
närheten till stora befolkningscentra, små-
skalighet, prisvinnande och efterfrågade 
produkter för att nämna en del av de förde-
lar som vi kan räkna upp.

M.a.o. borde vi ha alla möjligheter att 
fortsätta vara en liten, men viktig aktör för 

att erbjuda den mångfald och bredd som 
dagens konsumenter efterfrågar.

Det påstås att de närmaste 40 åren 
kommer världen att behöva producera lika 
mycket mat som det har producerats de 
senaste 8000 åren för att mätta jordens 
ökande befolkning. En svindlande tanke! Vi 
är gärna med och deltar i det uppdraget!

Avslutningsvis vill jag rikta ett STORT 
TACK till alla som stöder oss där ute! Inte 
minst när det är tuffa tider känns det fantas-
tiskt att veta att ni finns där! Tack!

Tack också till alla samarbetspartners, 
mjölkleverantörer och personal som på ett 
eller annat sätt bidrar till helheten från jord 
till bord!  

Johannes Snellman

Vy över Ålandsmejeriet
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Mejeriets 
verksamhet

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

Januari ..........................38  ...................1 496 553 .................7,6 % ........4,30% ......... 3,53%

Februari ........................38  ...................1 395 032 .................5,9 % ........4,23% ......... 3,49%

Mars..............................38  ...................1 562 853 .................5,7 % ........4,22% ......... 3,47%

April ..............................37  ...................1 519 659 .................5,4 % ........4,24% ......... 3,41%

Maj ................................37  ...................1 541 722 .................3,8 % ........4,15% ......... 3,42%

Juni ...............................37  ...................1 436 189 .................1,5 % ........4,06% ......... 3,38%

Juli ................................36  ...................1 461 677 .................4,6 % ........4,07% ......... 3,41%

Augusti ..........................27  ...................1 187 997 ..............-12,2 % ........4,09% ......... 3,36%

September ....................23  ...................1 020 778 ..............-22,3 % ........4,19% ......... 3,44%

Oktober .........................22  ...................1 012 641 ..............-25,1 % ........4,27% ......... 3,43%

November .....................22  ......................989 283 ..............-25,1 % ........4,27% ......... 3,49%

December .....................21  ...................1 082 862 ..............-24,7 % ........4,25% ......... 3,48%

Totalt ...................................................15 707 246 ...................-6 % ........4,19% ......... 3,44%

Invägning
Invägningen var år 2015 för ÅCA:s del 15 707 246 liter en minskning om 6 % i jämförelse 
med år 2014.
I hela landet ökade mjölkinvägningen med 1,6 % och blev då 2,325 miljoner liter.

Mejeriets invägningsstatistik 2015 jämfört med 2014.
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ÅLAND
HELA LANDET

Råvara
Leverantörsmjölken har analyserats vid Satamaito mjölklaboratorium i Björneborg. Analys-
resultaten för fett, protein, bakterier och celler utgör grunden för mjölkens pris till leve-
rantören. Samtliga leverantörer har numera tecknat kvalitetsavtal med ÅCA och omfattas 
därmed av det extra kvalitetstillägget. Sporprover utförs lokalt av ÅMHM lab.

Mejeriets laboratorium ansvarar för att gårdens prover emballeras och på ett korrekt sätt 
avsänds för analys. Laboratoriet utför även dagligen en rad mikrobiologiska, sensoriska, 
kemiska analyser på inkommande mjölk och produkter. Laboratoriet deltar regelbundet i  
kalibreringstester för att säkerställa en hög säkerhet i analysresultaten. Vid speciella tillfäl-
len och för de mest krävande analyserna används Steins laboratorium

Kalvarna är blyga, men nyfikna på Boda Mjölks gårdsägare Jan Håkan och Carina som berättar att det 
är självklart att korna får GMO-fritt foder.
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Klass 2015 % 2014 %

E-I ...........................................14 546 609 .................92,6 ............15 370 651 ................ 92,0

I.................................................1 160 637 ...................7,4 ..............1 300 781 .................. 7,8

II..............................................................0 ...................0,0 ...................33 286 .................. 0,2

Totalt  ......................................15 707 246 .............100,00 ............16 704 724 ............ 100,00

Kvalitetsklasser för mjölk 2015
Under 2015 har den invägda mjölkmängden fördelat sig enligt kvalitetsklass på följande 
sätt:

Diplom
Enligt nedanstående förteckning har 11 st mjölkleverantörer levererat mjölk som uppfyller 
fordringarna för erhållande av diplom. Premieringsperioden är ett kalenderår. Om leverantö-
ren 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 inver-
kar sporhalten på kvalitetsklassificeringen.

Löfman Sven o. Eva, Finström
Sundblom Trygve o. Inger Marie, Geta
Karlsson Henrik, Jomala
Söderlund Göran o Li, Jomala
Sjöwall Magnus o. Irén, Lumparland
Bomanson Frej o Susan, Saltvik

20,8 %
Flytande, 
bägare, 
glass

76,8 %
Ost

2,4 %
Smör

RÅMJÖLKENS FÖRDELNING 2015 
ENLIGT VOLYM

Hedersutmärkelser

Hedersutmärkelse för E-mjölk 
under åren 2011-2015 tilldelas 
följande personer:

Tomtens Mjölk Ab, Saltvik

5 år

John Kaustinen är hemma från Vörå i Österbotten och bor och studerar för tillfället 
vid Åbo Akademi till ekonomie magister med inriktning på informationsteknologi. 
”Det första året på Ålandsmejeriet Finland har varit mellan varven hektiskt men 
också extremt lärorikt. Jag har trivts riktigt bra och det jag gillar mest är att det 
ständigt uppstår nya utmaningar.”

Sami Aissaoui 
och Jebran 
Jabbour jobbar 
i bageriet och 
Kevin Daniels-
son jobbar på 
lagret.

Några av våra nya medarbetare

John Kaustinen

Gustavsson Allan, Saltvik
Haga Kungsgård Lantbruk Ab, Saltvik
Tomtens Mjölk Ab, Saltvik
Östergårds Mjölk Ab, Sund
Påvals Joakim o. Gunilla, Vårdö
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4 februari slöt ett stort 
antal producenter, 
politiker och represen-
tanter från handeln 
upp i Ålands sjöfarts-
museum för att dis-
kutera den åländska 
mjölknäringen.

Axplock av aktiviteter under året

På vårstämman som hölls 9 maj 2015 
i Ålands Sjöfartsmuseums auditorium 
premierades de leverantörer som leve-
rerat E-klass mjölk under året.

Sedan var det dags för Skördefest! 18-19 september.

30 oktober samlades vi 
igen på inbjudan av den i 
januari tillsatta mjölk-
gruppen för att höra om 
deras arbete samt lyssna 
på Cecilia Duberg som 
talade om drivkraft och 
vikten av gemensamma, 
tydliga och kommunice-
rade mål.

Eivor förbereder påskfirandet.

25 maj Styrelse-
ledamot Anders 
Ingves var är och 
höll en fin och upp-
skattad föreläsning 
om ledarskap.

1 september 
samlades ledarna 
på ÅCA för att 
lyssna på Johanna 
Backholm som höll 
en bra föreläsning 
om grupper och 
gruppdynamik.

3 juni var perso-
nalen på studie-
besök till Trygve 
och Inger-Maries 
gård i Geta.

Sept 2015 Duktiga 
Rickar Hellqvist från 
Bergström och Hell-
qvist var bland annat 
här och utbildade 
interna revisorer och i 
att förstå och tillämpa 
BRC.

Det har varit mycket kon-
tak med media i år, här är 
en bild från presskoferen-
sen 10 sept då ÅCA hade 
anmäkt Arla till konkur-
rensverket.

22 september var Ålands Natur och 
Miljö här på besök, de blev mycket 
glada att höra att mejeriet planerade 
börja sälja ekologisk mjölk.
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Produkter och marknadsaktiviteter

Läckra recept på www.ensmaksak.com

”nya” ostar som Safir, Brilliant och Åländsk 
Bondost dykt upp i butikernas ostdiskar. 

Glassortimentet utökades på storpack, 4,75 
liter med Äppelglass med chrunchies. Inom 
flytande mjölkprodukter var det i februari 
säljstart för lättmjölk på 1,5 liter, en av kon-
sumenterna mycket uppskattad nyhet.

Inom brödsegmentet har produktutveckling 
med fokus på nyheter legat på en lägre nivå 
än tidigare. Närmast mot bakgrund av de 
större förändringar som gjordes i januari 
gällande sortimentsbredd samt arbets- och 
distributionstider. Under 2016 är det igen 
högt prioriterat att jobba med produktny-
heter och – sortimentsutveckling. Rågrika-
serien utökades med hålkakan Rågrika 
Havre och en Rågrika-limpa. Julsortimentet 
innehöll nyheterna Vörtlimpa och Saffrans-
semla. Kanelbullen bakas sedan hösten på 
nytt recept och i samarbete med Jomala 
bibliotek ordnades en bulltävling för att fira 
minnet av Julius Sundblom, det vinnande 
bullreceptet ingår i vårt sortiment. Under 
Skördefesten erbjöds nya smaker framtagna 
specifikt till Skördefesten.

Produktutveckling
Inom mejerisegmentet har ett flertal nya 
produkter lanserats samt inom ostsortimen-
tet en del ”gamla” smaker i ny tappning. Vår 
”premiumserie” för yoghurt utökades på 
våren med smaken Tranbär och på hösten 
med smaken Rabarber. För att tilltala en 
större målgrupp av yoghurtkonsumenter 
har vi även tagit fram en serie med mer så 
kallade traditionella smaker. Smakerna i den 
serien är Vanilj, Jordgubbe och Fruktsym-
foni. Gemensamt för alla nya yoghurtsmaker 
är att de är låglaktos, innehåller Acidofilus 
och Bifidus samt har låg kolhydrathalt. Till 
sommaren lanserades yoghurtsmakerna 
naturell, havtorn och äpplen på 2 dl bägare.

I ostsortimentet presenterades på Åland 
nyheterna Kungsgård 15 månader, Somma-
rost, Piratost, Skördefestost och en vaxad 
ost i form av ”Utvald lagrad Julost”, den 
senare såldes även i fastlandet. I samtliga 
fall handlar det om befintliga ostar som 
packats om och döpts om. Ett upplägg som 
även använts i fastlandet där fyra olika ostar 
säljs under namnet ”Ahvenanmaa”. Tre nya 
rivostblandningar ingår också i ”Ahvenan-
maaserien”. Via Ockelbo Ost i Sverige har 

Nyhet!

Nyhet!
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Marknadsaktiviteter
I februari drogs på initiativ av lokala hand-
lare igång en kampanj som gav konsumen-
ten möjlighet att via kupong i butik betala 
ett högre pris för den åländska mjölken. 
Merbetalningen avräknades i sin helhet till 
de åländska mjölkbönderna. Kupongsys-
temet utvecklades snabbt till en generell 
prisförhöjning på våra färskmjölksprodukter, 
förhöjningen avräknas i sin helhet till våra 
mjölkbönder. 

Som ett resultat från den av landskapsreger-
ingen tillsatta mjölkgruppens jobb sjösattes 
kampanjen ”Sätt Åland på tallriken” för att 
lyfta lokalproducerade livsmedelsprodukter. 
Kampanjen har setts genom aktiviteterna 
bonde i butik samt presentation av måna-
dens bonde på Ålands Producentförbunds 
FB-sida. Producentförbundet fungerar som 
huvudman för kampanjen och vi är en av 
flera samarbetspartners.

Samarbetet med landskapsregeringen 
gällande Almedalsveckan fortsatte och 
smakprover på yoghurt och ost delades ut 
på kajen i Visby. Tillsammans med Ockelbo 
Ost och den lokala gotländska grossisten 
Privab erbjöds ostar på kampanj i butik samt 
ordnades en kundtillställning ombord på 
Michael Sars. 

På sociala media har vi jobbat aktivt och de 
flesta aktiviteter som genomförs ger oss nya 
följare och på FB har vi i skrivande stund 
3543 personer som följer oss. Butikskylt-
ningen på Åland förnyades till sommaren och 
lyfte våra mjölkbönder samt kossan Tove på 

Bomarsunds strand. Konsulentaktiviteter i 
butik har genomförts under hela året, såväl 
på Åland som i fastlandet. I samband med 
säljstart för nya produkter har kommunika-
tion skett via hemsida, FB, annonsering, 
radioreklam och butiksaktiviteter. Vi har 
också tagit emot kunder på besök för att på 
plats närmare visa vår produktion och våra 
produkters mervärden.
 
Temat på teckningstävlingen för de åländska 
sjätteklassisterna var ”Bonden med sin lyck-
liga ko” och som prisutdelare på Jippodagen 
i maj fungerade en av våra mjölkbönder Inger 
Marie Sundblom från Geta. Lättmjölksför-
packningen togs bort från teckningstävlingen 
då vi valt att på den förpackningen sätta en 
layout som tydligare lyfter våra mervärden för 
konsumenterna på Åland. 

Kul att veta
Citymarket Kuppis i Åbo lanserade under 
året ett koncept där de i butik lyfter fram 
butikens utvalda lokala producent inom 
olika produktgrupper och där ingår Ålands-
mejeriet som den lokala producenten av 
mejeriprodukter.

Yoghurtförsäljningen i Sverige tog sina första 
steg framåt då mejerichef Hasse fungerar 
som ”hovleverantör” av våra yoghurtsmaker 
till bensinmacken i Skärplinge i samband 
med veckopendlandet Sverige-Åland.
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Skördefestens 
Öppna Gårdar
18-20 september
Deltagandet i Skördefesten följde tidigare års 
framgångsrika upplägg och antalet besökare 
uppgick i år till 8454 personer. Engagerade 
medarbetare och samarbetspartners gör 
det möjligt att på bästa sätt ta hand om det 
stora antalet besökare - stort tack till Er alla, 
ingen nämnd och ingen glömd. Även på Haga 
Kungsgård, som var en ”plåpp opp gård” på 
Skördefesten, såldes våra ostar.
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2015 i korthet
• Omsättningen i moderbolaget uppgick till
 13,7 miljoner euro, en minskning med
 drygt 4 %.
• Dotterbolaget Ålandsmejeriet Finland Ab
 Oy (ÅMF) ökade omsättningen med 1,8 % 
 och slutade på 5,5 miljoner euro. Försälj-
 ningen av moderbolagets produkter via
 ÅMF ökade med 53 %.
• Mjölkkrisen slog till med full kraft och
 ledde till sjunkande produktpriser och
 sänkta avräkningspriser för mjölk. Ryss-
 lands importstopp, avskaffade mjölkkvoter 
 inom EU och vikande global efterfrågan är 
 bakomliggande orsaker.
• På hemmamarknaden fortsatte den po-
 sitiva utvecklingen för egna mjölkprodukter 
 och omsättningen för dessa blev den
 högsta någonsin. En ökning på 3,9 % som 
 delvis hade hjälp av fortsatt produktut-
 veckling.
• Mjölkinvägningen uppgick till 15,7 miljoner 
 liter, en minskning med 6 %.
• 13 st av företagets mjölkproducenter bytte
 mejeri.
• Certifieringsarbete enligt BRC-standard
 har pågått under hela året.
• Förpackningsmaskin för 1,5-litersmjölk
 togs i bruk.
• Omorganisation av bageriverksamheten
 genomfördes.
• Årets resultat för moderbolaget efter
 bokslutsdispositioner uppgick till 0 euro.
 Koncernens resultat uppgick till -326 452
 euro.

Allmänt
Mjölkkrisen har under året överskuggat 
allt som hänt på marknaden. Den rådande 
situationen på mjölkmarknaden saknar 
motstycke i modern historia. Det råder över-
utbud på mjölk som en följd av Rysslands 
importstopp av livsmedel från EU, avskaf-
fandet av mjölkkvoter inom EU och vikande 
global efterfrågan. 
 Den svaga marknaden för mjölkprodukter 
har lett till att avräkningspriset på mjölk i 
Finland sjunkit med i medeltal 15 % jämfört 
med föregående år. Mjölkinvägningen i 
landet fortsatte att öka något. Tillväxten blev 
1,6 %. Mjölkinvägningen i Sverige minskade 
med 0,4 % 2015.
 Landskapsregeringen tillsatte en arbets-
grupp, ”Mjölkgruppen”, med uppdrag att ta 
fram förslag på lösningar för att underlätta 

Styrelsens verksamhetsberättelse
Året som gick

situationen för näringen. Från den lokala 
handeln togs initiativ om en prishöjning på 
delar av färskmjölken som går oavkortat till 
företagets mjölkleverantörer.
 Företagets försäljningsområden för me-
jeriprodukter består av hemmamarknaden 
Åland, samt närmarknaderna Finland och 
Sverige. 
 Närmarknaderna är viktiga för att nå kritisk 
volym för produkterna och att därmed kunna 
upprätthålla ett tillräckligt brett och intres-
sant sortiment på hemmamarknaden Åland.
 Integreringen mellan moderbolaget och 
dotterbolaget Ålandsmejeriet Finland Ab Oy 
fortsatte och resulterade i att ett gemensamt 
ekonomisystem implementerades i dotterbo-
laget under inledningen av 2016. Åtgärden 
syftar till att förbättra effektiviteten och 
uppföljningen i verksamheten.

Marknad Åland
Mejeri
Försäljningen av våra mejeriprodukter på 
hemmamarknaden ökade med 3,9 % och 
blev den högsta någonsin för det egna sorti-
mentet. Färskmjölkssortimentet ökade med 
6,7 % delvis med draghjälp av ett bredare 
sortiment. Försäljningen av ost och smör var 
på oförändrad nivå jämfört med året innan.
 Prishöjningar genomfördes för vissa 
färskmjölksprodukter som en följd av ”mjölk-
pengen” från handeln och konsumenterna.
 Försäljning av agenturprodukter mejeri 
minskade med 17 %, medan lönsamheten 
för produktgruppen förbättrades.

Bageri
Konkurrenssituationen på brödmarknaden 
är hård till följd av många aktörer och för-
ändrade konsumtionsvanor.
 Bageriets totalförsäljning backade med 
15,7 %, där det egenproducerade brödet 
minskade med 21,9 % och agenturbrödet 
minskade med 1,3 %. Förändringen skall 
ses mot bakgrund av att en betydande om-
organisation av bageriet gjordes i början av 
verksamhetsåret för att förbättra lönsamhe-
ten. Bl.a. innebar omställningen ett smalare 
sortiment och senare produktionsstart. 
Omorganisationen har resulterat i förväntad 
förbättring av lönsamheten.

Marknad Finland
Konkurrensläget på marknaden har varit 
extremt tungt under året. Dagligvaruhan-
delns kamp om kunderna i kombination med 

överutbud av produkter har lett till extremt 
låg prisnivå på stora delar av bassortimen-
tet på livsmedel. Försäljningen av ”normalt 
prissatta” produkter har minskat drastiskt till 
följd av marknadsläget.
 Ålandsmejeriet Finland Ab Oy:s försälj-
ning av moderbolagets produkter ökade 
med 53 % under året och utgör ca hälften av 
dotterbolagets försäljning. Bakom ökningen 
ligger en stark tillväxt för ostförsäljningen 
samt utvidgat sortiment. Från årets början 
avslutades viss agenturförsäljning vilket 
medförde att dotterbolagets totala försälj-
ning inte ökade med mera än 1,8 %.

Marknad Sverige
Situationen på den svenska marknaden är 
liknande som på den finska marknaden. 
Överutbud på ost gör att kampanjpriser styr 
och dominerar marknaden.
 Efter en medveten förskjutning av vår 
försäljning mot den finska marknaden, har 
vår försäljning till den svenska marknaden 
volymmässigt minskat något och utgör nu 
ca hälften av försäljningen utanför Åland. 
Vår enskilt största samarbetspartner på den 
svenska marknaden är Ockelbo Ost Ab.
 Den svenska kronan har fortsättningsvis 
försvagats jämfört med euron, knappt 3 %, 
vilket gett negativ resultatpåverkan för vår 
verksamhet.

Produktion
Mejeri
Under året valde 13 st mjölkleverantörer att 
byta mejeri vilket medförde att mängden 
mjölkråvara minskade under året. Mjölkin-
vägningen 2015 uppgick till 15 707 246 
liter, en nedgång motsvarande 6 %. Den 
minskade invägningen har lett till att ost- och 
smörproduktionen reducerats något och 
verksamheten har därmed anpassats till de 
nya förutsättningarna. 
 Den 3 juli på kvällen uppstod en brand 
i en kompressor i mejeriet. Tack vare att 
branden tidigt upptäcktes av en privatperson 
och brandkåren snabbt var på plats kunde 
skadorna till följd av branden begränsas. 
Dock slogs väsentliga funktioner i teknik-
avdelningen ut. Med hjälp av en massiv 
arbetsinsats från egna och externa resurser 
kunde produktionen och mjölkmottagningen 
fortsätta planenligt följande dag. Ersättning 
för skadorna täcks av gällande försäkringar.
 Yoghurtsortimentet har växt under året i 
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linje med det strategiska valet att styra mot 
en större andel färskmjölksprodukter. En ny 
serie med lägre fetthalt har tillkommit och 
därtill har även yoghurt i bägarförpackning 
lanserats. För att möjligöra det bredare 
sortimentet har in-linedosering av smakbe-
redningar installerats.
 En nyhet under året var lättmjölk i 1,5-li-
terförpackning, som en följd av att konsu-
menterna allt mera efterfrågar den större 
förpackningsstorleken. Efterfrågan på den 
nya förpackningsstorleken ökade snabbt 
och utgjorde under hösten närmare hälften 
av försäljningen av lättmjölk. Även den totala 
försäljningen av lättmjölk ökade (9,5 %). 
Numera erbjuds kunderna också mjölk i 
rullvagn för butiksexponering, vilket har ökat 
i popularitet.
 Tack vare det bredare sortimentet samt 
utökad försäljning och produktion både till 
hemmamarknaden och på närmarknaderna, 
ökade försäljningen av färskmjölkprodukter 
med drygt 20 % i volym.
 Osttillverkningen minskade med 10,5 % 
och blev totalt 1338 ton. Smörtillverkningen 
minskade med 8,7 % och blev totalt 174 ton. 
Glasstillverkningen var ungefär i nivå med 
tidigare år. 
 Under året har arbetet med att certifiera 
verksamheten enligt den globala standarden 
för livsmedelssäkerhet BRC pågått. Syftet 
med certifieringen är att ytterligare för-
bättra säkerheten för livsmedel samt att bli 
godkänd som leverantör till de kunder som 
ställer krav på certifiering. Systemet omfat-
tar hela verksamheten från jord till bord och 
målet är en godkänd certifiering under våren 
2016. 

Bageri
Bageriets verksamhet genomgick under 
början av året en betydande omorganisering 
för att trygga lönsamheten både på kort och 
på lång sikt. Förändringen innebar i korthet 
ett smalare sortiment, senare produktions-
start och minskad bemanning. Dessutom 
har verksamheten säsongsanpassats ännu 
mera än tidigare.
 Omorganiseringen har fungerat bra efter 
att smärre justeringar gjorts och den har 
dessutom lett till en nödvändig förbättring av 
lönsamheten. 
 Verksamheten består fortsättningsvis av 
matbröd, kaffebröd och konditori. Därtill 
kompletteras sortimentet med agenturpro-
dukter. 

 Förnyelse av sortimentet tog, efter ett up-
pehåll, åter fart mot slutet av året i och med 
att omorganisationen hade fallit på plats och 
genomförts på ett lyckat vis.

Miljö
Driften av biogas- och reningsanläggning 
Gastronomen har trots hög belastning fung-
erat utmärkt under året och anläggningen 
har därmed bidragit med både miljömässig 
och ekonomisk nytta för verksamheten.
 Förbrukningen av tillskottsenergi i form av 
eldningsolja var på en fortsatt mycket låg 
nivå medan förbrukningen av flisproduce-
rad energi ökade en aning som följd av att 
tillgången på råvara till biogasproduktionen 
minskade något i slutet av året.
 Vattenförbrukningen ökade med 6,7 %. 
Ökningen beror i huvudsak på att det är 
första hela året som den nya processutrust-
ningen för syrade produkter varit i drift.
 Elförbrukningen minskade med 2,7 % till 
följd av lägre produktion.
 All elenergi är prissäkrad certifierad grön 
el. Det samma gäller för 2016.
 Företaget är medlem i Producentansvar 
Åland Ab (Proans).

Investeringar
Bland årets investeringar kan nämnas 
mjölkförpackningsmaskin för 1,5-litersför-
packning, in-linedoseringssytem för smak-
beredningar till yoghurt, fyllnadsstation för 
rullvagnar till mejeriet, samt utbyggt affärs-
system för koncernen. Under året gjordes 
investeringar för totalt 517 597 euro.

Framtid
Marknadssituationen för mjölkprodukter är 
historiskt svag och det är förstås vansk-
ligt att bedöma när en ljusning kan vara 
förestående. En allmän bedömning är att 
det åtminstone i ett kortare perspektiv inte 
väntas någon betydande förbättring. En an-
passning av förhållandet mellan tillgång och 
efterfrågan måste till innan en mera varaktig 
förbättring kan ske.
 Den inhemska dagligvaruhandelns kamp 
om konsumenterna fortsätter med oförmin-
skad styrka. Ett år efter man i januari 2015 
hade genomfört omfattande prissänkningar, 
meddelade man att man gör ytterligare 
sänkningar på flera hundra baslivsmedel, 
inkluderande mjölkprodukter, vilket lett till 
ytterligare prispress på våra produkter.

 Lönsamheten på mjölkgårdarna är fort-
sättningsvis svag. Till någon del har situa-
tionen lindrats av att tillfälliga offentliga stöd 
har utbetalts. Därtill visar man från politiskt 
håll intresse och förståelse för branschens 
svåra situation. 
 I det utsatta läget är det en svår balans-
gång för det gemensamma företaget ÅCA 
mellan att betala ut ett avräkningspris som 
behövs för att klara medlemmarnas ekonomi 
och att samtidigt inte äventyra företagets 
fortsatta möjligheter.
 Nytt från och med sommaren 2015 är att 
en ny aktör som mjölkuppköpare har tillkom-
mit på lokalplanet. I det rådande läget har ett 
antal mjölkgårdar valt att byta mejeri för att 
åtminstone på kort sikt få ett högre avräk-
ningspris. Det har lett till att ÅCA:s underlag 
för råvara har begränsats betydligt. Tack 
vare nyligen gjorda satsningar på flera av 
de gårdar som levererar till ÅCA förväntas 
råvaran, trots att leverantörerna minskat till 
antalet, uppgå till 13 miljoner liter för 2016.
 Vikten av att ha beslutandemakten i egna 
händer vad gäller det gemensamma företa-
gets framtid framstår allt tydligare. Det visar 
både historiska och nutida exempel. Lokala 
önskemål och hänsyn väger lätt om de stora 
linjerna dras upp av beslutsfattare som inte 
känner till eller bryr sig om regionala behov.
 För ett litet företag som ÅCA gäller det att 
hitta konsumenter som gör sina val på andra 
grunder än enbart produkternas pris. Konsu-
menternas medvetenhet ökar hela tiden 
och därmed finns alla chanser att lyfta de 
mervärden vi har genom våra produkter som 
produceras på ett hållbart vis, med omtanke 
om djur, människor och miljö.
 För tillfället pågår ett projekt som syftar till 
att undersöka möjligheten att producera och 
förädla åländsk ekologisk mjölk inom ÅCA, 
för både lokalmarknaden och närmarkna-
derna. Det är ett exempel på möjligheten 
att särskilja sig från konkurrenterna och att 
lyssna av konsumenternas önskemål.
 Samarbete med andra företag som verkar 
inom samma bransch är också ett område 
som undersöks, för att om möjligt via sam-
verkan stärka konkurrenskraften. 
 Styrelsen ser potential i företagets fram-
tida möjligheter trots det utmanande läge 
som föreligger. Små lokala livsmedelsföretag 
ligger i tiden och har framtiden för sig.

13



1514

Styrelse 2015

Sundblom Trygve, Geta, ordförande
Karlsson Anders Å, Lemland,  viceordförande
Ingves Anders, Lemland,  ledamot
Eriksson Jan-Håkan, Hammarland,  ledamot
Karlsson Henrik, Jomala,  ledamot
Berner-Sjölund Lotta, Mariehamn,  ledamot

Styrelsen har sammankommit till fjorton protokollförda sammanträden.

Per 31.12.2015 var 20 medlemmar andelsägare i ÅCA. Medlemmarna 
var kallade till ordinarie vårstämma 09.05.2015 och ordinarie höst-
stämma den 26.11.2015. Vid höststämman beslöts att antalet medlem-
mar i styrelsen skall vara 6 personer. Höststämman återvalde styrel-
semedlemmarna Jan-Håkan Eriksson och Trygve Sundblom och till ny 
medlem utsågs Ole Blomqvist.  

Antalet anställda i medeltal
 2015 2014 
 52,0 53,5 

Revisorer för 2015

Ordinarie: Erika Sjölund, GRM
Suppleanter: Sixten Söderström, GRM
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KONCERN MODERBOLAG

Not 2015 2014 2015 2014

OMSÄTTNING 1. 16 734 218 18 190 574 13 695 753 14 324 002

Förändring av produktlager -236 641 879 944 -236 641 879 944

Övriga rörelseintäkter 2. 14 500 30 205 14 500 12 723

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

10 493 753
-49 253

13 257 764
-73 771

8 362 069
-79 380

10 071 396
-10 877

Sa Material och förnödenheter 10 444 500 13 183 993 8 282 689 10 060 519

Personalkostnader
Löner och arvoden
Lönebikostnader

Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader

3.
2 566 389

455 289
113 675

2 659 850

442 913
119 832

2 167 244

376 891
92 724

2 307 754

378 539
93 864

Sa Personalkostnader 3 135 353 3 222 595 2 636 859 2 780 156

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan
Avskrivningar av koncerngoodwill

4.
570 186
25 718

514 231
25 718

550 035 498 820

595 904 539 949 550 035 498 820

Övriga rörelsekostnader 2 551 961 2 662 752 2 155 683 2 357 101

RÖRELSERESULTAT -215 641 -508 566 -151 653 -479 927

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. 8 755

5 546

-188 051

7 940

4 437

-172 966

8 755

5 546

-177 344

7 940

4 437

-162 414

Sa Finansiella intäkter och kostnader -173 751 -160 588 -163 043 -150 037

VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER -389 392 -669 154 -314 696 -629 963

Bokslutsdispositioner
Förändring av avskrivningsdifferens
Förändring av reserver
Latenta skatter

6. 0
0

62 939

0
0

95 415

314 696
0

-17 926
495 000

Inkomstskatt 7. -3 839 0 -3 839

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST -326 452 -577 578 0 -156 729

Resultaträkning 
01.01-31.12.2015, euro
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Balansräkning
 per 31.12.2015, euro

AKTIVA

KONCERN MODERBOLAG

Not 2015 2014 2015 2014

BESTÅENDE AKTIVA

Immatriella tillgångar
Immatriella rättigheter
Koncerngoodwill

8.
20 697

154 306
40 614

180 024
19 296 38 512

Sa Immatriella tillgångar 175 003 220 638 19 296 38 512

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

121 122
1 413 640
2 646 700

261 914

121 122
1 553 677
2 647 493

153 755

121 122
1 413 640
2 581 314

261 914

121 122
1 553 677
2 562 657

153 755

Sa Matriella tillgångar 4 443 375 4 476 047 4 377 990 4 391 211

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

9.

165 794

29 389

165 794

29 389

286 588
165 794

28 389

286 588
165 794

28 389

Sa Placeringar 195 183 195 183 480 771 480 771

SA BESTÅENDE AKTIVA 4 813 562 4 891 868 4 878 057 4 910 494

RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar
Material och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga produkter / varor

489 351
4 461 376

295 062

698 921
4 698 018

36 239

489 351
4 461 376

51 620

411 843
4 698 018

49 748

Sa Omsättningstillgångar 5 245 790 5 433 178 5 002 348 5 159 609

Fordringar

Långfristiga
Övriga fordringar

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

1 313 105

61 451
35 995

1 426 191

46 888
44 534

935 140
403 536
40 215
23 868

1 056 892
260 032
46 888
27 493

Sa Kortfristiga fordringar 1 410 552 1 517 613 1 402 759 1 391 305

Kassa och bank 334 443 581 003 214 011 521 686

SA RÖRLIGA AKTIVA 6 990 784 7 531 795 6 619 118 7 072 601

SA  A K T I V A 11 804 345 12 423 663 11 497 174 11 983 094
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Balansräkning
 per 31.12.2015, euro

AKTIVA

Balansräkning
 per 31.12.2015, euro

PASSIVA

KONCERN MODERBOLAG

Not 2015 2014 2015 2014

EGET KAPITAL 11.

Andelskapital 621 190 595 542 621 190 595 542

Övriga fonder
Reservfond

Balanserad vinst fr tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens resultat

193 477
1 805 983
-326 452

193 477
2 383 562
-577 578

193 477
790 212

0

193 477
946 941

-156 729

SA EGET KAPITAL 2 294 199 2 595 003 1 604 880 1 579 232

Minoritetsandel

ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER

Avskrivningsdifferens
Reserver

0 0 1 037 344
0

1 352 040
0

SA ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER 1 037 344 1 352 040

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt
Skulder till kreditinstitut
Latenta skatteskulder

12.
6 732 791

207 469
6 764 155

270 408
6 659 763 6 674 639

Sa Långfristigt 6 940 260 7 034 563 6 659 763 6 674 639

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

611 688
0

1 276 233

167 851
514 114

478 584
4 700

1 570 662

193 553
546 598

595 488

1 030 368
4 061

132 656
432 614

462 384
4 700

1 314 102
1 774

115 577
478 646

Sa Kortfristigt 2 569 887 2 794 097 2 195 186 2 377 184

SA FRÄMMANDE KAPITAL 9 510 147 9 828 660 8 854 950 9 051 822

SA  P A S S I V A 11 804 345 12 423 663 11 497 174 11 983 094

17
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Finansieringsanalys

KONCERN MODERBOLAG

2015 2014 2015 2014

AFFÄRSVERKSAMHETEN

Tillförda medel
Internt tillförda medel

Nettoresultat
Avskrivningar och reserveringar

-326 452
595 904

-577 578
539 949

0
235 339

-156 729
21 746

Sa Internt tillförda medel

Förändring av långfristiga skulder

Inbetalt insatskapital

269 452 -37 630 235 339 -134 982

-94 303 2 330 177 -14 875 2 356 545

45 567 46 845 45 567 46 845

Sa Tillförda medel 220 716 2 339 392 266 031 2 268 407

Använda medel
Investeringar
Ränta på andelskapital
Återbetalt andelskapital

517 597
0

19 919

1 650 250
53 909
22 100

517 597
0

19 919

1 602 057
53 909
22 100

Sa Använda medel 537 517 1 726 259 537 517 1 678 066

Förändring i rörelsekapitalet -316 800 613 133 -271 486 590 341

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

-246 561
-107 062
-187 388
224 210

-201 910
-106 258
943 115
-21 814

-307 675
11 454

-157 261
181 997

-97 423
-160 138
890 643
-42 742

-316 800 613 133 -271 486 590 341
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Finansieringsanalys

Allmänt
Enligt tidigare praxis har checkräkningskrediten på 2 316 093,96 € 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 - 5  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 Ålandsmejeriet Finland Ab Oy, FO nr 1002584-2 resterande 
49% av aktierna, till en ägarandel om  100%. Ålandsmejeriet Finland Ab Oy är mejeriets 
säljorganisation på fastlandet. Dotterbolaget har under året bytt namn från Ruokahetta Oy 
till Ålandsmejeriet Finland Ab Oy.
Avskrivningstiden 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

19
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Noter till Resultaträkning, euro
KONCERN MODERBOLAG

2015 2014 2015 2014

1.  Omsättning 

Enligt verksamhetsområde:

Mejeriprodukter 10 195 757 10 195 757 10 317 890 10 195 757

Bageriprodukter 2 434 649 2 879 256 2 434 649 2 879 256

Övrig försäljning 3 981 679 5 115 561 943 214 1 248 989

16 734 218 18 190 574 13 695 753 14 324 002

Enligt marknadsområde:

Försäljning på Åland

- Egna produkter 6 517 566 6 780 592 6 517 566 6 780 592

- Förmedlingsvaror 1 944 095 2 246 615 1 944 095 2 246 615

Försäljning utanför Åland 8 272 557 9 163 368 5 234 092 5 296 796

16 734 218 18 190 574 13 695 753 14 324 002

2.  Övriga rörelseintäkter

Hyresintäkter och arrenden 333 329 333 329

Övriga intäkter 4 588 16 714 4 588 3 844

Försäljningsvinster från anläggningstillgångar 9 579 13 162 9 579 8 550

14 500 30 205 14 500 12 723

3. Personalkostnader

Löner till styrelse och VD 154 219 135 934 154 219 135 934

Löner till övriga 2 510 768 2 559 384 2 111 623 2 207 289

Aktiverade löner -94 761 -35 469 -94 761 -35 469

Pensionskostnader 459 358 449 132 380 959 384 757

Aktiverade pensionskostnader -7 274 -6 219 -7 274 -6 219

Övriga lönebikostnader 114 649 122 424 93 698 96 456

Aktiverade lönebikostnader -1 606 -2 593 -1 606 -2 593

3 135 353 3 222 595 2 636 858 2 780 156

Naturaförmåner 32 965 38 118 11 235 15 409

3 168 318 3 260 712 2 648 094 2 795 565

Medelantal anställda omräknat till heltid 60 61 52 53,5

4. Avskrivningar 

Immatriella rättigheter 19 917 18 209 19 216 17 508

Byggnader 140 038 133 336 140 038 133 336

Maskiner och inventarier 410 232 362 686 390 781 347 976

Goodwill 25 718 25 718

Försäljning av anläggningstillgång   

595 904 539 949 550 035 498 820

5. Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva

Dividendintäkter 8 755 7 940 8 755 7 940

6.  Förändring i avskrivningsdifferens

Byggnader -70 369 361 664

Maskiner och inventarier -244 327 -343 737

Återanskaffningsreservering -495 000

-314 696 -477 074

7. Inkomstskatt

Direkta skatter 0 3 839 3 839

Förändring av latent skatteskuld -62 939 -95 415

-62 939 -91 575
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Noter till Resultaträkning, euro Noter till Aktiva, euro
KONCERN MODERBOLAG

2015 2014 2015 2014

8. Förändring i immatriella och matriella tillgångar

Immatriella tillgångar

Anskaffningsutgift 1.1. 103 750 93 205 89 701 89 701

- ökningar 10 545 10 545 10 545

- minskningar 0 0

Anskaffningsutgift 31.12. 103 750 103 750 100 246 100 246

Ackumulerade planavskrivningar 1.1. -63 136 -44 927 -61 734 -44 227

- minskningar

- avskrivningar under räkenskapsperioden -19 917 -18 209 -19 216 -17 508

Ackumulerade planavskrivningar 31.12. -83 053 -63 136 -80 950 -61 734

Planvärde 31.12. 20 697 40 614 19 296 38 512

Tomter

Anskaffningsutgift 1.1. 121 122 121 122 121 122 121 122

- ökningar

- minskningar

Anskaffningsutgift 31.12. 121 122 121 122 121 122 121 122

Byggnader

Anskaffningsutgift 1.1. 3 809 688 3 136 493 3 809 688 3 136 493

- ökningar 673 196 0 673 196

- minskningar

Anskaffningsutgift 31.12. 3 809 688 3 809 688 3 809 688 3 809 688

Ackumulerade planavskrivningar 1.1. -2 256 011 -2 122 675 -2 256 011 -2 122 675

- minskningar

- avskrivningar under räkenskapsperioden -140 038 -133 336 -140 038 -133 336

- Ackumulerade planavskrivningar 31.12. -2 396 049 -2 256 011 -2 396 049 -2 256 011

Planvärde 31.12. 1 413 640 1 553 677 1 413 640 1 553 677

Maskiner och inventarier

Anskaffningsutgift 1.1. 5 852 918 4 833 469 5 718 099 4 742 655

- ökningar 409 438 1 095 734 409 438 1 000 374

- minskningar -76 285 -24 930

Anskaffningsutgift 31.12. 6 262 357 5 852 918 6 127 537 5 718 099

Ackumulerade planavskrivningar 1.1. -3 205 425 -2 871 856 -3 155 442 -2 832 396

- minskningar 0 24 930 0 24 930

- avskrivningar under räkenskapsperioden -410 232 -358 499 -390 781 -347 976

Ackumulerade planavskrivningar 31.12. -3 615 657 -3 205 425 -3 546 223 -3 155 442

Planvärde 31.12. 2 646 700 2 647 493 2 581 314 2 562 657

Av planvärdena som hänför sig till produktionsmaskinerna 1 612 115 1 608 809 1 612 115 1 608 809

Förskottsbetalning och nyanläggning 261 914 153 755 261 914 153 755

9. Placeringar   
Bokf.värde Bokf.värde

Aktier i dotterbolag Ålandsmejeriet Finland Ab Oy, FO 
1002584-2,  
100% ägarandel 31.12.13 286 588 286 588

Aktier 157 927 157 927 157 927 157 927

Övriga värdepapper 7 867 7 867 7 867 7 867

Övriga fordringar 22 982 22 982 22 982 22 982

Övriga placeringar 6 406 6 406 5 406 5 406

195 183 195 183 480 771 480 771
10. Resultatregleringar

Personalrelaterade kostnader 14 076 12 623 5 299 8 768

Övriga resultatregleringar 21 919 31 912 8 059 18 725

35 995 44 534 13 358 27 493
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Noter till Passiva, euro

KONCERN MODERBOLAG

2015 2014 2015 2014

11. Eget kapital

Andelskapital 1.1. 595 542 570 797 595 542 570 797

- Ökning 45 567 46 845 45 567 46 845

- Minskning -19 919 -22 100 -19 919 -22 100

Andelskapital 31.12. 621 190 595 542 621 190 595 542

I andelskapitalet ingår insatser från medlemmar som 
avgått och som skall återbetalas följande år

243 819 19 919 243 819 19 919

Medlemsinsatser, oguldet insatskapital 82 076 122 844 82 076 122 844

Antal andelar 62 119 59 554 62 119 59 554

Reservfond 1.1. 193 477 190 272 193 477 190 272

- Fonderad del av årets överskott 0 3 205 0 3 205

Reservfond 31.12. 193 477 193 477 193 477 193 477

Ackumulerade vinstmedel 1.1. 2 383 562 1 932 788 946 941 939 957

- Överföring mot räkenskapsperiodens vinst -577 578 450 773 -156 729 6 984

- Andel av eget kapital i reserveringar

Ackumulerade vinstmedel 31.12. 1 805 984 2 383 562 790 212 946 941

Räkenskapsperiodens vinst 1.1. -577 578 507 887 -156 729 64 098

- Överfört till reservfonden 0 -3 205 0 -3 205

- Överfört mot ackumulerade vinstmedel 577 578 -450 773 156 729 -6 984

- Ränta på andelskapital 0 -53 909 0 -53 909

- Räkenskapsårets vinst -326 452 -577 578 0 -156 729

Räkenskapsperiodens vinst 31.12. -326 452 -577 578 0 -156 729

Totalt Eget kapital 31.12. 2 294 199 2 595 003 1 604 880 1 579 232

12. Lån som förfaller senare än efter 5 år

Skulder till kreditinstitut 2 841 851 3 067 086 2 841 851 3 017 086

13. Resultatregleringar

Personalrelaterade kostnader 464 204 516 236 411 081 449 401

Övriga resultatregleringar 49 910 30 362 21 533 29 246

514 114 546 598 432 614 478 646

14.Givna säkerheter och ansvarsförbindelser

Skulder mot vilka inteckningar i fastigheter och 

pantsatta aktier ställts som säkerhet 

Skulder till kreditinstitut 7 344 479 7 242 739 7 255 251 7 137 013

För egen del säkerheter

Inteckningar i jordområden och byggnader 6 541 268 6 541 268 6 541 268 6 541 268

Andra ställda säkerheter till bokföringsvärde 65 385 84 836

Företagsinteckningar 2 003 208 1 503 208 1 869 108 1 369 108

8 609 861 8 100 192 8 410 376 7 910 376
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Noter till Passiva, euro

Styrelsen föreslår att nettoresultat 0,00 € överföres till ackumulerade vinstmedel.

Jomala den 14 mars 2016

 Trygve Sundblom Anders Å Karlsson
  Ordförande  Viceordförande

 Lotta Berner-Sjölund Ole Blomqvist

  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 14 mars 2016

Erika Sjölund
GRM

Revisorernas underskrift
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Revisionsberättelse
till Ålands Centralandelslag,  

ÅCA:s medlemmar

Jag har reviderat Ålands Centralandelslag, ÅCA:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse 
och förvaltning för räkenskapsperioden 01.01 – 31.12.2015. 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
Min skyldighet är att uttala mig om bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen 
på grundval av min revision. Revisionslagen förutsätter att jag iakttar yrkesetiska principer. 
Jag har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed för-
utsätter att jag 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 försummelse 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 för 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.
Jag anser att jag har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för 
mitt uttalande.

Uttalande
Enligt min uppfattning ger bokslutet, som för moderbolaget uppvisar ett resultat om 0 euro, 
och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av koncernens 
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 14 mars 2016

Erika Sjölund, GR
Torggatan 5
22100 MARIEHAMN

Femårsöversikt
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Revisionsberättelse
till Ålands Centralandelslag,  

ÅCA:s medlemmar Femårsöversikt

Femårsöversikt (1.000 euro)

 2011 2012 2013 2014 2015

Mjölkinvägning l ............................14 266 483 ......14 440 456 ......15 375 081 ..... 16 704 724 ..... 15 707 246

Fett % ......................................................4,14 .................4,18 .................4,22 ................ 4,18 ................ 4,19

Protein % .................................................3,45 .................3,47 .................3,44 ................ 3,46 ................ 3,44

Antal mjölkleverantörer 1.1 .........................48 ....................44 ....................42 ................... 41 ................... 38

Medelleverans l per leverantör ...........297 218 ...........328 192 ...........366 073 .......... 407 432 .......... 413 349

Osttillverkning kg ............................1 263 332 ........1 314 712 ........1 377 588 ....... 1 495 948 ....... 1 338 437

Flytande mjölkprodukter .................2 314 406 ........2 400 061 ........2 508 506 ....... 2 704 361 ....... 3 265 892

Smörtillverkning kg ............................181 673 ...........164 587 ...........189 871 .......... 190 832 .......... 174 240

Omsättning ..........................................14 743 .............14 918 .............15 251 ............. 14324 ............ 13 696

Rörelseresultat .........................................135 ..................151 ..................660 ................ -480 ................ -152

Avskrivningar ............................................484 ..................507 ..................448 ................. 498 ................. 550

Investeringar .............................................402 ..................495 ..................343 .............. 1 602 ................. 518

Reserveringar ........................................1 354 ...............1 357 ...............1 829 .............. 1 352 .............. 1 037

Eget kapital ............................................1 741 ...............1 733 ...............1 765 .............. 1 579 .............. 1 605

Balansomslutning ..................................8 182 ...............8 851 .............10 247 ............ 11 983 ............ 11 497

Balanslikviditet (Current ratio) ...................2,1 ...................2,2 ...................2,8 .................. 3,0 .................. 3,0

Soliditet % ................................................38,0 .................34,9 .................35,1 ................ 24,5 ................ 23,0

Omsättning ............................. 18 531 .........................19 222 .........................18 191........................ 16 737

Avskrivningar ............................... 548  .............................523 ..............................540............................. 596

Rörelseresultat ............................ 123 ..............................678 ............................ -509............................ -216

Investeringar ................................ 565 ..............................361 ...........................1 650............................. 518

Eget kapital ............................... 2 726 ...........................3 202 ...........................2 595.......................... 2 294

Balansomslutning ..................... 9 289 .........................10 678 .........................12 424........................ 11 804

Balanslikviditet (Current ratio) ...... 2,0 ...............................2,5 ...............................2,7.............................. 2,7

Soliditet % ................................... 29,4 .............................30,0 .............................20,9............................ 19,4

Motsvarande siffror för koncernen

 2012 2013 2014 2015
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som hålles torsdagen den 21 april 2016 kl. 14.00 på mejeriet. 

Kaffe serveras klockan 13.30.

 

På vårstämman handlägges följande ärenden:

 • I andelslagets stadgar § 13 nämnda ärenden

 • Tillsättande av valberedning

 • Övriga ärenden

Medlems maka/make inbjudes.

Jomala den 14 mars 2016

 Styrelsen

Ordinarie  
vårstämma

Medlemmarna i Ålands Centralandelslag,

ÅCA kallas härmed till

• •

• •
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Stämma

Organisation och  
ledningens befattningshavare

Stämma

Styrelse

VD 
Johannes Snellman

Försäljningchef  
Stefan Blomqvist

Mejerichef  
Hans Wickström

Ekonomi och 
administration 

Eivor Johansson/
Anna Nordlund-Gustafsson

Ledningsgrupp

Bageri produktionschef  Ove Pellas
Brödpackningsavd Pirjo Karlsson
Konditori Jessica Johansson
Marknadskommunikation Pia Nyberg

Mejeri allm. avd André Måsabacka/Stig-Erik Kalm
Mejeri ost Bengt Johnsson
Laboratorium Marjut Holm-Wirtanen
Teknik/miljö Paula Linderbeck
Distribution/lager Mikael Nordblom

Styrelse

Ålandsmejeriet
Finland Ab Oy 

dotterbolag 100%

VD 
Johannes Snellman

 
Thomas Hackman
Försäljningschef

ingår i ÅCAs ledningsgrupp
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