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Bästa aktieägare,
Vi lever idag i tider utan motstycke. På grund av den pågående pandemin har
bolagsstämman skjutits fram till september. Det känns konstlat att beskriva verksamhetsåret 2019 när så mycket har hänt och vi närmar oss redan slutet av 2020. Stallhagens affärsomgivning har fundamentalt ändrats och ”historiska” siffror från 2019
verkar något irrelevanta.
Året 2019 var ett strategiskt avgörande år då vi tog beslutet att gå från en modell med
mellanhänder till att etablera en egen direktförsäljningsorganisation. Det här var nödvändigt eftersom samarbetet med våra distributörer i Finland och Sverige inte längre
uppfyllde bryggeriets målsättningar.
I januari tog bolaget över restaurangverksamheten av PubStallhagen, i oktober
etablerades sidokontoret i Sverige, i november inleddes förhandlingar med Kesko
i Finland som ledde till ett omfattande samarbetsavtal, vars inverkan syntes först under våren 2020. I december togs beslutet att etablera PubStallhagen i Jakobstad. Timo
Vetriö anställdes som VD fr.o.m. januari 2020.
Omsättningen var 2 082 529€ en minskning med 15,5 procent. Förändringen beror
främst på minskad försäljning till fastlandet. 2019 var första året bolagets stora investeringar i nya bryggeriet belastade resultatet med fulla avskrivningar. Lägre löne- och
övriga rörelsekostnader fungerade som en motvikt vilket gav ett driftsbidrag på 96 615€,
en förbättring med 82 219€. Räkenskapsperiodens förlust var 342 765€
Trots några förlustår är Stallhagens soliditet fortfarande på en god nivå på 42,4
procent, klart bättre än industrigenomsnittet på 21,1 procent.
Under mina nio år som vd har bolaget upplevt en berg- och dalbana. Stallhagen har
gått från ett förlustbringande lokalt mikrobryggeri till att bli Finlands sjätte största hantverksbryggeri (bland 115) och som nu igen står inför ett nytt kapitel.
Jag vill särskilt tacka personalen för ett gott samarbete under alla år. Det har varit mitt
privilegium att jobba med er.
Som styrelseordförande ser jag fram emot att tillsammans med Timo Vetriö och hela
teamet styra Stallhagen till nästa nivå. Med en av Finlands modernaste bryggerianläggningar finns alla förutsättningar att bli ett framgångsrikt dryckesföretag.
Jag önskar fortsättningsvis:
Drick mindre - drick bättre!

Jan Wennström
Verkställande direktör 2019
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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 välbalanserade, smakfulla premiumöl på
flaska, burk och fat till ett kvalitetsmedvetet marknadssegment både på den inhemska
marknaden och valda utländska marknader. Stallhagen har vuxit ur mikrobryggerikategorin och är idag sjätte största småbryggeriet i Finland.

Hållbarhet
Öltillverkning har relativt liten miljöpåverkan jämfört med andra industrier (Luonnonsuojeluliitto 2008). All elenergi kommer från vindkraft. 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 2019
Marknadsöversikt
Hantverksölsektorn i Finland följer den internationella craft beer-trenden och minskade
aningen 2019. Sektorn producerade ca 21,3 miljoner liter 2019. Småbryggeriernas andel är fortfarande endast 5,5 procent av hela ölmarknaden.
Den totala ölkonsumtionen i Finland 2019 var 417 miljoner liter, varav 388,6 miljoner
liter inhemsk försäljning (Valvira) och 28,4 miljoner liter resandeinförsel av öl, mest från
Estland (THL).
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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Craftbeer Collection
Stallhagens craftbeer kollektion är populära. Förpackade i lådor med 12 burkar per låda
och informativ design på lådorna är 12-packen lätta att lokalisera i detaljhandeln, informativa och behändiga i storlek att transportera.

Hårdare konkurrens
Intresset för hantverks öl fortsätter att växa och konkurrensen har blivit betydligt hårdare
i Stallhagens marknadssegment. I slutet av 2019 fanns det redan 108 småbryggerier i Finland, av vilka 99 producerar under 500 000 liter per år. I dag är Stallhagen Finlands sjätte
största småbryggeri. Det finns idag 4500 inhemska småbryggeriölsorter och ett växande
antal utländska på marknaden.
Vår ölkultur och våra konsumtionsvanor har blivit mera sofistikerade, samtidigt som
mikrobryggerierna strävar till att förstärka sina varumärken och öka synligheten genom
att lansera nya ölsorter i rask takt.
Trenden mot en hälsosammare livsstil bland konsumenterna har lett till en ökad efterfråga av lågalkoholhaltiga och alkoholfria öl. Marknadsandelen är fortfarande liten.

Lagstiftning
Den senaste ändringen i alkohollagen trädde i kraft i januari 2018. Den stora förändringen var 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 aleprodukter sänktes till 5,5 % från 6,0% 2018 och lanserades i
dagligvarubutikerna.
En ny höjning av alkoholskatten är på gång fastän Finland redan har EUs högsta skatt på
alkoholdrycker.

3

Omsättning, ekonomi, resultat
Investeringarna i ett helt nytt bryggeri 2018 påverkade bolagets resultat även år
2019. Ölförsäljningen uppgick till 694 000 liter, en minskning med 15,5% procent
och omsättningen minskade till 2 082 529 euro, en minskning med 18,4 procent.
2019 var första året bolagets stora investeringar i nya bryggeriet belastade resultatet
med fulla avskrivningar. Lägre löne- och övriga rörelsekostnader fungerade som en
motvikt vilket gav ett driftsbidrag på 96 615€, en förbättring med 82 219€. Räkenskapsperiodens förlust var 342 765€. Bolagets eget kapital var 3 783 100 € och
soliditeten 42,4 procent.

Omsättning
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Produktion, produktutveckling,
produktsortiment
Stallhagen bryggde 693 702 liter öl 2019. Den nya anläggningen har
fortsättningsvis krävt synkroniseringen och integreringen av de nya
produktionsprocesserna.

Produktutveckling
Produktutvecklingen har fortsatt på företagets strategiska linje att
skapa och brygga välbalanserade, smakfulla öl av högsta kvalitet.
Bryggeriet fortsatte att bygga vidare på sin strategi att även tillverka
innovativa special- och säsongsöl i begränsade mängder. Under
2019 har en del recept justerats.

Råvaror
Stallhagen anlitar råvaruleverantörer som uppfyller våra kvalitetskrav.
Stallhagen föredrar inhemska råvaror alltid då det är möjligt. Bryggeriet använder över 2 000 kilo åländsk honung årligen i tillverkningen
av vår mest sålda produkt; Honungsölen.

Produktsortimentet
Stallhagen producerade 26 olika öl under året varav nio var nya sorter.

Honungsöl är vår storsäljare.
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Marknadsföring
Marknadsföringen har fokuserat på att synliggöra Stallhagens
”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 fortsättningsvis varit mycket positivt.

Försäljningen
Försäljningen till alla marknadssegment minskade med 15,5 procent
till 694 000 liter under 2019. Ålands andel (inkl. färjorna) av försäljningen var 57,6 procent. Kostnadsinbesparingarna under året har
balanserat en del av underskottet.

PubStallhagen och Gårdsbutik
Stallhagen Ab tog över verksamheten av restaurangen genom sitt nya
dotterbolag StallhagenUpplevelser Ab fr.o.m. början av 2019. Pubens
ölförsäljning var 14 763 liter, en minskning med 5,8 procent. Gårdsbutikens ölförsäljning ökade med 107 procent till 39 322 liter. Ökningen
beror främst på det ökade intresset för ölförsäljning på burk.
Omsättningen för puben och gårdsbutiken 2019 var 1 209 780 €.

Stallhagen AB Sverige Filial
Stallhagen Ab etablerade hösten 2019 en filial i Sverige och
rekryterade William Österlund som vd för verksamheten.
Försäljningen i Sverige har riktat sig både till restauranger och dagligvaruhandeln. Lansering har emottagits väl och antalet sålda liter 2019
har visat en stigande trend.
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Organisation & Personal
Personalstyrkan på Bryggeriet och kontoret var 2019 tio personer och bestod av
en tre personers ledningsgrupp, bryggmästare, produktionsledare, ekonomieassistent, och fyra bryggeritekniker.
Pub Stallhagen/ Gårdsbutiken har haft 10 fast anställda och flertalet timanställda
under året.

Distribution
Stallhagen samarbetar med Åland Post som sköter lagerhantering och distribution
åt bolaget. Åland Posts anläggning är belägen i Sviby.

Försäljning januari-augusti 2020
Försäljningen i dagligvaruhandeln i Finland har ökat tack vare nya avtalet med
Kesko som distributör på finska marknaden. Detta var mycket välkomment då
COVID 19 pandemins restriktioner påverkar vår försäljning till fräjorna och all
försäljning i våra restauranger som var stängda i 2 månader under våren.

Största aktieägare
Bolaget hade 30.8.2020 69 462 st. utestående aktier.
Bolagets sex största aktieägare:

Jan Wennström, VD, styrelse ordf. via Lingam Ab
Hans Holmström, styrelsemedlem, via Refuture Ventures Ab
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Jan-Erik Eriksson, via Björnviken Holding Ab
CR Holding AB
Timo Vetriö

Antal
7 827
4 236
3 648
3 372
2 226
2 000

Ägarandel
11,27 %
6,22 %
5,25 %
4,85 %
3,20 %
2,88%

Sammanlagt 33,67%
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Företagets ledning och styrelse
Ledningen: Verkställande direktör Jan Wennström, produktionschef Mats Ekholm,
marknadsföringsansvarig Kristiina Kurki-Suonio.
Styrelsen har hållit 4 officiella möten under 2019. Styrelsen har även sammanträffat
regelbundet under året för att gå igenom aktuella frågeställningar. Styrelsen har haft
följande sammansättning:
Jan Wennström, ordförande
Hans Mikael Holmström, viceordförande
Lennart Joelsson
Jan-Erik Eriksson

Mariehamn 1.9.2020

Styrelsen

Original
4,5%
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Stallhagen Ab
Getavägen 196, AX-22410 Godby, Åland, Finland

Tel +358 18 48500

www.stallhagen.com

