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BÄSTA AKTIEÄGARE,

Vi har byggt ett fantastiskt och teknologiskt avancerat bryggeri, men har 
inte helt lyckats bemästra processerna för att utnyttja anläggningens 
potential till fullo. Jag är frustrerad att verksamhetsåret 2018 visade sig 
vara ännu mera utmanande än vad jag skrev i fjolårets årsberättelse.  
Omställningen från ett gammalt till ett nytt modernt bryggeri krävde 
och kräver fortfarande mycket arbete för att behärska processerna i den 
nya anläggningen. Det här påverkade försäljningen 2018, som blev 
mindre än budgeterat.

Ölförsäljningen var 822 000 liter, en ökning med 16,4 procent, omsätt-
ningen ökade till 2 551 794 euro en ökning med 4,7 procent. Tillväxten 
beror på introduktionen av burkarna i sortimentet. Bolagets stora inves-
teringar medförde att avskrivningarna mer än fördubblades till 257 934 
euro vilket ledde till en rörelseförlust på 243 248 euro. Driftsbidraget 
var positivt med 14 506 euro. Räkenskapsperiodens förlust var 297 660 
euro. Bolagets eget kapital var 3 828 204 euro och soliditeten 45,5 pro-
cent. Soliditetssiffrorna tar inte i beaktande tillgångar i form av erhållna 
bidrag om ca 1 388 000 euro.

Stallhagens resultat kommer under närmaste åren fortfarande att belas-
tas av höga avskrivningar. 

Speciellt tack går till vår personal: arbetsförhållandena under året 2018 
har fortfarande varit oerhört krävande. Ni har klarat det exemplariskt 
med mycket flexibilitet. 

Jag tackar alla våra samarbetspartners och önskar fortsättningsvis: 

Drick mindre - drick bättre!

Jan Wennström , Verkställande direktör
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Företaget

Stallhagen Ab grundades 2004 som Ålands Bryggeri Ab och bytte år 
2009 namnet till Stallhagen Ab. Stallhagens bryggerianläggning ligger 
i Finströms kommun på Åländska landsbygden, 18 kilometer nordost 
om Mariehamn.

Stallhagen brygger öl med traditionsenliga ”craft beer” metoder och 
använder enbart utvalda naturliga råvaror. Bryggeriet tillverkar välba-
lanserade, smakliga premiumöl på flaska, burk och fat till ett kvalitets-
medvetet marknadssegment både på den inhemska och valda utländ-
ska marknader. Stallhagen har vuxit ur från mikrobryggeri-kategorin 
och är idag femte största småbryggeriet i Finland. 

Hållbarhet
Öltillverkning har relativt liten miljöpåverkan jämfört med andra in-
dustrier (Luonnonsuojeluliitto 2008). All elenergi kommer från vind-
kraft. Leverantörer för burkar, flaskor och lådor underskriver alla den 
hållbara utvecklingens principer. I och med den nya anläggningen har 
vattenförbrukningen minskat med 40 procent. Draven återvinns som 
djurfoder. Vi strävar till att allt som går att återvinnas återvinns. 

Bryggeribranschens  
verksamhetsförhållanden 2018

Marknadsöversikt
Hantverksöl-sektorn i Finland följer den internationella craft beer-tren-
den och visade en fortsatt, dock långsammare tillväxttakt 2018. Trots 
sektorns tillväxt till ca 22 miljoner liter 2018, är småbryggeriernas 
andel bara 5,8 procent av hela ölmarknaden.

Den totala ölkonsumtionen i Finland 2018 var 421,3 miljoner liter, 
varav 396,6 miljoner liter inhemsk försäljning (Valvira) och 24,7 mil-
joner liter resandeinförsel av öl, mest från Estland (Panimoliitto).

Av Finlands ölförsäljning gick 84,1 procent via dagligvaruhandeln och 
14,4 procent såldes i restauranger, Alkos andel av ölförsäljningen har 
rasat efter lagändringen till drygt 1 procent. Omkring 85 procent av all 
öl i Finland säljs på burk.
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Under 2018 lanserade Stallhagen största delen av sitt sortiment också 
på burk och har för första gången haft möjlighet att erbjuda produkter 
inom detta dominerande marknadssegment. 

Hårdare konkurrens
Intresset för hantverks öl fortsätter att växa och konkurrensen har blivit 
betydligt hårdare i Stallhagens marknadssegment. I slutet av 2018 
fanns det redan 104 småbryggerier i Finland, av vilka 99 producerar 
under 500 000 liter per år. I dag är Stallhagen Finlands femte största 
småbryggeri. Det finns över tusen inhemska småbryggeriölsorter och 
ett växande antal utländska på marknaden. 

Vår ölkultur och konsumtionsvanor har blivit mera sofistikerade, 
samtidigt som mikrobryggerierna strävar till att förstärka sina varumär-
ken och öka synligheten genom att lansera nya ölsorter i rask takt. 

Trenden mot en hälsosammare livsstil bland konsumenterna har lett 
till en ökad efterfråga på låg-alkoholhaltiga och alkoholfria öl. Mark-
nadsandelen är fortfarande liten.

Lagstiftning
Den nya alkohollagen trädde i kraft 1.1.2018. Den stora förändring-
en är att öl och andra alkoholdrycker upp till 5,5 % nu kan säljas i 
dagligvaruhandeln. För Stallhagen har den nya lagen inte inneburit 
några större förändringar i strategin. Alkoholhalten på tre ale-produk-
ter sänktes till 5,5 % från 6,0% och lanserades i dagligvarubutikerna. 
Nationellt påverkades ölförsäljningen inte nämnvärt, däremot ökade 
försäljningen av de s.k. alko-läsk produkterna med hela 203% i dag-
ligvaruhandeln. 

Finland har redan EUs högsta skatt på öl och skillnaderna blev ännu 
markantare med skatteförhöjningen på 10,7% som infördes 1.1.2018, 
den sjätte förhöjningen sedan 2008. Skatteförhöjningen var högst på 
öl och lägst på starksprit. 
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Omsättning, ekonomi, resultat 

Storsatsningen och övergången till ett helt nytt bryggeri påverkade 
bolagets resultat år 2018. Ölförsäljningen uppgick till 822 000 liter 
en ökning med 16,4 procent och omsättningen ökade till 2 551 794 
euro en ökning med 4,7 procent. På grund av bolagets stora investe-
ringar i den nya anläggningen mer än fördubblades avskrivningarna 
till 257 934€ vilket ledde till en rörelseförlust på 243 248€. Drifts-
bidraget var positivt med 14 506€. Räkenskapsperiodens förlust var 
297 660€. Täckningsbidraget var 45,21 procent. Bolagets eget kapital 
var 3 828 204€ och soliditeten 45,5 procent vilket inte tar i beaktande 
”dolda” tillgångar i form av erhållna bidrag om ca. 1 388 000€.
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Produktion, produktutveckling,  
produktsortiment 

Stallhagen bryggde 1 029 000 liter öl 2018. Produktionsåret präglades 
av att söka lösningar till olika tekniska utmaningar. Den nya anlägg-
ningen medförde att produktionen genomgick en teknisk ”metamor-
fos”. Synkroniseringen och integreringen av de nya produktionspro-
cesserna krävde en kontinuerlig, mycket resurskrävande arbetsinsats 
under hela året. I början av året uppstod problem med en underleve-
rantör som ledde till brist på förpackningsmaterial vilket medförde att 
produktionen och därmed försäljningen blev lidande just inför den 
kritiska sommarsäsongen.

Produktutveckling
Produktutvecklingen har fortsatt på företagets strategiska linje att ska-
pa och brygga välbalanserade, smakfulla öl av högsta kvalitet. Brygge-
riet fortsatte att bygga vidare på sin strategi att även tillverka innovati-
va special- och säsongsöl i begränsade mängder.

Under 2018 har en del recept justerats för att bättre anpassas till 
nya den anläggningen. 

Råvaror
Stallhagen har fortsättningsvis anlitat råvaruleverantörer som uppfyller 
våra kvalitetskrav. Stallhagen fö-
redrar inhemska råvaror alltid 
när det är möjligt. Bryggeriet 
använder över 2 000 kilo 
åländsk honung årligen. 
Maltens kvalitet påverkades 
av den extrema torkan under 
sommaren 2018 och krävde 
ytterligare justeringar i pro-
duktionen. 

Produktsortimentet
Stallhagen producerade 23 
olika öl under året varav nio 
var nya sorter. 
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Marknadsföring

Marknadsföringen har fokuserat på att synliggöra Stallhagens nya 
”craft can” burk på 355 ml tillsammans med de produktspecifika och 
händiga 12-pack lådorna. Stallhagen är det enda bryggeriet i Europa 
som erbjuder öl i det här burkformatet. Mottagandet har varit mycket 
positivt. 

Mässor, sponsoreringar 
Focus har varit att öka varumärkets synlighet på välbesökta ölmässor 
och festivaler samt via valda lokala sponsoreringar. Under 2018 har 
bryggeriet deltagit i fyra bryggeri- och ölindustrimässor i Finland samt 
i två andra öl relaterade tillställningar.

Försäljningen

Försäljningen till alla marknadssegment ökade 16,4 % till 822 000 
liter under 2018. Ålands andel av försäljningen var 56,8 procent, fast-
landets 41,4 procent och exportens andel 1,8 procent. 

PubStallhagen och Gårdsbutik 
PubStallhagen, restaurangen i anslutning till bryggeriet, drevs under 
året av utomstående krögare. Pubens ölförsäljning var 15 680 liter, en 
minskning med 7,5 procent. Gårdsbutikens ölförsäljning ökade med 
61 procent till 18 950 liter. Ökningen beror främst på introduktionen 
av burken.

Stallhagen Ab tog över verksamheten av restaurangen genom sitt nya 
dotterbolag StallhagenUpplevelser Ab fr.o.m. början av 2019. 
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Organisation & Personal

Personalstyrkan var nio personer och bestod av en tre personers 
ledningsgrupp, bryggmästare, produktionsledare, ekonomie assistent, 
och tre bryggeritekniker. 

Under andra halvåret inledde Stallhagen och Åland Post ett samarbe-
te som innebar att lagerhantering och distribution flyttades till Åland 
Posts anläggning i Sviby. 

Första tertialet 2019

Under årets första fyra månader har ölförsäljningen i liter ökat med 
2,1 procent. Största ökningen har skett på den skattefria sidan vilket 
förklarar varför omsättningen i euro är ned med 3,4 procent. 
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Största aktieägare

Bolaget har 67 462 st. utestående aktier.

Bolagets fem största aktieägare:

De fem största aktieägarnas innehav var 33,13 %. 

Företagets ledning och styrelse

Ledningen: Verkställande direktör Jan Wennström, produktionschef 
Mats Ekholm, marknadsföringsansvarig Kristiina Kurki-Suonio. 

Styrelsen har hållit 3 officiella möten under 2018. Styrelsen har även 
sammanträffat regelbundet under året för att gå igenom aktuella fråge-
ställningar. Styrelsen har haft följande sammansättning:
 
Jan Erik Eriksson, ordförande
Hans Mikael Holmström, viceordförande
Lennart Joelsson

Mariehamn 7.6. 2019

Styrelsen
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 Antal Ägarandel 
Jan Wennström, VD, via Lingam Ab 7 827 11,60 %
Hans Holmström, styrelsemedlem, via Refuture Ventures Ab  4 236 6,28 %
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag  3 648 5,41 %
Jan-Erik Eriksson, styrelse ordf., via Björnviken Holding Ab  3 372 5,00 %
Ålands Utvecklings Ab 3 258  4,83 %

Original
4,5%



Getavägen 196, AX-22410 Godby, Åland, Finland     Tel +358 18 48500     www.stallhagen.com

Stallhagen Ab


