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5 ÅR I SAMMANDRAG
Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag:

Flerårsjämförelse 2017/2018 2016/2017  2015/2016 2014/2015 2013/2014

Nettoomsättning, mnkr 711,8 687,2  610,4 635,2 626,7

Resultat efter finansiella
poster, mnkr 31,5 24,8 21,4 23,0 19,0 

Efterlikvid, mnkr 17,7 14,2 13,4 16,3 10,3 

Investeringar, mnkr 22,6 5,2 12,5 20,9 25,5 

Balansomslutning, mnkr 477,1 416,0  379,2 369,3 340,6

Soliditet, % 21,1 21,3 20,9 19,6 19,5

Medelantal anställda 33 33 33 33 33

Antal medlemmar 1896 1 903 1 896 1 881 1 884

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

AFFÄRSIDÉ
Varaslättens Lagerhus ska genom effektivitet och kvalitet i hela verksamheten  

upprätthålla en konkurrens i vår bransch så att medlemmarna tjänar pengar.



 3 
 
 

”En förening att vara stolt över.”
När ordförande Claes Friberg och VD Per Ullberg ser tillbaka på verksamhetsåret 2017/2018 ser de ett 

lyckat år för Varaslättens Lagerhus med fokus på effektiviseringar, en utdragen skörd med varierande 

väder samt en spannmålsmarknad präglad av överskott. 

 

– Vi är glada och nöjda över att kunna leverera ett 

mycket starkt resultat på en marknad som blir allt mer 

pressad, säger Claes. Vi delar ut en bra efterlikvid och 

ger bra förutsättningar för Varaslättens Lagerhus i fram

tiden. Vi ser också att Lagerhusets positiva utveckling 

fortsatt 2017/2018 vilket vi arbetar vidare för att det ska 

fortsätta.

 – Och nu bygger vi igen, konstaterar Claes glatt. Som 
ordförande för Varaslättens Lagerhus har han under året 
varit med om att fatta investeringsbeslut om att bygga 
ut lagringskapacitet i både Vara och Tråvad för att möta 
de växande volymer som föreningen har haft.

 – Ihop med personalen har vi utvecklat och trimmat 
effektiviteten i vår anläggning i Vara i många år nu, 
fortsätter Claes. Nu satsar vi på att också lyfta anlägg
ningen i Tråvad.

STÖRRE LAGER MINSKAR TRANSPORTER

I Vara bygger Varaslättens Lagerhus fyra nya lagrings

silos med en sammanlagd kapacitet på ca 20 000 ton 

spannmål.

 – Större lagringsvolym ska minska behovet av externa 

lager samt minska antalet transporter under skörd, 

säger Per. Vilket innebär mer fokus på att få in spann

målen och mindre på att köra iväg den under skörden.

EFFEKTIVITET GYNNAR ALLA

Under året som gått har styrelsen och ledningsgruppen 

haft full fokus på effektivitet, att se till att göra rätt inves

tering på rätt ställe.

 – Hur kan vi hantera större volymer med samma per

sonal, har varit den frågeställning som vi har utgått ifrån, 

säger Per. Först har vi ökat kapaciteten i våra anlägg

ningar och nu har vi också jobbat med att bli effektivare 

i administrationen.

 – För att vi ska vara ett bra val för våra medlemmar, 

liten eller stor, så måste vi vara effektiva i vår hantering, 

summerar Per. Lagerhuset ska stå för medlemsnytta 

och oberoende. Det ska vara enkelt och tydligt när man 

gör affärer med oss, oavsett om man är bonde eller 

mjölnare.

BONDENYTTA

Närhet, service och kunskap är ledord för verksamheten 

på Varaslättens Lagerhus. Tillväxten för Lagerhuset ska 

skapa bondenytta för medlemmarna och göra det  
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möjligt att fortsätta göra bra spannmålsaffärer och bra  

inköp på handelsvaror samt fortsätta vara en oberoende 

aktör på marknaden.

 – Det är viktigt att kunna stå på egna ben och behålla 

vårt oberoende, säger Claes och Per. Vi ska vara opartiska 

och obundna samt samarbeta nära med våra medlemmar 

för bästa bondenytta.

 – Att vi som medlemmar arbetar tillsammans med perso

nalen för att utveckla verksamheten ger oss bäst möjlig

heter att skapa mer bondenytta, säger Claes.

”ALL RÄTT ATT VARA STOLTA”

– Det märks att det finns en speciell Lagerhusanda hos vår 

personal och våra medlemmar. Vi är stolta över vår före

ning, våra produkter, över vårt arbete och över att vi kan 

vara konkurrenskraftiga med vår spannmål trots att vi är en 

relativt liten aktör, säger Claes.

 Claes tror att förklaringen till att Varaslättens Lagerhus 

har lyckats är att det finns ett engagemang för verksam

heten bland medlemmar och personal, och att man vill 

fortsätta utveckla den.

STRATEGISKA MÅL OCH JURIDIK

Förutom att lägga en hel del tid och resurser på utbyggna

derna i Vara och Tråvad så har styrelsen jobbat mycket med 

att gå igenom försäkringar och juridiska frågeställningar.

 Ytterligare ett område som fått extra uppmärksamhet av 

styrelsen under året är jobbet med att utveckla Varaslättens 

Lagerhus strategiska mål, så att föreningen fokuserar verk

samheten och ser till att göra rätt saker över tid.

EN ANNORLUNDA SKÖRD

– Jag vill också ge en eloge till våra lantbrukare, både de 

som såg till att det kom in spannmål av hög kvalitet i början 

av skörden och till de som slet med skörden under de blöta 

förhållandena senare under skörde perioden, säger Claes 

och lägger till:

 – Får man önska något för det kommande verksamhets

året så är det kanske något bättre skördeförhållanden och 

en högre prisnivå på spannmålsmarknaden.

Det är viktigt att kunna  

stå på egna ben och behålla  

vårt oberoende.”
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MIKAEL EKLUND – Stommen, Främmestad

I trakterna av Främmestad och Grästorp brukar idag Mikael Eklund  
130 hektar med ekologisk spannmålsodling. Han har valt att fokusera sin växt
odling på vårgrödor som vårvete, maltkorn, grynhavre och åkerböna. Under det 
gånga året har drygt halva arealen odlats som utsädeproduktion av vårvete och 
maltkorn till Vara Lagerhus.
 – Det är visserligen ett visst merarbete med att vara utsädesodlare men 
ekonomin i odling är bättre, förklarar Mikael sin satsning.
Att Mikael valt att samarbeta med Vara Lagerhus beror på två faktorer, lönsamhet 
och trygghet.
 – Närheten till anläggningarna minskar mina transportkostnader och jag känner 
också en trygghet i att föreningen jobbar för bästa spannmålspris, säger Mikael.  

ULRIK LARSSON – Ingelstorp Gård, Hova

På Ingelstorp Gård utanför Hova odlar Ulrik Larsson 300 hektar med spannmål 
och föder upp drygt 700 000 slaktkycklingar om året. Odlingen består av höstvete, 
höstraps, vårkorn och åkerbönor.
 – Jag tycker om att samarbeta med företag som kan ge raka besked och som 
har en liten organisation, där man även kan prata direkt med vd:n, säger Ulrik.
Han konstaterar att förutsättningen för att en organisation ska kunna vara rak, 
smidig och snabb är att hela kedjan från lastbilschaufförer till säljare och vd är 
samspelta och fungerar tillsammans.
 – I Vara Lagerhus drar alla åt samma håll och blir tack vare det en stark partner 
till min växtodling, både för spannmål och insatsvaror, summerar Ulrik.

Från spannmålssäckar till  
modernt lantbruk.
1963 flyttade Göte Andersson från Halland och började 

som lantbrukare på gården Börsen utanför Vara. Sam

tidigt gick han in som medlem i Varaslättens Lagerhus. 

Efter 55 år i föreningen är han fortfarande aktiv medlem 

i föreningen, men numer i en mer blygsam skala.  

 – Under de första åren som bonde på Varaslätten 

hade jag en bogserad tröska som fyllde spannmålen i 

säckar, berättar Göte.

 En spannmålssäck med vete vägde ungefär 100 kilo 

och det gick att lasta 40 säckar på Börsens spann

målsvagnar. Vagnen kördes sedan in till Varaslättens 

Lagerhus där de tömdes för hand vid elevatorn.

 – Vi körde in till Lagerhuset, köade och tömde sedan 

våra säckar till elevatorn, minns Göte. Åtminstone något 

av de första åren jag körde dit så kördes spannmålen 

upp i det redan då gamla risselmagasinet.

MEDARBETARE OCH MEDLEMMAR

Under sina år som medlem i föreningen har Göte haft tid 

att reflektera över vad han värdesätter hos Varaslättens 

Lagerhus.

 – Som jag har sett det så har en av de största styrkor

na varit närheten mellan vd, personal och medlemmar, 

säger Göte. Det är lätt att mötas. Föreningen har också 

varit duktig på att ta hand om både medlemmar och 

medarbetare, samt att rekrytera nya duktiga personer.

POSITIV TILLVÄXT

Sedan Göte blev medlem i slutet av 60talet har upptag

ningsområdet för Varaslättens Lagerhus expanderats.

 – Det är positivt att upptagningsområdet för Varas

lättens Lagerhus har vuxit och skapat större handels

volymer, konstaterar Göte. Samtidigt som volymerna har 

vuxit har anläggningen trimmats att bli allt effektivare i 

mottagningen av spannmål.
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Varaslättens Lagerhus driver sin verksamhet på 
två anläggningar, i Vara hanteras den konventio
nella spannmålen medan den ekologiska spann
målen hanteras separat i Tråvad. Förutom att 
vara centrum för ekologisk spannmål så rensas 
det också utsäde i Tråvad och anläggningen är 
huvudlager för gödning och växtskydd. 

Nu satsar Varaslättens Lagerhus på att utveckla 

anläggningen i Tråvad ytterligare för att fullt ut vara en 

ekologisk anläggning som klarar av volymtillväxten på 

ett säkert och effektivt sätt.

 – Vi har varit bra på att förbättra och effektivisera 

anläggningen i Vara, nu gör vi ett liknande upplägg för 

anläggningen i Tråvad, säger Per Ullberg.

ÖKAD LAGRING

Anläggningen får sig nu en rejäl ansiktslyftning med 

rivandet av ett gammalt hus på fastigheten, ny fasadplåt 

där det behövs och nytt stängsel runt området som 

ökar säkerheten. Därtill byggs också lagringskapacite

ten ut för att kunna hantera en volym på 15 000 ton 

spannmål.   

 – Det är viktigt att vi kan följa med våra kunder i 

tillväxten inom livsmedelsindustrin för ekologiska 

produkter, säger Per. Samtidigt så är det med dagens 

höga prisnivåer på ekologisk spannmål viktigt att 

matcha vår produktion med kundernas efterfrågan.

 I samband med upprustningen av fastigheten i 

Tråvad har det även gjorts en ny detaljplan som gör det 

möjligt för ytterligare expansion i Tråvad.

EFFEKTIVARE ANLÄGGNING

Översynen som pågår av anläggningen i Tråvad kommer 

att resultera i en mer automatiserad och effektivare 

anläggning som underlättar för personalen på plats och 

gör det möjligt att övervaka vissa processer på distans. 

 Samtidigt som delar av verksamheten automatiseras 

gås också arbetsrutinerna igenom för att hitta möjlig

heter till effektivare hantering.

 – När vi investerar gör vi det inte bara för att bli 

effektivare på spannmålshantering, vi gör också en 

satsning på en hållbar arbetsmiljö med mindre damm 

och enklare process.

HUVUDLAGER FÖR GÖDNING OCH VÄXTSKYDD

Utöver hanteringen av ekologisk spannmål och rensning 

av utsäde är Tråvad också Lagerhusets största lager för 

gödning och växtskydd.

 – Som en service till våra medlemmar ser vi till att 

hålla ett gödningslager med fullt sortiment i Tråvad, 

säger Per. Det ska alltid finnas gödning hemma så att 

det går komplettera efter behov, antingen körs det ut 

med våra bilar eller så kommer man själv och hämtar 

det man behöver.

 Och servicen gäller inte bara gödning, det finns även 

ett stort sortiment av växtskydd i lager samt utsäde, 

vall och rapsfrö för avhämtning.

Tråvad – centrum för ekologisk spannmål.
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”En digital plattform för Varaslättens Lagerhus gör 

det möjligt att hantera större volymer spannmål 

effektivare.  

– Vi gör ett starkt bokslut med ett resultat efter finansiella 

poster på 31,5 mnkr och en omsättning som översti

ger 700 mnkr för första gången, säger VD Per Ullberg. 

Personalens stora engagemang tillsammans med ett stort 

förtroende hos våra lantbrukare skapar detta resultat 

tillsammans. Det känns riktigt bra att kunna betala ut en 

stor efterlikvid på spannmålspriser som redan innan stod 

sig bra i marknaden.

STÖRRE VOLYMER, HÖGRE KRAV

Ett steg för att öka effektiviteten i administrationen av 

Varaslättens Lagerhus för att hantera större mängder 

spannmål är att en allt större del av informationsflödet 

digitaliseras.

 – Att hänga med i digitaliseringen är en förutsättningen 

för att kunna bli effektivare i vår hantering, konstaterar 

vd Per Ullberg. Vi ser att våra medlemmar i allt större 

utsträckning väljer att nyttja våra digitala tjänster, och ser 

gärna att ännu fler hänger på.

TJÄNSTER FÖR MEDLEMMAR

De digitala tjänsterna som idag erbjuds är möjligheten att 

få kundbrevet Lagerbladet via epost samt att kunna logga 

in på medlemssidorna för att ta del av spannmålsleve

ranser med analysvärden, avräkningar, fakturor, kundres

kontra, sparmedel och insatskapital samt årsbesked och 

efterlikvid.

 – Dels går det snabbare för medlemmen att få infor

mationen från Lagerhuset, dels finns all information samlad 

på ett ställe och så sparar vi kostnader för porto och tryck, 

förklarar Per fördelarna med det digitaliserade flödet.

 Under utveckling på Varaslättens Lagerhus är även att 

affärssystemet ska klara av att både ta emot och skicka 

fakturor digitalt.

RENS ÖKAR VÄRDET

Förra årets investering i en rensmaskin från BoMill har varit 

flitigt använd under året. Rensmaskinen ska kunna klara av 

att både sortera ut fusariumkärnor och sortera vete efter 

proteinhalt.

 – Fusarium har inte varit något stort problem i år, men 

vi har använt rensmaskinen för att sortera vete i olika 

fraktioner med högt respektive lågt protein. På så sätt 

har vi kunnat öka värdet på spannmålen och tagit fram 

produkter som kunderna efterfrågar men som inte funnits 

på marknaden, berättar Per.

 Även i år investerar Varaslättens Lagerhus i ny teknik i 

spannmålshanteringen.

 – Nytt i år är en ny torkstyrning från Tornum på anlägg

ningen i Vara som gör att vi ska bli bättre på att träffa vårt 

mål för vattenhalten, säger Per.

NYTTAN MED EGET ÅKERI

Åkeriet är en viktig del av Varaslättens Lagerhus, både 

för transporter av spannmål och insatsvaror som utsäde 

och gödning. Idag finns det fem bilar som ska utökas med 

ytterligare en.

 – Vi har bra chaufförer som är våra ambassadörer med 

daglig kontakt med både kunder och medlemmar, säger 

Per. 

 Och just logistiken blir en allt viktigare nyckel i spann

målsverksamheten. 

 – Många kunder förväntar sig leverans justintime och 

har helst inga egna lager, säger Per. Då gäller det att både 

transportledning, chauffören och lantbrukaren fungerar bra 

tillsammans för att flödena ska fungera.

Mer medlemsnytta  
genom ökad effektivitet.

Vi ser att våra medlemmar i allt större 

utsträckning väljer att nyttja våra  

digitala tjänster, och ser gärna att 

ännu fler hänger på.
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Samarbete för kvalitetsprodukter.
Mitt på den bördiga Dalboslätten driver  
Thomas Sylveson sitt jordbruk. Idag brukar  
han drygt 700 hektar åker, driver en suggpool  
med 3000 suggor och har både vindkraft och  
biogasproduktion på gården. 

Växtodlingen består i huvudsak av vete, korn och havre 
med höstraps, åkerbönor och konservärt som avbrotts
grödor. Huvuddelen av spannmålen går som foder till 
grisarna.
 Thomas är ingen ny medlem i Varaslättens Lagerhus, 
utan har varit medlem sedan 1988. Och är sedan 2013 
med i Förvaltningsrådet.
 – I början blev det mest sporadiska affärer med 
Varaslättens Lagerhus, men när kontoret öppnades i 
Erikstad och vi fick en tätare kontakt med säljaren då 
ökade volymerna snabbt såväl på växtskydd och 
gödning som på spannmål, säger Thomas.

NÄRHET OCH SERVICE

Närheten till ett lokalt kontor och den ökade service
graden i Dalsland visade på fördelarna med Varaslättens 
Lagerhus och skapade möjligheter till fler affärer.
 – Det är jätteviktigt med kunniga säljare och den 
personliga kontakten, säger Thomas. När jag köper en 
produkt så förväntar jag mig också att få lite hjälp och 
rådgivning i affären och god service som på Lagerhuset.

TRYGGHET OCH SAMARBETE

En stor del av Thomas fokus i växtodlingen ligger på att 
producera fodersäd till de egna djuren, men det som 
säljs till Varaslättens Lagerhus är anpassat efter 
efterfrågan.
 – Det har blivit så att jag utifrån gårdens förutsätt
ningar anpassar produktionen efter det som Lagerhuset 
efterfrågar i form av sorter och kvalitetsparametrar med 
mera, säger Thomas. Det blir som ett samarbete där vi 
tillsammans tar fram premiumprodukter som markna
den efterfrågar.
 Han ser också ett stort värde i odlingskontrakten.
 – Det är en trygghet med att sälja spannmål på 
Varaslättens Lagerhus odlingskontrakt, säger Thomas. 
Det går att luta sig tillbaka och vara säker på att vi får  
ett hyfsat pris på spannmålen utan att vara aktiv på 
spannmålsmarknaden.

VÄL FUNGERANDE LOGISTIK

– Som en medlem som bor en bit bort ifrån anlägg
ningarna så är man beroende av en väl fungerande 
logistik, konstaterar Thomas. Allt som köps in och säljs 
går med lastbil, och transporterna och transport
planeringen har fungerat utmärkt. 
 Den spannmål som Thomas inte sparar till grisfoder 
levererar han in som torkad vara i skörd till Varaslättens 
Lagerhus. 

 – Antingen kommer lastbilen som hämtar spannmål 
förbi här på hemresan efter att den har varit i Uddevalla 
och lastat av, eller så har vi kunnat skicka spannmål 
direkt till Uddevalla, säger Thomas.

VIKTIGT MED OBEROENDE

 – Min uppfattning är att det är viktigt att Varaslättens 
Lagerhus är en oberoende förening, säger Thomas. 
Och att vi har möjligheten till export av spannmål i egen 
regi. 
 Oberoendet och exporten ser till att hålla igång 
konkurrensen i vårt område. Och närheten till föreningen 
gör det lättare att påverka utvecklingen.  
 – Närheten till alla, både personal och förtroendevalda, 
i organisationen Varaslättens Lagerhus gör det lätt för en 
medlem att göra sin röst hörd, säger Thomas. Det går att 
påverka verksamheten.

NY REPRESENTANT I DALSLAND

Elin Nilsson är Varaslättens Lagerhus nya representant 
i Dalsland. Elin är själv uppvuxen på en mindre skogs 
och spannmålsgård utanför Brålanda och har tidigare 
arbetat med växtodling och grisar. Nu senast har hon 
studerat till Lantmästare i Alnarp.
 – Det ska bli roligt att få komma igång att jobba på 
Lagerhuset och träffa medlemmarna för att ge råd och 
sälja utifrån deras behov, säger Elin.
 En dag i veckan kommer hon att sitta på kontoret i 
Vara medan de övriga dagarna kommer hon att vara på 
plats i Erikstad eller ute hos kunder.
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ANNA GIERTTA

En hemvändare 
med sinne för  
affärer och juridik.

– Det har varit väldigt roligt och stimulerande att sitta i 
styrelsen, säger Anna. Och mycket lärorikt. Det gick  
också väldigt snabbt att komma in i styrelsearbetet, sty
relsen fick mig att känna mig välkommen i arbetet direkt.
När Förvaltningsrådet kontaktade henne om att efter
träda Nils Engström som extern ledamot i styrelsen var 
det framförallt två orsaker som fick henne att tacka ja. 
 – Att få chans att jobba med något så viktigt och 
grundläggande i allas våra liv som spannmål från 
svenska bönder var ju fantastiskt och att dessutom få 
möjlighet att göra det på hemmaplan i Västergötland fick 
mig riktigt intresserad av uppdraget, berättar Anna. När 
jag sedan läste på om Varaslättens Lagerhus och hur 
föreningen jobbade så var det lätt att tacka ja.

HEMVÄNDAREN

– Jag blir alltid glad när det närmar sig ett styrelsemöte 
i Vara, säger Anna. Dels är det väldigt bra stämning på 
våra styrelsemöten med högt i tak. Och dels får jag ju 
möjligheten att komma ner till hembygderna.
 Anna är uppväxt på ett litet lantbruk i Skärv i Valle
bygden utanför Skara, där hon fick lära sig grunderna 
om jordbruk. Något hon sedan fick tillfälle att fördjupa 
när hon under tio år bodde och var delaktig i driften av 
en stor spannmålsgård på Munsö utanför Stockholm.
 Numer bor Anna i Stockholm, och har ett fritids
boende i Skärv. På lite sikt är dock målet klart, då flyttar 
hon hem till Västergötland igen.

JURIDIK OCH AFFÄRER

Året har inte enbart varit lärorikt för Anna utan även sty
relsen har lärt sig av sin nya medlem intygar ordf örande 
Claes Friberg. Ansvar och ordningsfrågor har kommit 
högre upp på agendan i styrelsearbetet än tidigare.
 – Jag har tagit med mig min kunskap och erfarenhet 
av affärsjuridik till styrelsebordet, säger Anna. Och har 

möjligheten att se en del affärs och avtalsfrågor från en 
jurists synpunkt.
 Anna har läst affärsjuridik i Lund och sjörätt i Oslo. 
Därefter har hon jobbat med transportförsäkringar och 
sjöfart, vilket har varit till nytta för Varaslättens Lagerhus.
 – Förutom juridiken har jag också tagit med mig lite 
storstadsperspektiv till styrelserummet, tilläger hon. Ibland 
kan man som utomstående se frågor på ett annat vis.

PRAO I SILON

Och Anna har tagit alla tillfällen i akt att lära sig mer om 
verksamheten som hon är med och styr. Bland annat 
har hon lagt en dag på att gå igenom hela verksamheten 
och siloanläggningen tillsammans med medarbetarna 
för att få en tydligare bild av hur de olika funktionerna 
passar ihop med varandra.
 – Det är alltid trevligt att besöka Lagerhuset, säger 
Anna. Personalen är kunnig och engagerad, och väldigt 
stolta över företaget de arbetar för. Det märks att de trivs 
på sin arbetsplats.

FOKUS OCH OBEROENDE

Den kooperativa grundtanken tilltalar Anna. Att lantbru
karna själva äger spannmålsuppköparen. Hon identifierar 
tre strategier för att Varaslättens Lagerhus ska fortsätta 
att utvecklas på ett positivt sätt:
 – Vi ska fortsätta att effektivisera och fokusera på 
vår kärnverksamhet, vi ska ge ekonomisk nytta till våra 
medlemmar och vi ska värna vårat oberoende. Och vi 
värnar vårt oberoende genom att se till att vi har en stark 
ekonomisk ställning som gör det möjligt för oss att agera 
självständigt och stå på egna ben.
 Och Anna ser positivt på framtiden för svenskt lantbruk.
 – Jag tror på svenskt lantbruk och jag tror att samhället 
kommer inse att vi måste satsa på att bygga upp vår egna 
livsmedelsproduktion igen, dagens situation är inte hållbar.

Det har nu gått ett år sedan Anna Giertta blev 
invald som extern ledamot till styrelsen för Vara
slättens Lagerhusförening. Vem är hon och hur ser 
hon på verksamheten i Varaslättens Lagerhus?
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Varaslättens Lagerhus finns till för att sälja medlemmar

nas spannmål till det bästa pris som marknaden kan 

erbjuda. Ryggraden i att lyckas så bra som möjligt med 

det uppdraget är föreningens odlingskontrakt komplet

terade med fastpriskontrakt. 

 Målsättningen är att det ska vara enkelt och tryggt  

att handla med spannmål genom Varaslättens  

Lagerhus.

ODLINGSKONTRAKT – TRYGGT OCH ENKELT 

När spannmålsodlaren tecknar ett odlingskontrakt med 

Lagerhuset förbinder han/hon sig att leverera skörden 

från en bestämd areal. En styrka med odlingskontrak

ten är att Varaslättens Lagerhus garanterar att betala 

bästa pris för hela volymen spannmål från den arealen, 

oavsett volym och kvalitet.

 – En del av risken för att skörden blir lägre än för

väntat eller att kvaliteten blir sämre efter regn i skörden 

flyttas från odlare till föreningen, förklarar Karl Delin, 

spannmålshandlare på Lagerhuset.

 Oavsett om skörden blir större än förväntat vid 

gynnsamma förhållanden eller lägre än odlaren hoppats 

på under säsongen ger Varaslättens Lagerhus samma 

betalning från första till sista kilot, och tar inte ut några 

straffavgifter för avvikande volymer.

FASTPRISKONTRAKT GER MÖJLIGHET TILL EGNA 

PRISSTRATEGIER

Fastpriskontrakten är ett bra alternativ till odlings

kontrakten för de odlare som vill säkra upp delar av  

sin odlingskalkyl till en given prisnivå. 

 Varaslättens Lagerhus erbjuder sina medlemmar 

möjligheten att teckna fastpriser och dagspriser på alla 

grödor för leverans i skörd som otorkad eller torkad vara, 

samt som torkad spannmål under lagringsperioden.

 Medlemmar kan även välja att teckna ett torkavtal på 

all spannmål som de levererar. 

INGA ONÖDIGA AVDRAG 

När Varaslättens Lagerhus tar emot grynhavre och 

maltkorn betalas fullt pris för hela volymen. Inga avdrag 

för rensutbyte görs.

 – Kvalitetskraven som Lagerhuset ställer sätts utifrån 

våra spannmålskunders krav, säger Karl Delin. Det ger 

en enkel och trygg affär för alla.

Fastpris eller odlingskontrakt?  
– Välj det som passar dig.”

Kvalitetskraven som  
Lagerhuset ställer sätts  
utifrån våra spannmåls  
kunders krav.  
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Varaslättens Lagerhus handlar i grund och botten 
om att göra affärer som gynnar föreningens  
medlemmar. Både samarbeten och egna satsningar 
görs med ett och samma mål, att ge medlemmen  
så goda förutsättningar som möjligt i spannmåls
produktionen. 

– I Varaslättens Lagerhus gör vi affärer tillsammans med 
våra medlemmar, säger Per Ullberg. Det är viktigt att 
medlemmarna tror på vad vi gör och att lantbrukaren ska 
känna att Varaslättens Lagerhus är hans/hennes bolag och 
att man kan vara med och påverka verksamheten.
 Närheten mellan personal och medlemmar på Vara
slättens Lagerhus gör det snabbt tydligt om man jobbar på 
rätt sätt.
 – Det ska vara enkelt för medlemmen med en rak 
kommunikation direkt med oss, återkopplingar om vad som 
fungerar bra eller dåligt gör att vi kan agera snabbt för att 
bli bättre, säger Per.

UNIK INKÖPSORGANISATION

I Varaslättens Lagerhus förenar man organisationen för 
inköp och försäljning.
 – Varje säljare har inköpsansvar inom ett område som 
utsäde, gödning, energi med mera, säger Per. Vilket 
innebär att det finns en mycket god kunskap direkt hos 
säljarna om både kostnader och marknad.
 – Det är en styrka som kommer medlemmarna tillgodo 
att våra säljare också är så väl insatta i inköpen, de kan 

förmedla den kunskapen vidare till medlemmen för att fatta 
så bra beslut som möjligt.

SAMARBETE GER STYRKA

Varaslättens Lagerhus är en del av det svenskdanska 
inköpssamarbetet DLA Agro som ger föreningen möjlig
heter att köpa in bra produkter inom växtnäring och 
växtskydd till ett bra pris.
 – Styrkan att samverka i inköpssamarbetet DLA Agro ger 
direkt nytta till våra medlemmar, säger Per. Inte bara att få 
bra priser på inköpen utan även att kunna få de produkter 
och volymer som våra medlemmar efterfrågar.
 Ett mer lokalt samarbete som också ger nytta till 
medlemmarna har Varaslättens Lagerhus med Sollebrunns 
Oljeservice om försäljningen av eldningsolja och diesel.

OBEROENDE GYNNAR MEDLEMMEN

– Det är bra att vara med i inköpssamarbeten men 
samtidigt vara oberoende eftersom vi då inte är tvingade till 
att ha vissa produkter i sortimentet eller sälja vissa volymer, 
säger Per. Det vi på Varaslättens Lagerhus gör ska alltid 
gynna medlemmarna. 
 Utsädesproduktionen är en del som ligger utanför 
inköps samarbetet och sköts på egen hand av Varaslättens 
Lagerhus i samverkan med lokala utsädesrensare.
 – Genom att ha kontrollen över utsädesproduktionen kan 
vi se till att vi gör vårt yttersta för att se till att våra medlem
mar har utsäde av hög kvalitet i rätt tid, säger Andreas 
Hernbo som är utsädesansvarig på Lagerhuset.

Bra affärer ska gynna medlemmarna.
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För att lyckas hitta rätt gödningsstrategi för gården och 
årsmånen går det att ta hjälp av verktyg som Nsensor, 
Cropsat och nollrutor för att anpassa gödslingen. 
 Varaslättens Lagerhus kan hjälpa medlemmar att 
skapa och hantera tilldelningsfiler för spridning av både 
kalk och gödning. Rätt produkt ska hamna rätt på fältet 
för att skapa mesta nytta.
 

– Varaslättens Lagerhus är till för våra medlemmar, 

säger Peter Larsson, ansvarig för gödning och växt

skydd på Lagerhuset. Vi kan i samverkan med bonden 

se till att rätt insats sker vid rätt tillfälle på rätt del av 

fältet. 

 För de som vill lära sig ytterligare om kvävebehovet 

på fälten finns det möjlighet att låna hem Vara Lagerhus 

Ntester.

Rätt gödning på rätt plats.
Både för lantbrukarens lönsamhet, spannmålens kvalitet och miljön så gäller det att optimera  

användandet av gödning på fältet. 

Torbjörn Berg och Rickard Haglund lastar 
ut dina förnödenheter och producerar vårt 
utsäde i Tråvad.
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De flesta vet var på åkern det är sämre avkastning eller större problem med ogräs, men inte alla vet 

vad som ligger under markytan och kan vara orsaken till problemen.

En aktuell markkartering är en förutsättning för en 
balanserad gödsling och därmed för en uthållig och 
lönsam växtodling. 
 Genom en markkartering får man också bra koll  
på jordens kalktillstånd. Vid normal växtodling sker  
en försurning av åkerjorden som motsvarar ca  
300 kg kalk per hektar och år. Därför är det viktigt  
att inte glömma bort kalkningen. Rätt kalktillstånd  
bidrar till maximal tillgänglighet för växtnäringen.  

Ett gott kalktillstånd är också viktigt för strukturen på  
lerjordar. 
 En markkartering avslöjar även eventuella brister 
på exempelvis magnesium och koppar, något som är 
mycket vanligt och kraftigt skördesänkande.
 – Det är klokt att uppdatera sin markkartering vart 
tionde år. Varaslättens Lagerhus säljer kompletta mark
karteringar med tilldelningsfiler, säger Johan Tobiasson, 
säljare på Lagerhuset.

Lär känna din åker.

Den största delen av utsädet som säljs av Varaslättens Lagerhus odlas av egna utsädeodlare och rensas antingen 
på anläggningen i Tråvad eller hos externa samarbetspartners.  
 Målet är att producera utsäde av högsta kvalitet tillsammans med kunniga utsädesodlare för att ge kunderna de 
bästa förutsättningarna. Leveranssäkerhet och korta leveranstider är också prioriterade, utsädet ska finnas på plats 
när det behövs, och det ska finnas lager så att det går att komplettera sina inköp efter behov.
 De sorter som Varaslättens Lagerhus säljer ska dels vara efterfrågade på marknaden och dels ha bra odlings
egenskaper. Lagerhuset har också ett komplett sortiment av vallfrö, grönytefrö och fånggrödor.

Utsäde med fokus på kvalitet.
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Hundra år ungt magasin.
Varaslättens Lagerhus kan i år fira att det är 100 år sedan bygget av det som senare kom att bli  
föreningens första lagerhus. Risselmagasinet som byggdes för statlig lagring av spannmål togs  
senare över av de lokala lantbrukarna.

Varaslättens Lagerhusförening u.p.a. bildades den sjätte 

september 1930 med riksdagsmannen CarlArvid 

Andersson som initiativtagare. Föreningen började först 

med att hyra in den statliga anläggningen i Vara som 

hade byggts åt Lagerhus och fryshusstyrelsen, och 

köpte tre år senare den av staten för 100 000 kr. 

Byggnaden kallas idag för Risselmagasinet och 

bottenvåningen inhyser bland annat laboratorium och 

växtskyddslager.

LAGER FÖR 5000 TON

Risselmagasinet i Vara byggdes 1918 som en del av en 

nationell satsning på magasin och lagerhus för att 

säkerställa Sveriges livsmedelsförsörjning i spåren av 

första världskriget.

 Lagerhus och fryshusstyrelsen byggde nio liknande 

anläggningar för spannmålslagring, där Vara var en av 

de större med en total höjd på 35 meter, 8 våningar och 

en lagringskapacitet på 5000 ton spannmål.

 Exteriören av lagerhusen ritades av arkitekten Gunnar 

Asplund som bland annat har ritat Skogskyrkogården 

och Stockholms Stadsbibliotek.

RISSEL I GOLVEN

Konstruktionen är ett risselmagasin. Tekniken innebar 

att säden via en elevator transporterades högst upp i 

maskintornet och sedan med hjälp av transportband 

fördelades över byggnadens hela längd. Via trummor  

av trä kunde man välja vilket av de sex planen eller 

bottnarna man ville fördela spannmålen till.

 Golven i varje plan är sedan försedda med rissel, 

hundratals hål på ca 50 cm avstånd, som låter spann

målen rinna ner till närmast underliggande plan för 

luftning. Hålen går vid behov att stänga underifrån med 

en järnprofil. När säden till slut nådde bottenvåningen 

och därefter källaren kunde den transporteras upp igen. 

När säden hade passerat runt i systemet och var fullt 

torkad kunde den läggas ut på valfri botten eller tippas 

ned i två silos av timmer.

Lastbilar och häst o vagn med spannmålssäckar på väg in till Lagerhuset  
i skörd.
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Hållbarhetsrapport 
 
Policy för kvalitet och miljö 
 
Vårt sätt att jobba bygger på ömsesidigt förtroende till våra medlemmar, kunder och leverantörer. 
Varaslättens Lagerhus skall ha en flexibel och kundvänlig attityd med ett individuellt bemötande och 
hög servicegrad.  
 
Vi arbetar ständigt för att minska företagets miljöpåverkan genom att ha en effektiv elanvändning och 
minska förbrukningen av fossil energi. 
 
Så här gör vi för att leva upp till vår policy 

- Vi bedriver seriös rådgivning som bygger på kunskap och tillgänglighet.  
- Vi har rutiner för kontroll av de produkter som vi tillhandahåller till våra medlemmar och 

kunder.  
- Lagar och förordningar följs. 
- Vi bedriver ett ständigt förbättringsarbete tillsammans med våra medlemmar och kunder. 
- Vi utbildar vår personal för att hålla en bred och djup kompetens inom alla delar av 

verksamheten. 
 
Vi är certifierade och jobbar enligt: 
Kvalitet ISO 9001 
Miljö ISO 14001 
GTP (Good Trading Practice) 
Ekologisk produktion enligt KRAV  
2BSvs (RED) Hållbar spannmål till bioenergi  
	

Hur vi jobbar med miljö och energi 

Vår största miljöpåverkan är genom förbrukning av 
energi vid torkning, elförbrukning, transporter och i 
närmiljön genom buller och utsläpp av damm till luft. 
Detta mäts och följs upp regelbundet. 

Torkning av spannmål är enskilt störst med över 
hälften av den totala energiåtgången. Efter flera större 
och mindre investeringar är vi fossilfria till 85 %. 

Större och mindre energieffektiviseringar ingår årligen 
i målen. Det kan både vara stora projekt och 
investeringar eller mål och styrning som t ex vilken 
vattenhalt spannmålen ska torkas till för bästa resultat 
och minsta energiåtgång.  

Inför skörden 2017 gjordes en utredning av torkarna i 
Vara för att säkerställa att torkarna och 
dammavskiljningen fungerar optimalt.  

Under året har alla lastbilar utom en körts på HVO vilket minskar klimatpåverkan med upp till 90 %. 

Att genom rådgivning hjälpa våra medlemmar göra rätt val i sin odling kan ha stor inverkan för deras 
resultat och miljöpåverkan. 

Värmeenergi	

Biobränsle	Vara	 Olja	Vara	 Olja	Tråvad	

Hållbarhetsrapport
POLICY FÖR KVALITET OCH MILJÖ

Vårt sätt att jobba bygger på ömsesidigt förtroende till 
våra medlemmar, kunder och leverantörer. Varaslättens 
Lagerhus skall ha en flexibel och kundvänlig attityd med 
ett individuellt bemötande och hög servicegrad. 
 Vi arbetar ständigt för att minska företagets miljö
påverkan genom att ha en effektiv elanvändning och 
minska förbrukningen av fossil energi.

Så här gör vi för att leva upp till vår policy:
• Vi bedriver seriös rådgivning som bygger på kunskap 

och tillgänglighet. 
• Vi har rutiner för kontroll av de produkter som vi 

tillhandahåller till våra medlemmar och kunder. 
• Lagar och förordningar följs.
• Vi bedriver ett ständigt förbättringsarbete tillsam

mans med våra medlemmar och kunder.
• Vi utbildar vår personal för att hålla en bred och djup 

kompetens inom alla delar av verksamheten.

Vi är certifierade och jobbar enligt:
Kvalitet ISO 9001, Miljö ISO 14001, GTP (Good Trading 
Practice), Ekologisk produktion enligt KRAV och  
2BSvs (RED) Hållbar spannmål till bioenergi. 

HUR VI JOBBAR MED MILJÖ OCH ENERGI

Vår största miljöpåverkan är genom förbrukning av  
energi vid torkning, elförbrukning, transporter och i 
 närmiljön genom buller och utsläpp av damm till luft. 
Detta mäts och följs upp regelbundet.
 Torkning av spannmål är enskilt störst med över 
hälften av den totala energiåtgången. Efter flera större 
och mindre investeringar är vi fossilfria till 85 %.
 Större och mindre energieffektiviseringar ingår årligen i 
målen. Det kan både vara stora projekt och investe ringar 
eller mål och styrning som t ex vilken vattenhalt spann
målen ska torkas till för bästa resultat och minsta 
energiåtgång. 
 Inför skörden 2017 gjordes en utredning av torkarna  
i Vara för att säkerställa att torkarna och dammavskilj
ningen fungerar optimalt. 
 Under året har alla lastbilar utom en körts på HVO 
vilket minskar klimatpåverkan med upp till 90 %.
Att genom rådgivning hjälpa våra medlemmar göra rätt 
val i sin odling kan ha stor inverkan för deras resultat och 
miljöpåverkan.

ARBETSMILJÖPOLICY

Varaslättens Lagerhus ska ständigt arbeta för att ha en 
bra fysisk och psyko social arbetsmiljö och undvika  
ohälsa, arbetsskador och olycksfall.
 Vi strävar efter att utföra ett kvalificerat och effektivt 
arbete. En förutsättning för detta är att personalen trivs. 
Trivsel innebär för oss en god, trivsam och hälsosam 
arbetsmiljö.

 I det dagliga arbetet ska varje medarbetare visa ett 
personligt ansvar för hälsa, miljö och sina arbets uppgifter.
 Vi ska skapa och upprätthålla goda relationer och  
verka för att alla utvecklas i arbetet och att var och en 
själv ska kunna påverka sin arbetssituation.
 Förändringar av arbetsrutiner, teknik, lokaler m m  
ska fortlöpande vara ett steg mot bättre arbetsmiljö.

JÄMSTÄLLDHET

Varaslättens Lagerhus arbetar aktivt för att främja 
jämställdhet i arbetslivet. Samtliga tjänster ska kunna till
sättas med manliga eller kvinnliga sökanden. Vi fördömer 
alla former av trakasserier och kränkande särbehandling.

HUR VI JOBBAR MED PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ

Vi genomför regelbundna skyddsronder för att säker
ställa en bra arbetsmiljö och har en arbetsmiljökommitté 
där t ex tillbud och andra arbetsmiljöfrågor hanteras.
 Minst två gånger per år samlas alla i personalen 
för gemensamma aktiviteter som t ex information och 
grupparbeten. Detta är också en viktig del i att ha goda 
relationer och en trivsam arbetsplats.
 Hälsoundersökningar genomförs regelbundet av  
företagshälsovården.
 Under året har vi gjort en ny genomgång av SAM, 
systematiskt arbetsmiljöarbete.
 Antalet anställda är 33, 25 män och 8 kvinnor. Även 
om det är flest män har vi för närvarande kvinnor inom 
de flesta områdena på före taget. Styrelsen består av  
5 män och 1 kvinna.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Vi respekterar internationellt erkända mänskliga rättig
heter som t ex förbud mot tvångsarbete, barnarbete, 
fackföreningars rättigheter och arbetsvillkor.

MOTVERKAN AV KORRUPTION

Vi motsäger oss all form av korruption, mutor och  
bestickning. 

*Företagets affärsmodell finns  
beskriven i förvaltningsberättelsen.

Lastbilar och häst o vagn med spannmålssäckar på väg in till Lagerhuset  
i skörd.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören avger följande 
årsredovisning för föreningens 88:e verksamhetsår  
20170501  20180430  

Org nr 7684002053

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Föreningen bedriver lagring, förädling och handel med 
spannmål, saluför produktionsmedel för lantbrukets 
växtodling som utsäde, gödsel och växtskyddsmedel. 
Produktion av utsäde sker både i egen regi och lego
baserat. Föreningen tillhandahåller även diesel, eld
ningsolja och smörjmedel. Inom nämnda produktions
grenar bedrivs en aktiv rådgivningsverksamhet. I mindre 
omfattning säljs värme till Varas fjärrvärmenät och hyrs 
antennplatser ut för telefoni, bredband m m. Till verk
samheten hör en åkerirörelse omfattande fem större 
lastfordon. Verksamhet bedrivs i Vara, Tråvad och med 
försäljningskontor i Erikstad och Skövde. 

Varaslättens Lagerhus ek. för. är certifierad enligt 
ISOstandard för miljöledningssystem 14001 och kvali
tetsledningssystem 9001. Föreningen är också certifie
rad enligt GTP (Good Trading Practice, eller fritt översatt 
”God europeisk handelssed”), enligt hållbarhetsdirekti
ven för RED och för ekologisk produktion (KRAV). 

Varaslättens Lagerhus ägs av 1896 lantbrukare.  
Under verksamhetsåret har 62 lantbrukare ansökt  
om inträde och 69 om utträde efter att medlemsregist
ret gåtts genom. Efter att under 2016 förvärvat ytterli
gare aktier äger vi 11 % av aktierna i Spannex AB som 
är ett fristående företag som sysslar med handel med 
kompletterande handelsvaror till lantbruksmarknaden 
via återförsäljare. I Spannex AB har vi en styrelsepost. 
Varaslättens Lagerhus är också delägare i DLA Agro 
A.m.b.A. med en mindre andelspost.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKEN
SKAPSÅRET OCH EFTER DESS UTGÅNG
I skörden 2017 vägde vi in 178 000 ton spannmål vilket 
var mer än beräknat på grund av höga skördenivåer. 
Spannmålskvaliteten har till stor del varit bra trots  
regnigt väder som orsakade en del dåliga grobarheter 
och falltal. Även detta år har spannmålsvolymen varit 
stor med ca 260 000 ton. Inköp av spannmål i lager
säsongen har ökat framförallt med odlingskontrakt men 
även med en del fastpris. Försäljningen av spannmålen 
har lyckats bra och vi har fokus på närhet, kvalitet och 
leveranssäkerhet vilket stärker oss i relationerna med 
våra kunder.

Vi har fortsatt arbetet att utveckla våra affärsrelatio
ner med både våra medlemmar och externa kunder 
avseende både spannmåls och förnödenhetshandel 
vilket varit lyckat även under detta verksamhetsår. Vi 
strävar efter att stå för hög servicegrad, hög kvalitet och 
pålitlighet vilket gör att vi får förtroende i marknaden av 
våra medlemmar och externa kunder.

Vi har under året fokuserat mycket på vår anläggning 
i Tråvad som har haft ett eftersatt underhåll. Silos har  
lagats, väggplåt har bytts ut och det har rivits ett hus. 
Under kommande verksamhetsår kommer detta följas 
av nybyggnation av två silos på ca 5000 ton och även 
en ny asfaltsplan.

Underhållet i Vara fortsätter enligt plan och där har vi 
framförallt påbörjat lagningar av betongsilos våren 2017 
som kommer att pågå under några kommande år. I 
Vara bygger vi ytterligare fyra silos på ca 22 000 ton.

Ett strategiarbete har inletts i styrelse, ledningsgrupp 
och förvaltningsråd för att kartlägga olika kommande  
investerings och affärsmöjligheter.

Spannmålsmarknaden har under året varit stabil men 
på en något låg nivå. Den ekologiska marknaden har 
präglats av stor efterfrågan vilket gjort att priserna  
stigit. Våra odlingskontrakt landar på en marknads
ledande prisnivå.

Vi har fortsatt en stabil och hög och något ökande 
försäljning på samtliga förnödenheter. Varaslättens  
Lagerhus är sedan 2005 delägare i inköpsföretaget  
DLA Agro. DLA Agro är en viktig partner vid inköp av 
växtodlingsprodukter för att vi ska kunna fortsätta  
stärka vår marknadsposition och skapa bra service och 
konkurrenskraftiga priser till våra medlemmar.

HÅLLBARHETSRAPPORT
Föreningens hållbarhetsrapport finns på sidan 15 i den 
tryckta årsredovisningen.

MILJÖPÅVERKAN
Föreningen bedriver anmälnings och tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet är enligt för
ordningen om kemiska produkter. Kontroller utförs  
enligt miljöledningssystem ISO 14001 och efter särskilt 
uppgjort schema. 
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FRAMTIDA UTVECKLING – ”KVALITET” OCH 
”EFFEKTIVITET”
Varaslättens Lagerhus är en betydande aktör i vårt  
geografiska verksamhetsområde inom spannmål och 
handel med produktionsmedel för växtodling. Vi räknar 
med att bibehålla våra marknadsandelar inom samt
liga produktområden. Ett stort fokus kommer att läggas 
på att ytterligare effektivisera vår spannmålshantering 
både i våra anläggningar och våra transporter. Att vara 
kostnadseffektiva inom alla produktområden kommer 

att vara nyckeln till bra betalningsförmåga för spannmål 
och konkurrenskraftiga priser på växtodlingsprodukter. 

Grundläggande för vår verksamhet ska vara en hög 
servicenivå och att det ska vara enkelt att få kontakt 
och att göra affärer med oss. Med kvalitet, effektivitet, 
noggrannhet, hög ambitionsförmåga och konkurrens
kraftiga priser skall det även fortsättningsvis göra oss till 
den naturliga partnern för våra ägare/medlemmar och 
våra kunder.

   
5 ÅR I SAMMANDRAG

Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag:

Flerårsjämförelse 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Nettoomsättning, mnkr 711,8  687,2  610,4 635,2 626,7

Resultat efter finansiella 
poster, mnkr 31,5 24,8 21,4 23,0 19,0

Efterlikvid, mnkr 17,7 14,2 13,4 16,3 10,3

Investeringar, mnkr 22,6 5,2 12,5 20,9 25,5

Balansomslutning, mnkr 477,1 416,0  379,2 369,3 340,6

Soliditet, % 21,1 21,3 20,9 19,6 19,5

Medelantal anställda 33 33 33 33 33

Antal medlemmar 1 896 1 903 1 896 1 881 1 884

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.  

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:  

Balanserade vinstmedel 12 346 

Årets vinst 5 861 

 18 207
 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så  

att i ny räkning överförs 18 207

 18 207

RESULTAT OCH STÄLLNING
Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i 
övrigt av efterföljande resultat och balansräkning med noter.
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Resultaträkning

   20170501 20160501

  Not –20180430 20170430

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning   711 763 687 154
Övriga rörelseintäkter   1 354 1 150

Summa intäkter m m   713 117 688 304

Rörelsens kostnader
Handelsvaror   590 516 577 770
Övriga externa kostnader  3 55 148 50 195

Personalkostnader  4 25 111 24 940
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar   9 439 8 838
Övriga rörelsekostnader   0 351

Summa rörelsens kostnader   680 214 662 094

Rörelseresultat   32 903 26 210

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter  5 1 361 972
Räntekostnader och liknande resultatposter  6 2 730 2 345

Summa resultat från finansiella investeringar   1 369 1 373

Resultat efter finansiella poster   31 534 24 837

Efterlikvid  7 17 700 14 200

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt   13 834 10 637

Bokslutsdispositioner  8 6 250 5 410
Skatt på årets resultat  9 1 723 1 179

Årets vinst   5 861 4 048
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  Balansräkning

 
  Not 20180430 20170430

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark  10 14 680 15 535
Maskiner, inventarier och siloanläggning  11 72 847 75 872
Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar  12 16 832 265

   104 359 91 672

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag  13 1 600 1 535

Summa anläggningstillgångar   105 959 93 207

Omsättningstillgångar
Varulager   123 955 116 370

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   129 943 125 780
Skattefordringar   75 244
Övriga kortfristiga fordringar   1 531 1 338
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  14 14 926 7 372

   146 475 134 734

Kassa och bank  15, 16 100 686 71 664

Summa omsättningstillgångar   371 116 322 768

SUMMA TILLGÅNGAR   477 075 415 975

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 
Bundet eget kapital
Insatskapital   15 311 14 087
Reservfond   15 805 14 890

   31 116 28 977

Fritt eget kapital
Balanserat resultat   17 12 346 9 213
Årets vinst  17 5 861 4 048

   18 207 13 261

Summa eget kapital   49 323 42 238

Obeskattade reserver  18 65 930 59 680

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut  16, 19 32 650 34 550

Summa långfristiga skulder   32 650 34 550

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut  16, 19 1 900 1 900
Leverantörsskulder   77 696 62 891
Övriga kortfristiga skulder   1 008 2 554
Skulder till medlemmar   219 362 187 617
Efterlikvid  7 17 700 14 200
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  20 11 506 10 345

Summa kortfristiga skulder   329 172 279 507

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   477 075 415 975
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Kassaflödesanalys
   20170501 20160501

   –20180430 20170430

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster inkl efterlikvid   15 203 12 010
Avskrivningar   9 439 8 838
Övriga ej likviditetspåverkande poster   70 78

   24 572 20 770

Ränteintäkter   1 321 954
Utdelningar   40 18
Räntekostnader   2 730 2 345
Inkomstskatt   1 723 1 179

   21 480 18 218

Ökning () minskning (+) varulager   7 585 36 540
Ökning () minskning (+) av kortfristiga fordringar   11 741 8 456
Ökning (+) minskning () av kortfristiga rörelseskulder
(exkl. skulder till medlemmar, sparmedel)   17 920 12 427

Kassaflöde från den löpande verksamheten   20 074 58 729

Investeringsverksamheten
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   0 134
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   22 626 5 179
Sålda materiella anläggningstillgångar   570 250
Värdeförändring av finansiell anläggningstillgång   65 27

Kassaflöde från investeringsverksamheten   22 121 5 090

Finansieringsverksamheten
Ökning (+) minskning () av insatskapital   1 224 1 432
Ökning (+) minskning () av långfristiga finansiella skulder  1 900 1 900
Ökning (+) minskning () av skulder till medlemmar, sparmedel  31 745 15 350

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   31 069 14 882

Årets kassaflöde   29 022 68 521
Likvida medel vid årets början   71 664 3 143

Likvida medel vid årets slut 100 686 71 664

Förändringar i eget kapital
 Insats Reserv Balanserat Årets Summa 
 kapital fond resultat resultat eget kapital

Eget kapital 20160430 12 655 14 168 8 907 1 028 36 758

Insatsamorteringar 1 761    1 761
Utbetalda insatser 329    329
Avsättning till reservfond  722 722  
Omföring föregående års resultat   1 028 1 028 
Årets resultat    4 048 4 048
Eget kapital 20170430 14 087 14 890 9 213 4 048 42 238

Insatsamorteringar 1 766    1 766
Utbetalda insatser 542    542
Avsättning till reservfond  915 915  
Omföring föregående års resultat   4 048 4 048 
Årets resultat    5 861 5 861
Eget kapital 20180430 15 311 15 805 12 346 5 861 49 323
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Not 1 – Redovisnings och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Bokföringsnämn
dens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och  
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är  
oförändrade mot föregående år.

Intäkter 
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker 
och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet 
med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter 
avdrag för moms och rabatter.

Utländska valutor 
Affärer som gjorts i annan valuta än SEK valutasäkras. 
Vid valutasäkring omvärderas inte säkringsinstrumenten 
vid förändrade valutakurser och terminen redovisas 
inte i balansräkningen. Hela effekten av förändringar i 
valutakurser redovisas i resultaträkningen när säkringen 
upphör och säkringsinstrumenten förfaller till betalning. 
Fordringar och skulder som ingår i valutasäkringen 
redovisas till faktureringsdagens kurs.

Inkomstskatter 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som enligt 
föreningens bedömning skall betalas eller erhållas  
avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare 
års aktuella skatt.  Aktuella och uppskjutna skatter 
värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som 
gäller på balansdagen. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff
ningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffnings
värdet ingår utgifter som direkt kan hänföras  
till förvärvet av tillgången. När en komponent i en  
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvar
varande del av den gamla komponenten och den nya 
komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för 
löpande reparation och underhåll redovisas som kost
nader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust 
vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som 
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt 
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod och linjärt. 
Föreningens mark har obegränsad nyttjandeperiod 
och skrivs inte av. Låneutgifter aktiveras inte. Följande 
avskrivningstider tillämpas:

Markanläggning 3,755 % 
Byggnader 25 % 
Siloanläggning 4 % 
Maskiner & inventarier 1020 %

Nedskrivning av ickefinansiella tillgångar 
När det finns en indikation på att en tillgångs värde 

minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har 
tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det  
redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. 
För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits 
ner görs per varje balansdag en prövning av om åter
föring bör göras. I resultaträkningen redovisas nedskriv
ningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion 
där tillgången nyttjas.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 
inkluderar värdepapper, kundfordringar, övriga ford
ringar,  leverantörsskulder och låneskulder. Upptaget 
värde motsvarar belopp som efter individuell bedöm
ning beräknas bli betalt, för kundfordringar görs even
tuellt avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
Aktier och andelar redovisas till anskaffningsvärde, per 
bokslutsdagens kurs i SEK och med bedömning av om 
nedskrivningsbehov föreligger. 

Varulager
Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestäm
melser till det lägsta av 97 procent av anskaffningsvär
det och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet 
fastställs med användning av först in, först utmetoden 
(FIFU). 

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing 
(hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller ope
rationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i 
balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld 
som är hänförbar till reserverna.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som 
bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transak
tioner som medfört in eller utbetalningar. Kassaflö
det redovisas uppdelat på den löpande verksamheten, 
investeringsverksamheten och finansieringsverksam
heten.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver  
(med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till  
balansomslutningen.

Noter
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Not 2 – Uppskattningar och bedömningar

Föreningens beräkning av lagervolym spannmål bygger på  
bedömning av såväl rymdvikter som packningsgrader.

Not 3 – Ersättning till revisorerna
  20170501 20160501 
  –20180430 –20170430

PwC, revisionsuppdraget 111 110

  111 110

Not 4 – Medelantal anställda, löner,  
andra ersättningar och sociala avgifter
  20170501 20160501 
  –20180430 –20170430

Medeltalet anställda, med fördelning  
på kvinnor och män har uppgått till:
Kvinnor 8 7
Män 25 26

Totalt 33 33

Löner och ersättningar har uppgått till:
Styrelse och verkställande direktör 1 763 1 721
Övriga anställda 15 125 15 115

Totala löner och ersättningar 16 888 16 836

Sociala avgifter enligt lag och avtal 5 413 5 436
Pensionskostnader (varav för styrelse och 
verkställande direktör 329 tkr (272 tkr)) 1 147 1 046
Övriga kostnader 1 663 1 622

Totala löner, ersättningar, sociala  
avgifter och pensionskostnader 25 111 24 940

Med verkställande direktör har avtal träffats om uppsägnings
tid uppgående till 12 månader vid uppsägning från företagets 
sida.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

 2017/2018 2016/2017 

 Antal på  Varav Antal på  Varav
 balansdagen  män  balansdagen  män
Styrelseledamöter 6 83 % 6 100 %
VD och andra ledande
befattningshavare 1 100 % 1 100 %

Not 5 – Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

  20170501 20160501 
  –20180430 –20170430

Ränteintäkter 1 256 927
Utdelning på aktier i intresseföretag 40 18
Värdeförändring av finansiell  
anläggningstillgång p g a valutakurs 65 27

  1 361 972

Not 6 – Räntekostnader och liknande 
resultatposter
  20170501 20160501 
  –20180430 –20170430

Räntekostnader 2 730 2 345

  2 730 2 345

Not 7 – Efterlikvid

Styrelsen har beslutat att efterlikvid ska utgå för 2017/18års 
kontrakterade leveranser med:

  Överförs till Kontant 
 kr/dt insatskapital utbetalas

Konventionell spannmål med  
undantag av blandsäd 7,00 *1,00 6,00 
Konventionella ärtor och  
oljeväxter 7,00 *1,00 6,00 
Ekologisk spannmål med  
undantag av blandsäd 10,00 *1,00 9,00 
Ekologiska ärtor och oljeväxter 10,00 *1,00 9,00

* Dock högst 10 % av det fastställda insatsbeloppet.

Beräknad kostnad för efterlikviden är 17 700 tkr.  
För leveranser på fastpriskontrakt lämnas ingen efterlikvid.

Not 8 – Bokslutsdispositioner
  20170501 20160501 
  –20180430 –20170430

Skillnad mellan bokförda avskrivningar  
och avskrivningar enligt plan 4 690 5 215 
Avsättning till periodiseringsfond 2 610 1 785 
Återföring av periodiseringsfond 1 050 1 590

  6 250 5 410

 
Not 9 – Skatt på årets resultat
  20170501 20160501 
  –20180430 –20170430

Aktuell skatt 1 723 1 179

Skatt på årets resultat 1 723 1 179

Redovisat resultat före skatt 7 584 5 227
Skatt beräknad enligt gällande  
skattesats (22 %) 1 668 1 150
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 28 9
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 0 5
Skatteeffekt av schablonränta 
på periodiseringsfond 4 2
Skatteeffekt av andra 
skattemässiga justeringar 23 23

Redovisad skattekostnad 1 723 1 179
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Not 10 – Byggnader och mark 

  20180430 20170430

Ingående anskaffningsvärden 28 014 28 014
Anskaffningar 0 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 28 014 28 014

Ingående avskrivningar 12 479 11 622
Årets avskrivningar 855 857

Utgående ackumulerade  
avskrivningar 13 334 12 479

Utgående restvärde enligt plan 14 680 15 535

 

Not 11  – Maskiner, inventarier och  
siloanläggning
  20180430 20170430

Ingående anskaffningsvärden 191 690 188 543
Årets förändringar  
 Inköp 5 915 4 919
 Omklassificering från pågående  
nyanläggningar 144 23
 Försäljningar och utrangeringar 2 635 1 795

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 195 114 191 690

Ingående avskrivningar 115 818 109 459
Årets förändringar  
 Försäljningar och utrangeringar 2 135 1 623
 Avskrivningar 8 584 7 982

Utgående ackumulerade  
avskrivningar 122 267 115 818

Utgående restvärde enligt plan 72 847 75 872

 

Not 12  – Pågående nyanläggningar  
och förskott avseende materiella  
anläggningstillgångar
  20180430 20170430

Ingående nedlagda kostnader 265 27
Under året nedlagda kostnader 16 711 260
Under året genomförd omklassificering  
till tillgångsslag 144 22

Utgående nedlagda kostnader 16 832 265

 

Not 13 – Andelar i intresseföretag
  20180430 20170430

Spannex AB 832 832
Kvänumsbygdens Elkraft ek. för. 5 5
DLA Agro A.m.b.A. 763 698

  1 600 1 535

 

Not 14  – Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter
  20180430 20170430

Upplupna ej fakturerade leveranser 918 23
Förutbetalda periodiserade  
leverantörsfakturor 1 536 2 115
Övriga poster 12 472 5 234

  14 926 7 372

  

Not 15 – Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 50 000 tkr  
(85 000 tkr).

Not 16 – Ställda säkerheter
  20180430 20170430

För egna avsättningar och skulder  
Avseende skulder till kreditinstitut  
Fastighetsinteckningar 39 136 39 136
Företagsinteckningar 92 700 92 700
Spärrade bankmedel 0 1 503

Summa ställda säkerheter 131 836 133 339

Not 17 – Resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel  12 346
Årets resultat  5 861

   18 207

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 
disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning  18 207

   18 207

 

Not 18 – Obeskattade reserver
  20180430 20170430

Ackumulerad skillnad mellan  
bokförda avskrivningar och  
avskrivningar enligt plan 59 355 54 665
Periodiseringsfond  
beskattningsåret 2012 0 1 050
Periodiseringsfond  
beskattningsåret 2013 710 710
Periodiseringsfond  
beskattningsåret 2014 535 535
Periodiseringsfond  
beskattningsåret 2015 445 445
Periodiseringsfond  
beskattningsåret 2016 490 490 
Periodiseringsfond  
beskattningsåret 2017 1 785 1 785 
Periodiseringsfond  
beskattningsåret 2018 2 610 0

  65 930 59 680

I obeskattade reserver ingår latent skatteskuld med 14 505 tkr  
(13 130 tkr).  
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Styrelsens underskrift

Not 19 – Upplåning
  20180430 20170430

Räntebärande skulder  
Långfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut 32 650 34 550

  32 650 34 550
  
Kortfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut 1 900 1 900

  1 900 1 900

Summa räntebärande skulder 34 550 36 450

  
Förfallotider  
Den del av långfristiga skulder som förfaller till  
betalning senare än fem år efter balansdagen  

Skulder till kreditinstitut 25 050 26 950

  25 050 26 950

  

Not 20 – Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter
  20180430 20170430

Upplupna räntekostnader 822 820
Upplupna löner 625 647
Upplupna semesterlöner 2 891 2 732
Upplupna sociala avgifter 2 331 1 904
Upplupna uttagna odlar och  
forskningsavgifter 943 838
Övriga poster 3 894 3 404

  11 506 10 345

  

NY KOMMER
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Förvaltningsråd

Förvaltningsrådet – valberedning och dialog
Förvaltningsrådet i Varaslättens Lagerhus 
har två huvudsakliga uppgifter, dels att som 
valberedning ta fram lämpliga kandidater 
till föreningens styrelse och övriga för
troendeuppdrag. Dels att som representanter 
för medlemmarna ge sin syn på vissa frågor 
som styrelsen presenterar och att vara  
ambassadörer för Lagerhuset.

– Under de senaste åren har förvaltningsrådet haft en 
aktiv dialog med styrelse och ledning vad det gäller 
utvecklingsfrågor för föreningen, säger Erik Brink, ordfö
rande i förvaltningsrådet.

I diskussionerna mellan förvaltningsråd och styrelse/
ledning ges möjligheten att lyfta en fråga ytterligare och 
ge inspel på möjligheter och risker. Eftersom förvaltnings
rådet består av medlemmar från olika delar av upptag
ningsområdet med olika verksamheter ges en bredd i  
infallsvinklar när en fråga ska belysas.

AMBASSADÖR OCH LYSSNA PÅ MEDLEMMEN

Varaslättens Lagerhus är en liten och effektiv förening, 
där en viktig del i effektiviteten är närheten mellan med
lemmar, personal och styrelse.  

För att fortsätta vara effektiva gäller det att lyssna på 
medlemmarna och fånga upp frågor och synpunkter på 
ett tidigt stadium. Medlemmen ska känna att han/hon 
kan göra sin röst hörd i föreningen, och inte behöver  
flytta sina affärer för att få fram sin ståndpunkt.

– Medlemmarna kan prata direkt med personal och 
styrelse, säger Erik. Men det är också en av förvaltnings
rådets viktigaste uppgifter att fånga upp medlemmarnas 
synpunkter och ta dem vidare till ledning och styrelse.

Förvaltningsrådet verkar även som ambassadörer för 
föreningens verksamhet ut till medlemmen.
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