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Verkställande
direktörens översikt

Allmänt
Mjölkkrisen förvärrades ytterligare. Allt 
sedan Rysslands importstopp av livsmedel 
från Europa i augusti 2014, har mjölkbran-
schen gisslats av låga priser och svag lön-
samhet. Avskaffande av mjölkkvoter, svag 
konjunktur och kraftig priskonkurrens har 
ytterligare spätt på den svaga marknaden 
för mjölkprodukter. Det första halvåret 2016 
var riktigt tungt med otroligt låga priser och 
ett stort överutbud på ost. 

Vår produktion har till ca 80 % bestått 
av ost, helt enkelt därför att ost är relativt 
lätt att få ut till närmarknaderna då egen 
försäljning/distribution fram till för något år 
sedan har saknats på de områdena. När 
mjölkkrisen har slagit till så är ost är den 
kategori som har drabbats värst av den 
hårda konkurrensen, vilket medfört att vi har 
varit särskilt exponerade för den rådande 
prispressen. Strategiskt ställer vi om mot 
mera färskmjölksprodukter sedan flera år, 
eftersom det är en kategori med mindre 
fluktuation i priserna. Tack vare förbättrad 
försäljning och distribution på närmarkna-
derna har vi successivt kunnat öka andelen 
färskmjölksprodukter och är därmed i fram-
tiden inte lika utsatta för de internationella 
prisrörelserna.

Från sommaren och framåt kom signaler 
om att den globala mjölkproduktionen mins-
kar och att efterfrågan samtidigt ökar. Det 
gjorde att de internationella priserna började 
stiga och att marknaden piggnade i. För-
hoppningsvis är den värsta perioden förbi, 
så att den hårt prövade mjölkbranschen kan 
se fram emot lite ljusare tider igen.

Marknaden
Även på åländska hemmamarknaden har 
den ökande konkurrensen märkts av. Utbu-
det i mejeridisken har ökat och billiga partier 
och kampanjer har varit vanliga.

Den åländska brödmarknaden består fort-
sättningsvis av ett stort antal lokala bagerier 
som är med och slåss om kakan. Konkurren-
sen är minst sagt hård i brödhyllan.

En mycket välmottagen nyhet bland 
konsumenterna blev den första åländska 
ekologiska mjölken som lanserades i de-
cember. Efter att konsumtionen av ekolo-
giska produkter har fortsatt att öka, både 
lokalt och i omvärlden, samt att ekologiskt 

efterfrågas från offentlig upphandling, 
vågade vi ta steget och införa ekologiskt i 
sortimentet. Det känns som en betydelsefull 
del av sortimentet framöver.

Närmarknaderna tyngdes av extremt låga 
priser på mejeriprodukter första halvåret, 
men situationen förbättrades något under 
hösten då balansen mellan tillgång och 
efterfrågan utjämnades och den internatio-
nella prisnivå gick upp. Utbudet av priskam-
panjer minskade märkbart.

Försäljningen av egna mejeriprodukter 
via dotterbolaget Ålandsmejeriet Finland 
har planenligt ökat, medan försäljningen till 
Sverige har minskat i motsvarande grad.

En riktigt bra, om än något udda nyhet, 
var lakritsyoghurt som togs emot långt över 
förväntan och snabbt blev vår bästsäljande 
yoghurt på fastlandet. Dessutom gav den 
draghjälp till det övriga sortimentet. Även 
i Sverige har den tagits väl emot då den 
första direktförsäljningen av yoghurt till ett 
antal butiker kom igång under sommaren. 
Skojigt! 

Det erhållna certifikatet för livsmedels-
säkerhet enligt BRC-standard öppnade 
dörren för ytterligare försäljning till daglig-
varuhandeln. Även i övrigt har intresset för 
oss och andra mindre leverantörer ökat från 
handelns sida. Ett tecken på att småskalig 
och lokal produktion är i tiden.

Produktion
Efter en lång periods arbete med att skapa 
ett livsmedelssäkerhetssystem för att cer-
tifiera verksamheten enligt BRC-standard 
kunde systemet revideras av ett externt 
kontrollorgan och vi erhöll det efterlängtade 
certifikatet i juli. Systemet är omfattande 
och inkluderar hela verksamheten från 
mjölkproduktionen, via förädlingen fram till 
slutkunden. Hela verksamheten genomsyras 
av systemet och återkommande uppdate-
ringar och underhåll görs inom alla delar 
av processen. En viktig del av livsmedels-
säkerheten består i att snabbt kunna spåra 
produkterna genom hela kedjan. Återkom-
mande tester görs för att säkerställa den 
funktionen.

Anläggningen certifierades även enligt 
EU:s system för ekologisk produktion och 
enligt den ekologiska märkningen KRAV, för 
att kunna hantera ekologisk mjölkråvara. 

För att klara av att hantera flera råvaror har 
extra råmjölkstankar installerats. 

Numera förädlas även annan mjölkråvara 
än den egna i mejerianläggningen i och med 
samarbetet med Roslagsmjölk, även den 
mjölken är ekologisk. Mjölken tas in varan-
nan dag och levereras färdigt förpackad 
tillbaka till den svenska marknaden. Samar-
betet bidrar till att anläggningen nyttjas på 
ett effektivt vis.

Bageriet är sedan tidigare certifierat för 
ekologisk produktion. Efter ett uppehåll finns 
åter ekologiskt bröd med i sortimentet, li-
kaså har tårtor tagits med i sortimentet igen, 
dock bara till vissa högtidsdagar.

Råvaran
Kvaliteten på mjölkråvaran höll som tidigare 
hög klass. Andelen E-klass mjölk ökade 
en aning och blev 93,4 %. Ett bevis på stor 
yrkesskicklighet hos våra mjölkleverantörer.

Medelproduktionen per gård har fortsatt 
att öka och blev senaste år 645 ton/gård.

Nytt är den ekologiska mjölkråvaran 
som numera hanteras i mejeriet, både egen 
åländsk och från Roslagen. Strikt särhåll-
ning är det som gäller. Det blir intressant 
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att se hur efterfrågan för den ekologiska 
mjölken utvecklas.

Framtid
Strategiskt är det nödvändigt att förflytt-
ningen till produktområden där vi kan ge ett 
mervärde för konsumenten fortsätter. Likaså 
visar de senaste årens svaga prisbild inom 
vissa produktgrupper på behovet av att styra 
mot ett mindre priskänsligt segment.

I en föränderlig värld gäller det att se 
de nya möjligheterna och de nya vägarna, 
anpassning för att överleva. Det gäller att ta 
vara på konsumenternas ökade intresse för 
matens ursprung, lyssna av vad som efter-
frågas och ge människorna det de vill ha. 

Både mejeriet och bageriet har ledig 
produktionskapacitet. Här har det dykt upp 
nya möjligheter att producera för andras 
behov, ex. Roslagsmjölk, och på det viset 
tillsammans med andra skapa mervärde för 
gemensam nytta. Även här bidrar konsu-
menternas intresse för mångfald och lokal-
producerat till att göra detta möjligt.

Vi skall också komma ihåg att vi är verk-
samma mitt i Nordens största tätort och den 
potential som det medför. Södra Finland och 

Mälardalen har en befolkning på 5 miljoner 
invånare och befolkningstillväxten är stark. 
Här finns möjligheter att bredda ”hemma-
marknaden” och att hitta människor som 
gärna väljer det lilla mejeriet.

Trots den tunga period som varit för 
mjölksektorn, känns det som den ljusning 
som nu skymtar. i kombination med mål-
medvetet arbete, skall göra det möjligt att på 
nytt nå en bättre lönsamhet för de åländska 
mjölkgårdarna och deras gemensamma 
företag ÅCA.

Till sist ett stort tack till konsumenter, 
samarbetspartners, mjölkleverantörer och 
personal för det gångna året!

Johannes Snellman

Vy över Ålandsmejeriet
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Mejeriets 
verksamhet

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

Invägning
Invägning var år 2016 för ÅCA:s del 13 550 304 liter, en minskning om 13,7 % i jämförelse 
med år 2015.

Mejeriets invägningsstatistik för 2016 jämfört med 2015.
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Januari ..........................21 ....................1 135 510 ..............-24,1 % ........4,26% ......... 3,45%

Februari ........................20 ....................1 104 723 ..............-20,8 % ........4,17% ......... 3,43%

Mars..............................20 ....................1 170 181 ..............-25,1 % ........4,21% ......... 3,43%

April ..............................20 ....................1 119 260 ..............-26,3 % ........4,24% ......... 3,48%

Maj ................................20 ....................1 189 419 ..............-22,9 % ........4,15% ......... 3,49%

Juni ...............................20 ....................1 140 761 ..............-20,6 % ........4,10% ......... 3,43%

Juli ................................21 ....................1 162 328 ..............-20,5 % ........4,05% ......... 3,39%

Augusti ..........................20 ....................1 132 969 ................-4,6 % ........4,08% ......... 3,45%

September ....................20 ....................1 078 388 .................5,6 % ........4,16% ......... 3,51%

Oktober .........................20 ....................1 112 700 .................9,9 % ........4,27% ......... 3,58%

November .....................20 ....................1 064 292 .................7,6 % ........4,29% ......... 3,60%

December .....................20 ....................1 139 773 .................5,3 % ........4,29% ......... 3,55%

Totalt ...................................................13 550 304 ..............-13,7 % ........4,19% ......... 3,48%
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Råvara
Utöver den konventionella mjölken från ÅCA´s leverantörer har det under året tillkommit 
ekologisk ÅCA-mjölk och ekologisk mjölk från Roslagen som nya råvaror i mejerihanteringen. 
Dessa råvaror hanteras under strikt åtskillnad i transport och mejeriledet.

Drygt hälften av mjölkleverantörena har under hösten 2016 reviderats mot vårt kvalitets-
ledningssystem ÅCA-gården. Övriga leverantörer står på tur att revideras våren 2017. 
Samtliga leverantörer har numera tecknat kvalitetsavtal med ÅCA och omfattas därmed av 
det extra kvalitetstillägget. 

Leverantörsmjölken har analyserats vid Satamaito mjölklaboratorium i Björneborg. Analys-
resultaten för fett, protein, bakterier och celler utgör grunden för mjölkens pris till leverantören.

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 tillfällen 
och för de mest krävande analyserna används Steins laboratorium. Sporprover utförs lokalt 
av ÅMHM lab.

Mjölkleverantörerna Kristoffer och Jenny på Haga Kungsgård.
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Kvalitetsklasser för mjölk 2016
Under 2016 har den invägda mjölken 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-klassmjölk och inget antibiotika- vatten eller organoleptiskt fel. Från maj 2006 inverkar 
sporhalten på kvalitetsklassificeringen.

Sundblom Trygve och Inger Marie, Geta
Karlsson Henrik, Jomala
Mansén Peter, Jomala
Söderlund Göran och Li, Jomala
Sjöwall Magnus och Irén, Lumparland
Bomansson Frej och Susan, Saltvik

23,6 %
Flytande 
produkter, 
bägare, 
glass

74,5 %
Ost

2,0 %
Smör

RÅMJÖLKENS FÖRDELNING 2016 
ENLIGT VOLYM

Klass 2016 % 2015 %

E-I ...........................................12 657 569 ............ 93,4 % ............14 546 609 ............ 92,6 %

I....................................................881 476 .............. 6,5 % ..............1 160 637 .............. 7,4 %

II.....................................................11 259 .............. 0,1 % ............................0 ..................... 0

Totalt .......................................13 550 304 ......... 100,00% ............15 707 246 ......... 100,00%

Jan Holmberg,  
Personalköket

Hedersutmärkelser

Hedersutmärkelse för E-mjölk 
under åren 2007-2016 tilldelas 
följande:

Östergårds Mjölk Ab, Sund

Hedersutmärkelse för E-mjölk 
under åren 1992-2016 tilldelas 
följande:

Sjöwall Magnus och Irén,  
Lumparland

25 år

10 år

Vi välkomnar våra nya medarbetare.  
Vi presenterar en del av dem här.

Några av våra nya medarbetare

Gustavsson Allan, Saltvik
Haga Kungsgård Lantbruk Ab, Saltvik
Karlsson Lennart och Ann-Christin, Sund
Östergårds Mjölk Ab, Sund
Påvals Joakim och Gunilla, Vårdö

Heidi Franzén,  
Ekonomiavdelningen

Sofia Laasonen,  
Ekonomiavdelningen

Ingvar Berglund,  
Lager

Axel Törneroos,  
Försäljning
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Ekologisk mjölk
Den 1 december 2016 lanserade vi ekologisk mjölk från 
Sussi och Frej Bomansons gård Johannisberg i Saltvik. 
Den första mjölken hämtades under högtidliga former.
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Produkter och marknadsaktiviteter

Produktutveckling 

Ost
Ahvenanmaa-serien på den finländska 
marknaden har utökats till att omfatta två 
smältostprodukter, Kartano (Herrgård) och 
Port Salut. På Åland har sortimentet bred-
dats då vi nu har alla fyra säsongsostar till 
försäljning. Även Kräftskiveosten erbjöds i år 
till de åländska kunderna. Blåvaxad utvald 
långlagrad Kungsgård har hela året funnits 
i sortimentet på Åland. På finländska mark-
naden och på Åland såldes med framgång 
långlagrad rödvaxad Edamjulost.

Yoghurt
I april hade vi säljstart på Lakritsyoghurt 
Original, som togs emot med stort intresse 
framförallt på den finländska marknaden där 
yoghurten fick listningar hos de båda stora 
inhemska butikskedjorna. Även konsumen-
terna har visat stort intresse för lakritsyog-
hurten och den var under 2016 vår totalt sett 
bästsäljande yoghurt. Ett härligt flöde med 
positiva kommenterar har under året synts 

på sociala media gällande lakritsyoghurten. 
Serien med lakritsyoghurt utökades till bör-
jan av 2017 med Lakrits-hallon och Lakrits-
citron. Inför sommaren var det säljstart på 
nästa nyhet, Fläder-citronyoghurt. I vår 
första yoghurtserie, med smaker kopplade 
till Åland har sortimentet haft en viss rörlig-
het då någon smak vissa tider fått vila från 
sortimentet. 

Ekologisk mjölk
Onsdag 30.11 hämtades den första mäng-
den ekologisk mjölk från en åländsk mjölk-
gård, först ut som ekologisk mjölkgård är 
Johannisbergs gård som ägs av Sussi och 
Frej Bomansson. Vårt sortiment på ekolo-
gisk mjölk består av lättmjölk, fettfrimjölk och 
1%-mjölk och den sistnämnda finns endast 
som ekologisk. Den ekologiska mjölken säljs 
i fastlandet och på Åland. Till de ekologiska 
produkterna valde vi en FSC-certifierad för-
packning (kartong från ansvarsfulla källor).

Mejeriet är eko-certifierat av Ålands land-
skapsregering samt KRAV-certifierat. I och 
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Kunder 
Den lyckade BRC-certifieringen sommaren 
2016 gav som väntat nya möjligheter och 
framförallt på den finländska marknaden 
rullade under hösten nya private label upp-
drag i gång för vårt ostsortiment. Diskus-
sioner pågår om ytterligare nya private label 
uppdrag inom andra produktgrupper än ost. 
Satsningen på ekologisk mjölk gav möjlig-
het till ett närmare samarbete med ett urval 
k-köpmän i Helsingforsregionen som på va-
rumärket ”Reilu Kauppias” (Reko-köpman) 
säljer vår ekologiska mjölk.

Även om vi under 2016 inte såg något 
försäljningsresultat av det så öppnade BRC-
certifikatet dörren till de svenska kedjorna 
och helt konkret så bekräftade Coop en list-
ning på våra tre lakritsyoghurtsmaker med 
säljstart i vecka 6/2017. Sommaren 2016 
utökades samarbetet med Ockelbo Ost då 
de började sälja vår Lakritsyoghurt.

På Åland hade Mariehamns stad under 
hösten en upphandling av ekologisk mjölk, 
en upphandling som vi vann och vi har idag 
ett avtal på två år med Mariehamns stad om 
försäljning av ekologisk mjölk.

Pia och Johannes i Almedalen.

med eko-certifieringen har vi även blivit god-
kända att märka de ekologiskaprodukterna 
med det finska ”Luomo-ekomärket”.

Brödprodukter
Helt nytt gällande brödsortimentet var 
att varje månad, frånsett juli och augusti, 
erbjuda ”månadens smak”. En helt ny eller 
ny-gammal produkt som finns i sortimentet 
en månad, några av de utvalda produkterna 
sålde så bra att de fick leva med lite längre i 
sortimentet. Efter att vi 2015 minskade rejält 
på brödsortimentet har vi under 2016 jobbat 
mer med utveckling av sortimentet och igen 
erbjudit egna välsmakande produkter till 
specifika helger. I samband med säljstart på 
ekologisk mjölk presenterade vi ett ekologiskt 
hemvete.

Övriga produkter
Glassortimentet utökades över sommaren 
med Havtornsglass och Våffelglass på 
storpack.

Petri Känkänen på lakritsfestivalen i Helsingfors.

Ekologiskt hemvete

Kanelbullesemlor



10 11

Marknadsaktiviteter
Företaget fyllde 95 år 2016 vilket i vår kom-
munikation under året uppmärksammades 
med en 95-års logo. Firandet i övrigt gick i 
arbetets tecken. 

På resemässan i Helsingfors i januari såldes 
ett urval av våra ostar i samarbete med 
VisitÅland. För fjärde året i rad var vi med 
på Almedalsveckan i Visby i samarbete 
med Ålands landskapsregering. Fokus från 
vår sida var det här året på världsnyheten 
Lakritsyoghurt, smakprover gavs på kajen i 
Visby och köpsugna kunde köpa i närmaste 
butik. På sociala media spreds världsnyheten 
snabbt och ”likes” kom ända från Belgien. 

I fastlandet var vi med på Lakritsfestivalen 
i slutet av oktober. I samarbete med IFK 
Mariehamns ishockeyjuniorer och Åland 
Uniteds fotbollsflickor deltog vi på flera 
julmarknader på Åland, juniorerna sålde 
våra produkter mot en förtjänst till den egna 
föreningen.

Utöver egen Facebook sida på Åland finns 
vi nu på Instagram samt att Ålandsmejeriet 
Finland (ÅMF) har en Facebook sida anpas-
sad för den finländska marknaden. Inför 
säljstart av Lakritsyoghurten utökade ÅMF 
aktiviteterna på sociala media, bland annat 
med väldigt uppskattade och välspridda 
receptfilmer. Inför utökningen av lakritsyog-
hurtsortimentet genomfördes en aktivitet där 
konsumenterna fick rösta på vilken lakrits-
smak man ville ha i vårt yoghurtsortiment. 

I kommunikationen på Åland över sommaren 
valde vi att lyfta ”kändisar” som ambassadö-
rer för våra produkter då de med egna ord 
fick berätta om sin relation till ”Mitt mejeri”.

Konsulentaktiviteter i butik har varit en 
fortsatt viktig säljskapande aktivitet, såväl 
på Åland som i fastlandet. I samband med 
säljstart för nya produkter har kommunika-
tion skett via annonsering, radioreklam, FB, 
Instagram, hemsida och butiksaktiviteter. Ett 
flertal kunder har varit på besök till mejeriet 
och bageriet. 

Temat på teckningstävlingen för de åländska 
sjätteklassisterna var ”Bussis favoritplats”. 
Prisutdelare på Jippodagen i maj var våra 
mjölkbönder Carina och Tommy Eriksson 
från Boda Mjölk i Hammarland. 

Tommy och Carina Eriksson, Boda Mjölk, var 
prisutdelare på vår jippodag.

Smått och gott
Vårt högt uppskattade smör har gått ur 
hand i mun hela året, smöret har varit 
slutsålt samma vecka som det tillverkats. 
Vi klarade inte heller på Åland ut hela 
efterfrågan under sommaren, vilket gav 
tidningsrubriker om smörbrist. Effektiv 
reklam skulle det visa sig då vi under andra 
halvåret hade en stadig tillväxt i smörför-
säljningen på Åland.

Det finländska energiföretaget Gasum har 
infört en produktmärkning för produkter 
tillverkade på inhemsk biogas, en märkning 
som pryder ett flertal av våra produkter. 
Märkningen läggs till i takt med att produkt-
förpackningarna förnyas.

På hösten deltog vi i den åländska deltäv-
lingen av den svenska tävlingen Matverket. 
Tillsammans med Boda Mjölk presenterades 
tävlingsbidraget ”Polkagrisyoghurt”, vi mis-
sade hårfint segern men vi fick omdömet 
”out of  a box in a box”, vackert så.

Ännu godare
frukost med
åländsk yoghurt!

– den goda smaken från 20 gårdar
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Skördefestens 
Öppna Gårdar
16-18 september
Deltagandet i Skördefesten följde tidigare års 
framgångsrika upplägg och även om antalet 
besökare minskade en aning hade vi 7500 
besökare på vår gård. Engagerade medar-
betare och samarbetspartners gör det möjligt 
att på bästa ta hand om det stora antalet 
besökare - stort tack till Er alla, ingen nämnd 
och ingen glömd.
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2016 i korthet
• Omsättningen i koncernen uppgick till 
 16,37 miljoner euro, en minskning med 
 2,1 %. Försäljningen av egna produkter 
 minskade med 1,5 % och agenturprodukter 
 minskade med 3,6 %.
• Omsättningen i moderbolaget uppgick till 
 13,63 miljoner euro, en minskning med 
 0,5 %.
• Dotterbolaget Ålandsmejeriet Finland Ab 
 Oy (ÅMF) ökade omsättningen med 4,5 % 
 och slutade på 5,73 miljoner euro. 
 Försäljningen av moderbolagets produkter 
 via ÅMF ökade med 18 %.
• Försäljningen av brödprodukter ökade 
 med 0,4 %.
• Mjölkkrisen fördjupades. Extremt låga 
 produktpriser under första halvåret ledde 
 till att branschen ytterligare nödgades 
 sänka avräkningspriserna för mjölk.
• Mjölkinvägningen uppgick till 13,5 miljoner, 
 en minskning med 13,7 %.
• Företaget certifierades enligt BRC – global 
 standard för livsmedelssäkerhet.
• Mejeriet certifierades enligt ekologisk 
 produktion och KRAV.
• Investering i utökad lagerkapacitet för 
 mjölk och ekologisk linje gjordes.
• Den första åländska ekologiska mjölken 
 förädlades i december.
• Förädling av ekologisk mjölk för Roslags-
 mjölk inleddes i november.
• Årets resultat för moderbolaget uppgick 
 till – 267 924 euro. Koncernens resultat 
 uppgick till – 298 644 euro.

Allmänt
Mjölkkrisen har fortsättningsvis hållit ett 
hårt grepp om mjölknäringen. Marknads-
situationen för mjölkprodukter fortsatte att 
försämras under våren med sjunkande av-
räkningspriser som följd. I medeltal sjönk av-
räkningspriserna i Europa med 12 % under 
det första halvåret. Under hösten började de 
internationella priserna på mjölkprodukter 
att stärkas, som ett resultat av bättre balans 
mellan produktion och konsumtion, varefter 
avräkningspriserna återhämtade sig en del.
 Prispressen har framförallt märkts på ost-
priserna. ÅCA har en andel på 75-80 % av 
mjölken som blir ost och är därmed extremt 
utsatt för prispressen. Vårt ostsortiment har 
som tidigare styrts mot mindre priskänsliga 
segment och likaså pågår en förflyttning mot 
mera färskmjölksprodukter, vilket har dämpat 

Styrelsens verksamhetsberättelse
Året som gick

pressen på avräkningspriset till viss del.
 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 gemen-
samt ekonomisystem implementerades i 
dotter bolaget under inledningen av 2016. 
Åtgärden syftar till att förbättra effektiviteten 
och uppföljningen i verksamheten.

Marknad Åland
Mejeri
Försäljningen av våra mejeriprodukter på 
hemmamarknaden backade något från 
fjolårets rekordnotering, totalt en minskning 
med 4,3 %, vilket motsvarar nivån från 2014. 
Tillbakagången gällde alla produktsegment. 
En tydlig tendens var att försäljningen åter-
hämtade sig under andra halvåret. 
 Försäljningen av agenturprodukter mejeri 
ökade med 6,7 %.
 Inga prisjusteringar gjordes under året.

Bageri
Fortsättningsvis råder hård konkurrens på 
brödmarknaden med många aktörer. Även 
s.k. bake-off  i butikerna har blivit vanligare, 
vilket påverkar försäljningen av lokalt bröd.
 Det egenproducerade matbrödet backade 
med 2,7 % medan agenturbrödet ökade 
med 5,0 %. Totalt ökade brödförsäljningen 
med 0,4 %.
 Prishöjning på bröd gjordes under hösten. 

Marknad Finland
Marknaden för mejeriprodukter i Finland 
har varit fortsatt mycket svag under året. 
Konkurrensläget mellan aktörerna i daglig-
varuhandeln har ytterligare intensifierats 
med sjunkande priser på basvaror som följd. 
Därtill har ett överutbud på inhemsk och 
importerad ost pressat ner priserna bl.a. 
genom ständiga priskampanjer. Likaså har 
konkurrensen inom färskmjölksegmentet 
ökat med sjunkande priser som följd. 
 Ålandsmejeriet Finland Ab Oy:s försäljning 
av moderbolagets produkter ökade med 18 
% under året och utgör drygt hälften av dot-

terbolagets totala försäljning. Försäljnings-
ökningen beror på en stark tillväxt för både 
ost och yoghurt. Den totala försäljningen för 
dotterbolaget ökade med 4,5 %.
 Prishöjningar genomfördes på smör och 
delar av ostsortimentet.
 Lakritsyoghurt, en lite annorlunda produkt 
i sortimentet, har inneburit ett genombrott för 
försäljningen av vår yoghurt på fastlandet. 
Den har väckt stort intresse och även fung-
erat som dörröppnare för övrigt sortiment. 

Marknad Sverige
Situationen på den svenska marknaden har 
väldigt långt påmint om den finska mark-
naden. Överutbud på ost, både svensk och 
importerad, har lett till att kampanjpriser har 
dominerat marknaden.
 En fortsatt förskjutning av försäljning av 
vår ost till den finska marknaden har lett till 
att volymerna till den svenska marknaden 
minskat och utgör nu ca en tredjedel av vår 
ostförsäljning. 
 Från sommaren och framåt inleddes 
direktförsäljning av yoghurt till ett 30-tal dag-
ligvarubutiker. Utbudet är stort och konkur-
rensen är hård, men den inledande perioden 
visar att det finns ett intresse för produkter-
na. Försäljningen har skötts av Ockelbo Ost, 
som är vår enskilt största samarbetspartner 
för försäljning till den svenska dagligvaru-
handeln. 
 Prishöjningar genomfördes på smör och 
på delar av ostsortimentet.
 Den svenska kronan fortsatte att försva-
gas jämfört med euron, vilket ger en negativ 
resultatpåverkan.
 Samarbetet med den ekologiska produ-
centgruppen Roslagsmjölk, som inleddes 
i november, har varit ett positivt tillskott för 
mejeriet. Mjölken från Sverige förädlas och 
förpackas på mejeriet och levereras tillbaka 
för svensk marknad. På det viset nyttjas 
mejeriets kapacitet på ett bra vis och kritisk 
produktionsvolym uppnås.

Produktion
Mejeri
Efter att underlaget för mjölkråvaran  
minskade under 2015 då en del mjölkle-
verantörer bytte mejeri, har produktionen 
stabiliserats. Mjölkinvägningen 2016 uppgick 
till 13 550 304 liter, en minskning med 13 %.  
Endast en mjölkleverantör avslutade sin 
verksamhet under året.

13
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 Intresset för ekologisk mat har ökat och 
förväntas öka ytterligare i framtiden. Tren-
den märks både hos den vanlige konsumen-
ten och från offentlig upphandling. För att 
möta den ökande efterfrågan och anpassa 
sortimentet för framtiden inleddes produk-
tion och försäljning av ekologisk mjölk fr.o.m. 
december. Starten har inledningsvis gått 
enligt förväntningarna.
 För att upprätthålla en rationell produktion 
behövs en viss kritisk massa. Då det egna 
råvaruunderlaget har minskat, har alternativ 
produktion undersökts. Det har som ett för-
sta steg lett till ett samarbete med Roslags-
mjölk, en grupp ekologiska mjölkproducen-
ter i Roslagen. De har valt att inleda egen 
försäljning av färskmjölk och yoghurt, och 
från ÅCA:s sida består samarbetet av att 
förädla, förpacka och kundsortera mjölken 
för deras räkning. Samarbetet inleddes i 
november och uppstarten har fungerat bra.
 Strategiskt är målet att nå en större andel 
av färskmjölk på bekostnad av osttillverk-
ningen, för att bli mindre beroende av 
internationella prisrörelser. Den stigande 
försäljningen av färskmjölksprodukter till när-
marknaderna har resulterat i att produktionen 
av yoghurt har fortsatt att öka. Volymtillväx-
ten var så stor som 46 % under året. 
 Osttillverkningen minskade med 15,3 % 
och blev totalt 1132 ton. Smörtillverkningen 
minskade med 30,7 % och blev totalt 120 
ton. Glasstillverkningen som är ganska 
småskalig, ökade med 48 %.
 För att möjliggöra förädling av ekologisk 
mjölk och för att särhålla mjölkråvara som 
tas till anläggningen för legoproduktion, har 
två råmjölkssilor och linje för ekologisk mjölk 
installerats. Anläggningen har även certifie-
rats enligt EU:s regler för ekologisk produk-
tion och enligt den ekologiska märkningen 
KRAV.
 Under året erhölls certifikat enligt livs-
medelssäkerhetsstandarden BRC Global 
Standards for Food Safety. Certifieringen 
hade föregåtts av drygt 1,5 års arbete med 
att anpassa verksamheten enligt standar-
den. Syftet med certifieringen är att yt-
terligare förbättra säkerheten för livsmedel 
samt att bli godkänd som leverantör till 
de kunder som ställer krav på certifiering. 
Systemet omfattar hela verksamheten från 
jord till bord. Certifieringen har inneburit ett 
bredare kundunderlag både på finsk och på 
svensk marknad.

Bageri
Bageriets verksamhet har fortsatt enligt den 
nya produktionsmodellen som infördes i bör-
jan av 2015. I korthet innebär upplägget ett 
smalare sortiment, senare produktionsstart 
och minskad bemanning, samt en tydligare 
säsongsanpassning. Konceptet har visat sig 
lyckat och har bidragit till en bra lönsamhet 
för bageriet.
 Fortsatt förnyelse av sortimentet innebar 
bl.a. att ekologiskt bröd togs med i sortimen-
tet igen. Även tårtor är tillbaka, om än bara 
till vissa högtidsdagar.
 Verksamheten består fortsättningsvis av 
matbröd, kaffebröd och konditori. Därtill 
kompletteras sortimentet med agenturpro-
dukter.

Miljö
Biogas- och reningsanläggningen Gastro-
nomen har fungerat bra under året, frånsett 
ett kortare produktionsstopp i november. 
Anläggningen, som producerar biogas samt 
renar processavloppsvatten och vassle, 
bidrar positivt till ekonomisk och miljömässig 
nytta för företaget. 
 Förbrukningen av tillskottsenergi i form av 
eldningsolja och flisproducerad energi var, 
tack vare den egna energiproduktionen, på 
en fortsatt mycket låg nivå under året.
 Vattenförbrukningen minskade 4,7 %.
 Elförbrukningen minskade med 5,2 % till 
följd av lägre produktion.
 Verksamheten är certifierad enligt 
ekologisk produktion, där årligen uppsatta 
miljömål ingår som en del av systemet.
 Företaget kan numera märka sina mejeri-
produkter med ”Tillverkad med finsk biogas” 
enligt avtal med Gasum.
 All elenergi är prissäkrad certifierad grön 
el. Det samma gäller för 2017.
 Företaget är medlem i Producentansvar 
Åland Ab (Proans).

Investeringar
Bland årets investeringar kan nämnas två 
st. råmjölksilor, uppdaterad processtyrning, 
linje för ekologisk mjölk, rullvagnsfyllare, 
kartongvikningsmaskin och ekonomisystem 
till dotterbolaget. Under året gjordes investe-
ringar för totalt 665 317 euro.

Framtid
Mjölkkrisen, som tog sin början i augusti 
2014 i samband med att Ryssland införde 

importstopp för livsmedel från bl.a. EU har 
fortsättningsvis varit ett tungt ok att bära 
för mejerisektorn. En utjämning mellan 
tillgång och efterfrågan har dock skett under 
senare delen av året, bl.a. genom politiska 
styrmedel. Det ledde till att de internatio-
nella priserna steg under hösten 2016, men 
priserna har under början av 2017 backat en 
aning igen.
 Osäkerhetsfaktorer som det allmänna 
världsläget, brexit, den nya amerikanska 
administrationen m.m. gör det naturligtvis 
svårt att sia om den framtida utvecklingen 
för mjölksektorn, en sektor som det har 
visat sig påverkas mycket av händelser i vår 
omvärld. Ändå finns flera indikatorer som 
pekar mot en stärkt marknad för mjölkpro-
dukter, bl.a. minskar mjölkproduktionen i de 
största mjölkproducerande länderna förutom 
USA, vilket borde leda till en bättre balans 
på marknaden. 
 Lönsamheten på mjölkgårdarna är mycket 
svag efter flera tunga år. Under året har 
staten på flera sätt tillfälligt kommit med 
stöd för att delvis kompensera mjölkprodu-
centerna. Bland annat stöd för att minska 
produktionen. En ljusning för branschen 
med stigande avräkningspriser skulle vara 
nödvändig för att trygga mjölkproduktionen 
långsiktigt. 
 En tydlig rörelse efter flera år av svag lön-
samhet i mjölksektorn, har varit att många 
mjölkproducenter och grupper har valt att 
starta egen mjölkförädling i större eller min-
dre skala. Det gäller speciellt i Sverige. Man 
vill dra nytta av den lokala efterfrågan och 
göra sig mindre beroende av prisrörelserna 
på marknaden. Där har vårt företag en bra 
position att utgå ifrån. Den egna produk-
tionen i kombination med närvaro på flera 
närbelägna marknader gör att det finns alla 
möjligheter att fortsätta arbeta för att vara 
mindre utsatt för svängningar i de internatio-
nella priserna på mjölkprodukter.
 Roslagsmjölk, vars mjölk förädlas av vårt 
mejeri, är ett bra exempel på hur man som 
liten producent kan få bättre kontroll över 
sin råvara genom att sälja den på egen 
hand. Samarbetet har börjat bra och visar 
att samverkan kan leda till att ett plus ett blir 
mer än två. Meningen är att ytterligare öka 
den förädlade volymen framöver.
 Investeringarna kommer att minska framö-
ver efter flera år av stora investeringar.

13
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 I februari 2017 lyckades vi för första 
gången få våra egna produkter, närmare 
bestämt tre sorters yoghurt, centralt listade 
hos en svensk dagligvarukedja. Det ger 
tillgång till bra distribution och möjlighet 
till ökade försäljningsvolymer. Den nyligen 
erhållna livsmedelssäkerhetscertifieringen 
var en förutsättning för att det skulle lyckas 
att sälja in produkterna. 
 Den 7 februari 2017 hölls extra stämma 
där beslut om stadgeändring togs, som 
innebär att andelslaget övergår till en årlig 
stämma samt att styrelseledamöterna väljs 
för ett år i sänder i samband med ordinarie 
stämma.
 Styrelsen ser att företaget har goda möj-
ligheter att vara framgångsrikt i framtiden. 

En fortsatt anpassning till den rådande 
situationen, där det gäller att ta vara på sina 
styrkor och möjligheter är nyckeln till fram-
gång. Som liten aktör är det allt viktigare att 
samarbeta från jord till bord, lyssna av kun-
der och konsumenters behov, och att söka 
samverkan med andra för gemensam nytta.

Personal
Personalvård
ÅCA samarbetar med Medimar i sjukvårds-, 
arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor. All 
personal erbjuds ett ekonomiskt bidrag för 
möjlighet till motionsutövning. Vi anser att 
motion och hälsa är viktiga komponenter för 
en bra personalvård. 

Kompetensutveckling
Under året har hela organisationen utbildat 
sig i kvalitetssystem och kvalitetsledning. Ett 
tiotal personer har utbildat sig till interna re-
visorer. Dessutom har medarbetare utbildats 
inom biogasområdet. 

Belöningar och utmärkelser
Personer med jämna födelsedagar har 
uppvaktats på ett vederbörligt sätt. Personer 
som arbetat i lång och trogen tjänst premie-
ras på jämna tiotal år. 

Per den 31.12.2016 var 19 medlemmar andelsägare i ÅCA.  
Medlemmarna var kallade till ordinarie vårstämma 21.04.2016 och 
ordinarie höststämma 30.11.2016. Vid höststämman beslöts att antalet 
medlemmar i styrelsen skall vara 7 personer. Höststämman valde Michael 
Berner, Frida Åkerblom, Stefan Rumander och Leif  Hagberg till nya 
medlemmar i styrelsen för perioden 2017-2018. För perioden 2016-2017 
är Trygve Sundblom, Jan-Håkan Eriksson och Ole Blomqvist invalda.

Styrelse 2016

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

Styrelsen har sammankommit till 18 protokollförda sammanträden.

Antalet anställda i medeltal
 2016 2015 
 52 52 

Revisorer för 2016

Ordinarie: Erika Sjölund, GR
Suppleanter: Sixten Söderström, GRM
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Resultaträkning 
01.01-31.12.2016, euro
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KONCERN MODERBOLAG

Not 2016 2015 2016 2015

OMSÄTTNING 1. 16 372 769 16 734 218 13 631 037 13 695 753

Förändring av produktlager -854 570 -236 641 -854 570 -236 641

Övriga rörelseintäkter 2. 3 786 14 500 3 786 14 500

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

9 621 375
-139 369

10 493 753
-49 253

7 706 337
-33 378

8 362 069
-79 380

Sa Material och förnödenheter 9 482 007 10 444 500 7 672 958 8 282 689

Personalkostnader
Löner och arvoden
Lönebikostnader

Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader

3.
2 509 333

436 921
105 308

2 566 389

455 289
113 675

2 127 783

361 590
89 950

2 167 244

376 891
92 724

Sa Personalkostnader 3 051 562 3 135 353 2 579 324 2 636 859

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan
Avskrivningar av koncerngoodwill

4.
544 948
25 718

570 186
25 718

524 796 550 035

570 665 595 904 524 796 550 035

Övriga rörelsekostnader 2 586 423 2 551 961 2 153 369 2 155 683

RÖRELSERESULTAT -168 672 -215 641 -150 194 -151 653

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. 9 390

40 601

-179 963

8 755

5 546

-188 051

9 390

40 472

-167 592

8 755

5 546

-177 344

Sa Finansiella intäkter och kostnader -129 972 -173 751 -117 730 -163 043

FÖRLUST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER -298 644 -389 392 -267 924 -314 696

Bokslutsdispositioner
Förändring av avskrivningsdifferens
Förändring av reserver
Latenta skatter

6. 0
0

0
0

62 939
0

314 696
0

Inkomstskatt 7. 0 0

Minoritetsandelar

RÄKENSKAPSPERIODENS FÖRLUST -298 644 -326 452 -267 924 0
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Balansräkning
 per 31.12.2016, euro

AKTIVA
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KONCERN MODERBOLAG

Not 2016 2015 2016 2015

BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter
Koncerngoodwill

8.
113 956
128 588

20 697
154 306

113 255 19 296

Sa Immateriella tillgångar 242 544 175 003 113 255 19 296

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

121 122
1 275 560
2 337 147

756 979

121 122
1 413 640
2 646 700

261 914

121 122
1 275 560
2 291 212

756 979

121 122
1 413 640
2 581 314

261 914

Sa Materiella tillgångar 4 490 808 4 443 375 4 444 873 4 377 990

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

9.
0

145 473

28 389

0
165 794

29 389

286 588
145 473

28 389

286 588
165 794

28 389

Sa Placeringar 173 862 195 183 460 450 480 771

SA BESTÅENDE AKTIVA 4 907 214 4 813 562 5 018 578 4 878 057

RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar
Material och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga produkter / varor

488 551
3 611 639

407 313

489 351
4 461 376

295 062

488 551
3 611 639

89 999

489 351
4 461 376

51 620

Sa Omsättningstillgångar 4 507 503 5 245 790 4 190 188 5 002 348

Fordringar

Långfristiga
Övriga fordringar

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

1 391 162

34 009
127 602

1 313 105

61 451
35 995

963 229
508 660
28 260

127 485

935 140
403 536
40 215
23 868

Sa Kortfristiga fordringar 1 552 772 1 410 552 1 627 634 1 402 759

Kassa och bank 153 693 334 443 81 309 214 011

SA RÖRLIGA AKTIVA 6 213 968 6 990 784 5 899 132 6 619 118

SA  A K T I V A 11 121 182 11 804 345 10 917 710 11 497 174
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Balansräkning
 per 31.12.2016, euro

AKTIVA

Balansräkning
 per 31.12.2016, euro

PASSIVA
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KONCERN MODERBOLAG

Not 2016 2015 2016 2015

EGET KAPITAL 11.

Andelskapital 399 102 621 190 399 102 621 190

Övriga fonder
Reservfond

Balanserad vinst fr tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens resultat

193 477
1 479 531
-298 644

193 477
1 805 983
-326 452

193 477
790 212

-267 924

193 477
790 212

0

SA EGET KAPITAL 1 773 466 2 294 199 1 114 867 1 604 880

Minoritetsandel

ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER

Avskrivningsdifferens
Reserver

0 0 1 037 344 1 037 344
0

SA ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER 0 1 037 344 1 037 344

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt
Skulder till kreditinstitut
Latenta skatteskulder

12.
6 679 148

207 469
6 732 791

207 469
6 622 470 6 659 763

Sa Långfristigt 6 886 616 6 940 260 6 622 470 6 659 763

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

316 200

1 399 344

207 464
538 091

611 688
0

1 276 233

167 851
514 114

300 000

1 229 218
17 501

134 891
461 418

595 488

1 030 368
4 061

132 656
432 614

Sa Kortfristigt 2 461 100 2 569 887 2 143 028 2 195 186

SA FRÄMMANDE KAPITAL 9 347 716 9 510 147 8 765 498 8 854 950

SA  P A S S I V A 11 121 182 11 804 345 10 917 710 11 497 174
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KONCERN MODERBOLAG

2016 2015 2016 2015

AFFÄRSVERKSAMHETEN

Tillförda medel
Internt tillförda medel

Nettoresultat
Avskrivningar och reserveringar

-298 644
570 665

-326 452
595 904

-267 924
524 796

0
235 339

Sa Internt tillförda medel

Förändring av långfristiga skulder

Inbetalt insatskapital

272 021 269 452 256 872 235 339

-53 644 -94 303 -37 293 -14 875

26 920 45 567 26 920 45 567

Sa Tillförda medel 245 297 220 716 246 499 266 031

Använda medel
Investeringar
Ränta på andelskapital
Återbetalt andelskapital

664 317
0

249 009

517 597
0

19 919

665 317
0

249 009

517 597
0

19 919

Sa Använda medel 913 326 537 516 914 326 537 517

Förändring i rörelsekapitalet -668 029 -316 800 -667 827 -271 486

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

-180 749
142 221

-738 287
108 787

-246 561
-107 062
-187 388
224 210

-132 702
224 875

-812 159
52 159

-307 675
11 454

-157 261
181 997

-668 029 -316 800 -667 827 -271 486
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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 tillverkn-
ingskostnad. 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 utom-
stående 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

2016 2015 2016 2015

1.  Omsättning 

Enligt verksamhetsområde:

Mejeriprodukter 10 167 646 10 317 890 10 167 646 10 317 890

Bageriprodukter 2 445 179 2 434 649 2 445 179 2 434 649

Övrig försäljning 3 759 944 3 981 679 1 018 212 943 214

16 372 769 16 734 218 13 631 037 13 695 753

Enligt marknadsområde:

Försäljning på Åland

- Egna produkter 6 457 800 6 517 566 6 457 800 6 517 566

- Förmedlingsvaror 1 922 370 1 944 095 1 922 370 1 944 095

Försäljning utanför Åland 7 992 599 8 272 557 5 250 867 5 234 092

16 372 769 16 734 218 13 631 037 13 695 753

2.  Övriga rörelseintäkter

Hyresintäkter och arrenden 613 333 613 333

Övriga intäkter 3 173 4 588 3 173 4 588

Försäljningsvinster från anläggningstillgångar 0 9 579 9 579

3 786 14 500 3 786 14 500

3. Personalkostnader

Löner till styrelse och VD 139 629 154 219 139 629 154 219

Löner till övriga 2 516 740 2 510 768 2 135 190 2 111 623

Aktiverade löner -147 036 -94 761 -147 036 -94 761

Pensionskostnader 450 918 459 358 375 587 380 959

Aktiverade pensionskostnader -13 997 -7 274 -13 997 -7 274

Övriga lönebikostnader 108 652 114 649 93 294 93 698

Aktiverade lönebikostnader -3 344 -1 606 -3 344 -1 606

3 051 562 3 135 353 2 579 324 2 636 858

Naturaförmåner 32 748 32 965 11 368 11 235

3 084 310 3 168 318 2 590 692 2 648 094

Medelantal anställda omräknat till heltid 63 60 52 52

4. Avskrivningar 

Immateriella rättigheter 34 834 19 917 34 133 19 216

Byggnader 138 079 140 038 138 079 140 038

Maskiner och inventarier 372 035 410 232 352 584 390 781

Goodwill 25 718 25 718

570 665 595 904 524 796 550 035

5. Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva

Dividendintäkter 9 390 8 755 9 390 8 755

6.  Förändring i bokslutsdispositioner

Avskrivningsdifferenser

- Byggnader -76 094 -70 369

- Maskiner och inventarier 76 094 -244 327

Återanskaffningsreservering

0 0 0 -314 696

7. Inkomstskatt

Direkta skatter 0 0

Förändring av latent skatteskuld 0 -62 939

0 -62 939
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Noter till Resultaträkning, euro Noter till Aktiva, euro
KONCERN MODERBOLAG

2016 2015 2016 2015

8. Förändring i immateriella och materiella tillgångar

Immateriella tillgångar

Anskaffningsutgift 1.1. 103 750 103 750 100 246 100 246

- ökningar 128 092 128 092

- minskningar

Anskaffningsutgift 31.12. 231 842 103 750 228 338 100 246

Ackumulerade planavskrivningar 1.1. -83 053 -63 136 -80 950 -61 734

- minskningar

- avskrivningar under räkenskapsperioden -34 834 -19 917 -34 133 -19 216

Ackumulerade planavskrivningar 31.12. -117 887 -83 053 -115 083 -80 950

Planvärde 31.12. 113 956 20 697 113 255 19 296

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 3 809 688 3 809 688 3 809 688

- ökningar

- minskningar

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

Ackumulerade planavskrivningar 1.1. -2 396 049 -2 256 011 -2 396 049 -2 256 011

- minskningar

- avskrivningar under räkenskapsperioden -138 079 -140 038 -138 079 -140 038

- Ackumulerade planavskrivningar 31.12. -2 534 128 -2 396 049 -2 534 128 -2 396 049

Planvärde 31.12. 1 275 560 1 413 640 1 275 560 1 413 640

Maskiner och inventarier

Anskaffningsutgift 1.1. 6 262 357 5 852 918 6 127 537 5 718 099

- ökningar 62 482 409 438 62 482 409 438

- minskningar

Anskaffningsutgift 31.12. 6 324 839 6 262 357 6 190 019 6 127 537

Ackumulerade planavskrivningar 1.1. -3 615 657 -3 205 425 -3 546 223 -3 155 442

- minskningar 0

- avskrivningar under räkenskapsperioden -372 035 -410 232 -352 584 -390 781

Ackumulerade planavskrivningar 31.12. -3 987 691 -3 615 657 -3 898 807 -3 546 223

Planvärde 31.12. 2 337 147 2 646 700 2 291 212 2 581 314

Av planvärdena som hänför sig till produktionsmaskinerna 1 360 998 1 612 115 1 360 998 1 612 115

Förskottsbetalning och nyanläggning 756 979 261 914 756 979 261 914

9. Placeringar   

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

Aktier 137 606 157 927 137 606 157 927

Övriga värdepapper 7 868 7 867 7 868 7 867

Övriga fordringar 22 982 22 982 22 982 22 982

Övriga placeringar 5 406 6 406 5 406 5 406

173 862 195 183 460 450 480 771
10. Resultatregleringar

Personalrelaterade kostnader 84 303 14 076 84 186 5 299

Övriga resultatregleringar 43 299 21 919 43 299 8 059

127 602 35 995 127 485 13 358
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Noter till Passiva, euro

KONCERN MODERBOLAG

2016 2015 2016 2015

11. Eget kapital

Andelskapital 1.1. 621 190 595 542 621 190 595 542

- Ökning 26 920 45 567 26 920 45 567

- Minskning -249 009 -19 919 -249 009 -19 919

Andelskapital 31.12. 399 102 621 190 399 102 621 190

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

5 190 243 819 5 190 243 819

Medlemsinsatser, oguldet insatskapital 97 052 82 076 97 052 82 076

Antal andelar 31.12. 39 910 62 119 39 910 62 119

Reservfond 1.1. 193 477 193 477 193 477 193 477

- Fonderad del av årets överskott 0 0 0 0

Reservfond 31.12. 193 477 193 477 193 477 193 477

Ackumulerade vinstmedel 1.1. 1 805 984 2 383 562 790 212 946 941

- Överföring mot räkenskapsperiodens resultat -326 452 -577 578 0 -156 729

- Andel av eget kapital i reserveringar

Ackumulerade vinstmedel 31.12. 1 479 532 1 805 984 790 212 790 212

Räkenskapsperiodens vinst 1.1. -326 452 -577 578 0 -156 729

- Överfört till reservfonden 0 0 0

- Överfört mot ackumulerade vinstmedel 326 452 577 578 0 156 729

- Ränta på andelskapital 0 0 0

- Räkenskapsårets resultat -298 644 -326 452 -267 924 0

Räkenskapsperiodens vinst 31.12. -298 644 -326 452 -267 924 0

Totalt Eget kapital 31.12. 1 773 466 2 294 199 1 114 867 1 604 880

12. Lån som förfaller senare än efter 5 år

Skulder till kreditinstitut inklusive limiter 2 033 568 2 841 851 2 033 568 2 841 851

13. Resultatregleringar

Personalrelaterade kostnader 515 254 464 204 438 581 411 081

Övriga resultatregleringar 22 837 49 910 22 837 21 533

538 091 514 114 461 418 432 614

14.Givna säkerheter och ansvarsförbindelser

Skulder mot vilka inteckningar i fastigheter och 

pantsatta aktier ställts som säkerhet 

Skulder till kreditinstitut 6 995 348 7 344 479 6 922 470 7 255 251

Valutatermin exponering i SEK 3 000 000 sek 3 000 000 sek

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 45 935 65 385

Företagsinteckningar 2 003 208 2 003 208 1 869 108 1 869 108

8 590 411 8 609 861 8 410 376 8 410 376

Styrelsens underskrifter
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Noter till Passiva, euro

Styrelsens förslag till disposition  
av vinstmedlen och bokslutsunderskrifter

Revisorernas underskrift

Styrelsens underskrifter

Styrelsen föreslår att nettoresultat -267.923,89 € överföres till ackumulerade vinstmedel.

Jomala den 30 mars 2017

Över utförd revision har idag berättelse avgivits.

Jomala den 30 mars 2017
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Revisionsberättelse  
till medlemmarna i  

Ålands Centralandelslag, ÅCA

Revision av bokslutet

Uttalande
Jag har utfört en revision av bokslutet för Ålands Centralandelslag, ÅCA (fo-nummer 
0145056-4) för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2016. Bokslutet omfattar koncernens samt 
moderbolagets balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter.

Enligt min uppfattning ger bokslutet, som för moderbolaget uppvisar en förlust om 
267 969,31 euro, en rättvisande bild av koncernens och andelslagets ekonomiska ställning 
samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden 
gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.

Grund för uttalandet 
Jag har utfört min revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Mina skyldigheter 
enligt god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns skyldigheter vid revision av 
bokslutet. Jag är oberoende i förhållande till andelslaget och koncernföretagen enligt de 
etiska kraven i Finland som gäller den av mig utförda revisionen och jag har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att 
bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande 
upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upp-
rätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedöm-
ningen av andelslagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om man avser att likvidera andelslaget eller koncernen, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehål-
ler några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i bokslutet.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder jag professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig  
 dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder  
 bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och  
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 ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upp- 
 täcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig  
 felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,  
 förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern  
 kontroll. 
• skaffar jag mig en förståelse av den del av andelslagets och koncernens interna  
 kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är  
 lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten  
 i den interna kontrollen. 
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i  
 ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören  
 använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Jag drar också en  
 slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon  
 väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan  
 leda till betydande tvivel om andelslagets eller koncernens förmåga att fortsätta  
 verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,  
 måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i  
 bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är  
 otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Mina slutsatser baseras på de  
 revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan  
 framtida händelser eller förhållanden göra att ett andelslag eller en koncern inte längre  
 kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet,  
 däribland upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna  
 och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 
• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella  
 informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett  
 uttalande avseende koncernbokslutet. Jag ansvarar för styrning, övervakning och  
 utförande av koncernrevisionen. Jag är ensamt ansvarig för mitt uttalande.

Jag kommunicerar med dem som har ansvar för andelslagets styrning avseende, bland an-
nat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydel-
sefulla iakttagelser under revisionen, däribland betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat under revisionen.

Övriga rapporteringsskyldigheter 

Övrig information 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Övrig informa-
tion omfattar informationen i verksamhetsberättelsen. Mitt uttalande om bokslutet täcker inte 
övrig information.
Min skyldighet är att läsa informationen i verksamhetsberättelsen i samband med revisionen 
av bokslutet och i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga mot-
stridigheter mellan informationen i verksamhetsberättelsen och bokslutet eller den uppfatt-
ning jag har inhämtat under revisionen eller om informationen i verksamhetsberättelsen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare min skyldighet att bedöma 
om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser.
Enligt min uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och 
verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med bestämmelserna om upprättande av 
verksamhetsberättelse. 
Om jag utgående från mitt arbete drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktig-
het i informationen i verksamhetsberättelsen bör jag rapportera detta. Jag har ingenting att 
rapportera gällande detta.

Jomala den 30 mars 2017

Erika Sjölund, GR
Torggatan 5
22100 Mariehamn



2726

Femårsöversikt

Femårsöversikt (1.000 euro)

 2012 2013 2014 2015 2016

Mjölkinvägning liter .......................14 440 456 ......15 375 081 ......16 704 724 ..... 15 707 246 ..... 13 550 304

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

Protein % ............................................. 3,47% ............. 3,44% ............. 3,46% ............. 3,44% ............. 3,48%

Antal mjölkleverantörer 1.1 .........................44 ....................42 ....................41 ................... 38 ................... 21

Medelleverans liter per leverantör ......328 192 ...........366 073 ...........407 432 .......... 413 349 .......... 645 253

Osttillverkning kg ............................1 314 712 ........1 377 588 ........1 495 948 ....... 1 338 437 ....... 1 132 979

Flytande mjölkprodukter .................2 400 061 ........2 508 506 ........2 704 361 ....... 3 265 892 ....... 3 192 936

Smörtillverkning kg ............................164 587 ...........189 871 ...........190 832 .......... 174 240 .......... 120 740

Omsättning ..........................................14 918 .............15 251 .............14 324 ............ 13 696 ............ 13 631

Rörelseresultat .........................................151 ..................660 ................ -480 ................ -152 ................ -150

Avskrivningar ............................................507 ..................448 ..................498 ................. 550 ................. 525

Investeringar .............................................495 ..................343 ...............1 602 ................. 518 ................. 665

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

Eget kapital ............................................1 733 ...............1 765 ...............1 579 .............. 1 605 .............. 1 115

Balansomslutning ..................................8 851 .............10 247 .............11 983 ............ 11 497 ............ 10 918

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

Soliditet % ............................................... 35% ................ 35% ................ 24% ................ 23% ................ 20%

Omsättning ..........................................18 531 .............19 222 .............18 191 ............ 16 737 ............ 16 373

Avskrivningar ............................................548 ..................523 ..................540 ................. 596 ................. 571

Rörelseresultat .........................................123 ..................678 ................ -509 ................ -216 ................ -169

Investeringar .............................................565 ..................361 ...............1 650 ................. 518 ................. 664

Eget kapital ............................................2 726 ...............3 202 ...............2 595 .............. 2 294 .............. 1 773

Balansomslutning ..................................9 289 .............10 678 .............12 424 ............ 11 804 ............ 11 121

Balanslikviditet (Current ratio) ......................2 ...................2,5 ...................2,7 .................. 2,7 .................. 1,8

Soliditet % ........................................... 29,4 % ............ 30,0 % ............ 20,9 % ............ 19,4 % ............ 15,9 %

Motsvarande siffror för koncernen

 2012 2013 2014 2015 2016



2726

som hålles torsdagen den 18 maj 2017, kl. 13.00 på mejeriet.  

Kaffe serveras klockan 12.30.

På stämman handlägges följande ärenden:

 • I andelslagets stadgar § 13 nämnda ärenden

 • Tillsättande av valberedning

 • Övriga ärenden

Medlems maka/make inbjuds.

Jomala den 30 mars 2016

Styrelsen

Ordinarie stämma

Medlemmarna i Ålands Centralandelslag,

ÅCA kallas härmed till

• •

• •Femårsöversikt
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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 Vidar Haglund/Richard Lindblom
Laboratorium Marjut Holm-Wirtanen
Teknik/miljö Hans Wickström tf
Distribution/lager Mikael Nordblom

Styrelse

Ålandsmejeriet
Finland Ab Oy 

dotterbolag 100%

VD 
Johannes Snellman

 
Thomas Hackman
Försäljningschef

ingår i ÅCAs ledningsgrupp



Ålands Centralandelslag, ÅCA
Drittel-Mattesgränd 7, Prästgården

AX-22150 JOMALA, ÅLAND
Tel. +358 (0)18 32 800   Fax +358 (0)18 328 055   E-post: info@aca.ax

Hemort: Jomala   FO-nummer: 0145056-4
www.alandsmejeriet.ax
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