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369,3

22,3

21,1

21,3

20,9

19,6
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33

33

33

33

1 914

1 896

1 903

1 896

1 881

Nettoomsättning, mnkr

Investeringar, mnkr
Balansomslutning, mnkr
Soliditet, %
Medelantal anställda
Antal medlemmar

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.
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”Vårt fokus är på medlemmen.”
Varaslättens Lagerhus ordförande Claes Friberg och VD Per Ullberg har ett utmanande år att se tillbaka
på. Det torkdrabbade verksamhetsåret 2018/2019 visade vikten av lyhördhet och dialog med både medlemmar och kunder för att tackla de utmaningar som årets volymer och kvaliteter gav.
– Trots ett riktigt extremår så står sig Varaslättens

STÄRKTA AFFÄRSRELATIONER

Lagerhus starkt, säger Claes när han reflekterar över

För Varaslättens Lagerhus är relationen med med

året som passerat. Vår affärsmodell har fungerat och

lemmar och kunder viktiga för en effektiv verksamhet.

visat sin styrka även under ett torkår.

Effekterna av fjolårets torka medförde utmaningar som

– Medlemmar och lantbrukare har ställt upp och
levererat, tillägger Per. Tillsammans har vi kunnat lösa
ett annorlunda år.
Torkan medförde att spannmålsvolymen som

behövde lösas tillsammans av Lagerhuset, kunder och
leverantörer.
– Vi upplever det som att vi har stärkt relationerna till
våra kunder i spannmålsindustrin under det gångna året

Varaslättens Lagerhus har hanterat under 2018/2019

när vi har löst de flesta frågor som har dykt upp i spåren

har minskat till 200 000 ton. Och lägre spannmåls

av torkan och stått vid våra löften till dem, säger Per.

volymer gör en stor påverkan på resultatet när färre

– Vi hoppas också att alla medlemmar känner att vi

ton ska bära samma kostnader. En annan effekt av

har bra relationer och att de har kunnat komma till oss

det torra vädret är samtidigt en väsentligt lägre intäkt

med problem som vi har löst tillsammans, fortsätter han.

från torkningen av spannmål.
– Det har varit ett tufft år för Varaslättens Lagerhus
med lägre volymer och mindre torkintäkter, säger Claes.
Men det är viktigt att vi prioriterar att lantbrukarna får
så mycket som möjligt för spannmålen och vi har därför
valt att ge en efterlikvid på 5 öre/kg i år. Det går före att
vi presenterar ett bra resultat.
– Och vi har haft ett antal bra år innan det här året,
tillägger Per.

ALLA HJÄLPTES ÅT

Under hösten fick personalen på Varaslättens Lagerhus
inrikta sig på att hitta lösningar till följd av de minskade
spannmålsvolymerna.
– Personalen har fått jobba hårt med att hitta lösningar
på affärer som har drabbats av torkan, berättar Per. Allt
från fastpriskontrakt som inte har gått att lösa på grund
av att det saknas spannmål till medlemmar som har haft
svårigheter med att kunna betala insatsvaror i rätt tid.
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”
Allt vi gör ska generera
bra odlingsekonomi för
våra medlemmar.

– Alla i personalen har hjälpt till för att lösa årets ut

kedjan för spannmål, säger Claes. Lyckas vi göra det på ett

maningar på bästa sätt, säger Claes. Vi har upplevt ett

bra sätt så blir alla vinnare. Ser kunden ett mervärde i en

väldigt engagemang hos medlemmar och anställda

produkt från lantbrukaren tjänar vi alla på det, det viktiga är

på Varaslättens Lagerhus. Hela organisationen känns

kopplingen mellan mervärdet och odlingsekonomin. Våra

positiv och lösningsorienterad. Även med årets tuffa

kunder bryr sig om hur spannmålen odlas, och de anser att

frågor att hantera har det alltid känts roligt och stimu

vi har duktiga och effektiva odlare.

lerande att komma hit.
MEDLEMMEN I FOKUS
VI SYR IHOP VÄRDEKEDJAN

Varaslättens Lagerhus ägs av sina medlemmar och deras

Kunder och leverantörer till Varaslättens Lagerhus kan ha

behov av föreningen styr hur verksamheten utvecklas.

olika uppfattning om vad som till exempel karaktäriserar ett

generera bra odlingsekonomi för våra medlemmar, säger

– Vi på Varaslättens Lagerhus måste vara tydliga mot

Per. Bonden ska tjäna på att vara medlem i Varaslättens

våra odlare om vad våra kunder efterfrågar, både vad det

Lagerhus, dels genom ett bra spannmålspris och dels

gäller sorter och kvaliteter, säger Per.

genom rätt förnödenheter till rätt pris.

– Och detsamma gäller för kommunikationen med
våra kunder, hur olika krav påverkar odlingsekonomin
för produkten och därigenom även priset i förhållande
till det, fortsätter han.
– Vår roll på Varaslättens Lagerhus är att sy ihop värde
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– Fokus för alla våra insatser och allt vi gör är att det ska

bra sortval. Under ett extremår tydliggörs de skillnaderna.

– Jobbar man med Varaslättens Lagerhus ska man lång
siktigt ha den bästa odlingsekonomin, lägger Claes till.
– Vi ska vara bäst på spannmål, säger Per. Vi ska vara
den bästa samarbetspartnern för våra lantbrukare och för
våra kunder.

CARL-HERMAN HALLQVIST

”Med fokus på
bondenytta.”
Carl-Herman Hallqvist tillträdde som styrelse
ledamot i Varaslättens Lagerhus för nitton år
sedan. Nu summerar han sin tid i styrelsen
och passar även på att blicka framåt.

– Nyttan för lantbrukarna med en oberoende aktör i
området har alltid varit en viktig fråga för Varaslättens
Lagerhus, säger Carl-Herman med eftertryck.
OBEROENDE OCH TILLVÄXT

– Omsättningen och invägningen har ökat tack var en
sund förening med bra affärsmodell, säger Carl-Herman.
Men drivkraften att vara en oberoende aktör har hela
tiden varit densamma.
För Varaslättens Lagerhus som är en liten aktör på
spannmålsmarknaden har det varit viktigt att kunna

MED UPPDRAG ATT SE TILL MEDLEMMENS BÄSTA

samarbeta med andra aktörer.

– Vi i styrelsen har ett uppdrag att se till att Varaslättens

– Vi har alltid verkat på en konkurrensutsatt marknad,
både vad det gäller inköp såväl som försäljning. Och
konkurrensen är viktig, den hjälper oss att utvecklas och
förbli effektiva.
Ska man som förening fortsätta vara konkurrenskraftig

Lagerhus utvecklas och anpassas efter medlemmarnas
önskemål och behov, slår Carl-Herman fast.
När styrelsen samlas är det högt i tak och alla infalls
vinklar på aktuella frågor prövas.
– Vi har ett bra mötesklimat när styrelsen träffas och

behövs det fortsatt tillväxt, tillväxten skapar utrymme för

det tror jag är en viktig framgångsfaktor för en väl fung

utveckling och förbättring.

erande styrelse, säger Carl-Herman. Det finns en stor

– Allt sunt växer, du måste ha en tillväxt i ett företag

respekt för våra olikheter i styrelserummet.

för att kunna rekrytera duktig personal som vill utveck
las och som i sin tur ser till att föreningen fortsätter att

SPÄNNANDE FRAMTID

utvecklas, sammanfattar Carl-Herman.

– De kommande åren ser positiva ut för Varaslättens
Lagerhus med fortsatt volymtillväxt. Föreningen kommer

BRA PERSONER I EN BRA ANLÄGGNING

att fortsätta värna sitt oberoende, säger Carl-Herman.

– Varaslättens Lagerhus, det är bra personer i en bra

Teknik och affärsmodeller inom både växtodling och

anläggning, slår Carl-Herman fast. Det är människorna

spannmålshandel kommer att fortsätta utvecklas, och vi

i verksamheten som skapar förutsättningarna för den

kommer följa utvecklingen med fokus på bondenyttan.

goda utvecklingen.
Lagerhuset har kunnat nyttja sina anläggningar fullt

– En viktig fråga för Varaslättens Lagerhus är en fortsatt
tillgång till exporthamn, säger Carl-Herman. Vi verkar

ut och det har gjort det möjligt för föreningen att vara

i ett bördigt odlingsområde. Det ser tyvärr inte ut som

mycket kostnadseffektiv.

animalieproduktionen ökar, men spannmålsproduktionen

– Varaslättens Lagerhus är en liten förening, men vår

kommer att fortsätta öka ytterligare. Det är viktigt med en

spannmålsanläggning i Vara är stor, och vi nyttjar den

extra kanal att sälja spannmålen via förutom den regionala

optimalt, säger Carl-Herman.

förbrukningen.
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Odlingskontraktet
– en styrka i både bra och dåliga år.
Verksamhetsåret 2018/2019 vägde Varaslättens Lagerhus in 200 000 ton spannmål. Det föregående
året med rekordproduktion vägdes det in 270 000 ton och ett normalår ligger på 240–250 000 ton.
– En rejäl minskning av volymen mellan de båda senaste

EN FANTASTISK PRODUKT

verksamhetsåren, konstaterar Per Ullberg. Förändringen

– Den torkdrabbade skörden vi fick in i höstas blev

motsvarar ungefär 5 000 ton mindre i månaden för

väsentligt lägre än vad som angivits i odlingskontrakten,

Varaslättens Lagerhus.

säger Per. Men medlemmarna ställde upp och levererade

En minskad spannmålsvolym innebär att färre ton ska
bära samma kostnader för anläggningar och personal.

in vad de lyckats tröska för de kontrakterade hektaren.
Och Varaslättens Lagerhus ställde upp och löste in
gångna kontrakt med våra kunder utan att behöva lägga

DELAD RISK

några straffavgifter på våra odlare. Tillsammans kan vi

2018 års låga skörd drabbade både odlare och Vara

som förening dela på risken att skörden inte blir vad vi

slättens Lagerhus. Men det var ett år där odlings

förväntat oss när vädret har andra planer.

kontraktet visade upp sin styrka.
Odlingskontraktet bygger på ett förtroende mellan
odlaren och Varaslättens Lagerhus, att odlaren levererar

– Odlingskontrakten är en fantastisk produkt byggd på
förtroende, säger Per. En produkt som vi ska värna om
för en bra spannmålshandel.

in vad som tröskas från den kontrakterade arealen.
Sedan tar föreningen risken kollektivt för avvikande
volymer eller kvaliteter.

Nyttan med
odlingskontrakt.
– En av de största vinsterna för odlaren med våra
odlingskontrakt är att man kan lyfta bort en del
av volymrisken vid kontraktstecknande, säger
Karl Delin, spannmålsansvarig på Lagerhuset,
och ger två exempel på vad han menar:
• 2017 var skörden större än normalt och många av
Vara Lagerhus leverantörer fick väsentligt högre
skörd än vad man hade vågat hoppats på i bör
jan när odlingskontrakten tecknades. Tack vare
att odlingskontrakten görs på areal och inte volym
kunde skörden från hela den kontrakterade arealen
levereras in och betalas med odlingskontraktspris.
• 2018 blev skörden mycket mindre än normalt.
Volymen per hektar som levererades in blev lägre
än vad som kunde förväntas vid kontraktsteckning.
Men tack vare att odlingskontrakten är arealbaserade
behövde ingen drabbas av straffavgifter så länge
som hela skörden från kontrakterade arealen
levererades in.
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Ny provtagning 2019 med Rakoraf.

Ett kontrakt som passar dig.
Varaslättens Lagerhus finns till för att sälja medlemmarnas spannmål till det bästa pris som
marknaden kan erbjuda. Ryggraden i att lyckas så bra som möjligt med det uppdraget är
föreningens odlingskontrakt kompletterade med fastpriskontrakt. Målsättningen är att det
ska vara enkelt och tryggt att handla med spannmål genom Varaslättens Lagerhus. Medlemmen
väljer den kontraktsform som passar den och gårdens förutsättningar och behov.
ODLINGSKONTRAKT MED MÖJLIGHETER

EGNA PRISSTRATEGIER MED FASTPRIS

För odlingskontraktet är det den kontrakterade
arealen som är bindande. Skörden kan variera
uppåt och nedåt beroende på årsmånen och
denna variation får föreningen hantera.
Odlaren förbinder sig att leverera hela skörden
från den kontrakterade arealen och garanteras då
samma pris på hela volymen oavsett om skörden
blir större eller mindre än beräknat.
Priset på varan sätts i tre steg; Först fastställs
ett delbetalningspris som utgör ca 70 % av aktu
ellt marknadspris. I början av december sätts ett
slutpris baserat på vad Varaslättens Lagerhus har
fått ut vid försäljningen av grödan fram till denna
tidpunkt. På detta tillkommer en efterlikvid som
utgör en utdelning av det överskott som uppstått i
Varaslättens Lagerhus under hela verksamhetsåret.
Odlingskontrakten kan tecknas både för skörde
leverans och efterårsleverans.

Det går att teckna fastprisavtal på samtliga grödor
både före och efter skörd. Fastprisavtalet gäller för
en bestämd mängd av en viss kvalitet för en viss
leveranstid till ett uppgjort pris.
Kontrakterad mängd ska levereras och tillåten
avvikelse är -5 %. Överlevererad volym prissätts till
aktuellt dagspris på leveransdagen. Fattas mer än
5 % av kontrakterad volym har Lagerhuset rätt att
begära ersättning av odlaren.
INGA ONÖDIGA AVDRAG

En spannmålsaffär med Varaslättens Lagerhus
ska vara enkel och trygg. Kvalitetskraven som
ställs i kontrakten baseras på spannmålskunder
nas krav.
När Varaslättens Lagerhus tar emot grynhavre
och maltkorn betalas fullt pris för hela volymen.
Inga avdrag för rensutbyte görs.
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Fazer kvarn – ett familjeföretag.
När familjen Fazer köpte Frebaco kvarn 2016 så bytte företaget namn till Fazer kvarn.
Men Frebaco lever kvar som ett eget varumärke, med fokus på hållbarhet och närproducerat.

– Varumärket Frebaco
står för ungefär en fjärde
del av vår omsättning.
De största volymerna vi
säljer är mjöl i bulk, säger
John Poulsen,
vd Fazer Kvarn.
Totalt förädlades förra
året cirka 70 000 ton
spannmål till vetemjöl,
havregryn, müsli,
frukostflingor och mat
John Poulsen, Vd Fazer Kvarn
gryn på kvarnen i
Lidköping. Ungefär hälften var havre, och resten
mestadels vete samt lite råg och korn.
MED FOKUS PÅ DET LOKALA

Fazer Kvarn värnar om en lokalt producerad spann
mål. De ser helst att spannmålen som används i pro
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dukterna är producerade inom 10 mil från kvarnen.
– Det är något vi har haft som företagsidé sedan
långt innan vi blev en del av Fazer. Vi finns mitt i
Sveriges bästa odlingsområde för havre och Väst
götaslätten har naturligt den lägsta förekomsten av
kadmium i jorden, så det finns ingen anledning att
importera eller köpa in från andra delar av Sverige.
Hållbarhet och säkerhet är viktigt för företaget.
Fazer har en koncerngemensam vision för produk
tionen av den spannmål de köper in. Visionen är
baserat på ett initiativ om att rädda Östersjön
där de vill minska övergödningen och ta vara på
näringsämnen.
BRA SAMARBETE

– Vi har ett väldigt bra samarbete med Varaslättens
Lagerhus, ett samarbete som vi har haft i många år
och ser fram emot att fortsätta med, säger John. Vi
är trygga med att samarbetet ser till att vi får de

kvantiteter av spannmål som vi behöver och med de
kvaliteter som vi efterfrågar. Till det kommer en god
leveranssäkerhet som ser till att spannmålen är här i
rätt tid.
Och samarbetet ser ut att ha förutsättningar att
utökas.
– Vete kommer att fortsätta vara
en viktig produkt för vår kvarn, men
det är för havre som vi ser den
stora tillväxten, säger John.
Vi har i huvudsak varit fokuserade
på närmarknaden, men med våra
nya ägare Fazer kommer vi också att jobba
mer med export.

– Årets kvaliteter har inneburit utmaningar för oss
att lösa med vete, råg och havre, säger John.
Fazer Kvarn tillverkar olika kvaliteter av vetemjöl
anpassat efter bageriernas specifika behov. För att få
till rätt kvalitet på mjölet blandar kvarnen olika sor
ter och kvaliteter. Med 2018-års
skörd blev problemen att allt vete
hade högt protein och höga falltal,
vilket gjorde det svårare att hitta
rätt blandningar.
– Bagerierna vill ha ett bröd
som jäser exakt rätt hela tiden,
jäser det för mycket är det inte säkert att förpack
ningarna passar längre. Därför måste vi leverera ett
mjöl som har en jämn kvalitet hela tiden, och det
säkerställer vi genom att blanda olika kvaliteter till rätt
produkt.

”Det är för havre
som vi ser den stora
tillväxten.”

HÖGRE SPANNMÅLSPRISER

Fjolårets varma och torra väder skapade stora
problem för lantbruket i Sverige. Även i förädlings
ledet såg man olika effekter av torkan.
– Vi har stor förståelse för problemen som lant
brukarna fick av förra årets torka, säger John.
Samtidigt har torkan inneburit ett utmanande år
för industrin.
– Priset på den spannmål vi köper in har blivit
väldigt högt för oss under året och vi har haft svårt
att få ut de höjda priserna i nästa led. Konkurrensen
är hård i butikshyllan.
NYA UTMANINGAR

Den torkdrabbade skörden har förutom att lyfta pris
bilden även påverkat kvaliteten på spannmålen.

HAVREN HÅRDAST DRABBAD

Utöver vetet så har även rågens kvalitet varit utma
nande med väldigt höga falltal för skörden 2018.
Av de grödor som Fazer Kvarn köper in så är det
havren som har drabbats hårdast av torkan. Dels har
torkan medfört att det funnits en väldigt liten volym
svensk havre tillgänglig på marknaden. Dels så gav
torkan småkärnig havre vilket påverkar skalbarheten.
Normalt har havren mindre än 30 % skal, men för
2018-års skörd så var det mer än 30 % som var skal
på havren.
– Havreaffären har varit utmanande under året,
konstaterar John.
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”
Det går snabbt och lätt
att få svar på frågor
eller att få hjälp.

”Att vara bonde är det bästa man kan vara!”

Utanför Vara, alldeles innan slätten går över till ett mer uppbrutet odlingslandskap, brukar
bröderna Ingemar och Pelle Andersson tillsammans de båda gårdarna Ödegården och Karstorp.
Totalt odlar de 400 hektar med kvarnvete, maltkorn, grynhavre, åkerbönor och höstraps.
Förra året var den första växtodlingssäsongen utan
en potatisodling att ta hand om.
– Vi har odlat potatis i 42 år och tyckte att det var
dags att trappa ner, förklarar Pelle. Man kan göra
annat med tiden än sortera potatis hela vintern.
Boningshus, ekonomibyggnader och gårdsmiljö är
allt välvårdat och underhållet. Det syns att det går åt
mycket fastighetsunderhåll på de båda gårdarna.
– Gårdarna är vår arbetsmiljö och då vill man ha
det fint, säger Pelle.
Ordning och reda är något som också tillämpas i
växtodlingen.

– För att lyckas med växtodlingen är det allra
viktigaste timingen, säger Ingemar. Rätt sak i rätt tid
så är chansen stor att man lyckas.
Och med Varaslättens Lagerhus upplever de att de
har en affärspartner som svarar upp till de krav de
ställer och matchar deras behov.
Just vikten av relationen med säljaren lyfter Pelle
upp som en viktig faktor:
– Jag tror att det är avgörande att säljarens per
sonlighet matchar lantbrukarens, säger han. Dialogen
med Peter är viktig. Han håller sig uppdaterad med
det senaste inom växtskydd och annat och ser till att
vi blir uppdaterade med det vi behöver till vår odling.

TIMING ÄR ALLT I VÄXTODLINGEN

När Ingemar och Pelle talar om samarbetet med
Varaslättens Lagerhus beskriver de en affärsrelation
där man är lyhörda för varandras behov. Där sortval
styrs av marknadens efterfrågan och odlingsstrategin
utformas för gårdarnas förutsättningar.
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EN NÄRA ORGANISATION

Men affärsrelationen med Varaslättens Lagerhus är
mer än kontakten med säljaren. Som lantbrukare har
du hela organisation som en resurs för att ge rätt
förutsättningar för din växtodling.

Både den geografiska närheten till anläggningen i
Vara och närheten i organisationen är viktig för
Ingemar och Pelle.
– Som lantbrukare upplever man att det är väldigt
korta beslutsvägar på Vara Lagerhus, säger Pelle.
Det går snabbt och lätt att få svar på frågor eller att
få hjälp oavsett om man pratar med sin vanliga säljare, någon av de andra säljarna, vd eller chaufförer.

– Att Varaslättens Lagerhus har ett eget åkeri har
varit en riktig höjdare, säger Pelle. Chaufförerna
känner till gårdarna och kan lasta spannmål själva
om det behövs.
Man upplever också att tillgängligheten hos
Varaslättens Lagerhus underlättar det dagliga
arbetet.
– Det är smidigt och enkelt att kunna komplettera
och fylla upp beställningar av gödning, utsäde eller
växtskydd med kort varsel, konstaterar Ingemar. Det
finns ett fullt sortiment i lager.
LANTBRUKARE – ETT KANONJOBB

När vi träffar Pelle och Ingemar på Karstorp finns
det en förväntan i luften över vad växtodlingsåret
kommer att bjuda på för utmaningar och möjligheter.
Att som växtodlare jobba efter årets förutsättningar
och mot målet, den hägrande skörden och etable
ringen av nästa års grödor.

”

”Relationen med säljaren
är en viktig faktor för oss.”

ENKELT ATT KOMPLETTERA

– Det är ett kanonjobb att vara lantbrukare, med
frihet att styra hur arbetet ska se ut och det är hela
tiden nya utmaningar, säger Pelle, och får medhåll
av Ingemar.
– Att vara bonde är det bästa man kan ta sig för,
säger Ingemar.

Att Varaslättens Lagerhus har ett eget åkeri är en fördel, tycker bröderna Andersson.
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”
Grunden i växtodlingen
är fortfarande att göra
rätt insats, i rätt tid.

Precision i odlingen.
Precisionsodling, tilldelningsfiler och varierade givor. Vad innebär uttrycken för lantbruket idag och hur
kommer utvecklingen att se ut framöver? Per Ullberg, Varaslättens Lagerhus, och Carl Lindell, Axima,
träffades för att diskutera utvecklingen.
Det sker mycket inom utvecklingen av ny teknik i
lantbruket som ökar kapaciteten och förbättrar ekonomi
och miljömässigt. Både traktorer och maskiner har blivit
mer avancerade i en strävan efter att nå en ökad
effektivitet i lantbruket.
– För tio år sedan pratade vi mest om A-B-linjer, RTK,
autostyrning med mera, säger Carl. Idag är det standard
med autostyrning när det säljs en ny traktor. Nu är nästa
steg satsningen mot precisionsjordbruket där rätt insats
placeras på rätt ställe.
VARIERADE GIVOR

– Grunden i växtodlingen är fortfarande att göra rätt
insats, i rätt tid, säger Per. Men tekniken med tilldel
ningsfiler kan hjälpa till att insatsen också placeras på
rätt ställe på fältet.
Från maskinhandelns sida upplever man att det finns
ett stort intresse för maskiner som kan hantera variera
de givor för utsäde och gödning, till exempel att kunna
variera utsädesmängden utifrån markkarteringen. Vid
styvare jord så ökas utsädesmängden och vid lättare
jord så dras istället utsädesmängden ner. Eller att med
hjälp av Cropsat eller N-sensor fördela kvävegivan.
– Även med de nya hjälpmedlen så är det fortfarande
bondens fingertoppskänsla som avgör hur bra insatsen
blir, tror Carl. Det är viktigt med en strategi för sina
insatser som man tror på.
EN STRATEGI FÖR GÅRDENS DATA

I spåren av tilldelningsfiler och allt mer avancerade
traktorer och maskiner skapas stora mängder data och
information på gårdsnivå. Allt mer av dokumentationen
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kommer att digitaliseras och automatiseras för att
underlätta insamlandet av nödvändiga data.
– Den stora utmaningen som lantbruket nu står inför
är att tolka och analysera data, att bygga upp modeller
som kan nyttja den data som vi idag samlar in och den
utökade mängd som vi kommer samla in i framtiden
med allt fler sensorer på maskinerna, säger Carl.
En annan fråga som lantbruket behöver hantera är:
Vilka data vill lantbrukaren dela med sig av och till vem?
Många lantbrukare kommer att behöva lägga mer tid på
att ha klart en informationsstrategi där man tänkt
igenom vilka data man kan dela med sig av, till vem man
delar den och vad man vill ha i utbyte mot den.
DEN SJÄLVKÖRANDE TRAKTORN

– Det är hur lätt som helst att ha en självkörande
traktor i fält, det har vi redan idag tekniken för, konstate
rar Carl. Svårigheten ligger i att övervaka arbetet som
utförs så att det blir ett bra resultat. Framtidens redskap
kommer att bli allt smartare och duktigare på att själva
utvärdera insatsens kvaliteter.
På trösksidan har det de senaste åren skett en
kapplöpning inom automation av skördetröskan, alla
fabrikat erbjuder allt mer avancerade tröskor. Tröskorna
kan numera optimera sig själva utifrån att föraren anger
vilken parameter som är viktigast. Ska tröskan premiera
max kapacitet, minsta spill eller kärnkvalitet?
Och tack vare utvecklingen med givare och sensorer
innebär det att det faktiskt kan vara tröskan som blir
den första maskinen på gården som är helt autonom,
självkörande.

Kunskapsbaserad försäljning.
På Varaslättens Lagerhus märker man av ett ökat intresse
för både markkartering och strukturkalkning.
– Basen i en bra växtodling idag är att ha koll på
sin markkarta och sin täckdikning, säger Andreas
Hernbo, växtodlingssäljare på Lagerhuset. Inves
tera i din åkermark och höj gårdens avkastning.
En aktuell markkartering är en god förutsättning
för en balanserad gödsling och därmed för en
uthållig och lönsam växtodling. Det är klokt att
uppdatera sin markkartering vart tionde år.
Cirka 2 000 ha åkermark per år markkarteras
med hjälp av Varaslättens Lagerhus.
NY PERSONAL

Under året som har gått har säljpersonalen på
Varaslättens Lagerhus utökats med tre nya
medarbetare: Mikael Eklöf, Magnus Olsson och
Johanna R. Pettersson.
Aktiviteten på sociala medier har också ökats
för att sprida relevant information om vad som är
på gång i fält.

Det här medför 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 försäljare också är så väl insatta i
inköpen, säger Per. De kan förmedla den kunska
pen vidare till medlemmen för att fatta så bra
beslut som möjligt.
KUNSKAP I FÄLT

Förutom att köpa in spannmål eller sälja förnöd
enheter ska Varaslättens Lagerhus också hjälpa till
med kunskap och information till medlemmarna
för att ge dem förutsättningar att lyckas så bra
som möjligt med sin växtodling. En viktig del i
informationsutbytet är fältvandringsgrupperna.
Det finns fältvandringsgrupper i Vara, Dalsland
och östra Skaraborg. Grupperna träffas fyra till
fem gånger i fält och går igenom aktuella frågor.

KOMBINERAD ORGANISATION FÖR
INKÖP OCH FÖRSÄLJNING

I Varaslättens Lagerhus förenar man organisa
tionen för inköp och försäljning. Varje säljare
har inköpsansvar inom ett område som utsäde,
gödning, energi m m.
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Hållbarhetsrapport.
POLICY FÖR KVALITET OCH MILJÖ

Vårt sätt att jobba bygger på ömsesidigt förtroen
de 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 elanvänd
ning 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 verk
samheten.
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.

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.
Skörden 2018 var ett undantag men i ett
flerårsperspektiv utgör torkning av spannmål
hälften av den totala energiåtgången. Efter flera
större och mindre investeringar är vi idag fossilfria
här till 85 % i företaget.
Investeringar
Under året beslutades det att investera i en ny
fastbränslepanna i Vara som ska vara i drift till
skörden 2019. Den befintliga fastbränslepannan
som är uttjänt ersätts med en ny panna som är
effektivare, modernare och mer anpassad till
uppgiften samt uppfyller gällande miljökrav. Denna
investering säkrar en framtida bas av egenprodu
cerad värme från bioenergi till torkning i Vara. Vi
kommer också att sälja fjärrvärme under andra
delar av året. Ihop med den anslutning till fjärr
värme som gjordes 2012 innebär det att vi i princip
är fossilfria vid torkning i Vara.
Inför skörden 2018 byggdes fyra nya silos i
Vara som utökar lagringen med 22 000 ton. Det
minskar behovet av externa lager och innebär att
vi slipper flytta spannmålen under skörden och att
dessa volymer då inte behöver transporteras två
gånger.
I Tråvad har det byggts två ny silos som utökar
lagringen med 5 000 ton och en del av anlägg
ningen har plåtats och snyggats till. Det bidrar till
att göra anläggningen effektivare med en bättre
arbetsmiljö.
Rådgivning
Vi bedriver rådgivning till våra medlemmar genom
våra träffar och våra fältvandringsgrupper. Vi
arrangerar en vårbruksträff, en växtskyddsträff och
ett antal lokala träffar. Vi har fältvandringsgrupper i
Vara, Dalsland och Skövdeområdet där vi har ett
antal träffar i fält med tema efter vad som är
aktuellt i fält. Vid dessa träffar medverkar under
året t ex Hushållningssällskapet, Växtskydds
centralen, Yara och representanter för växtskydds
företag förutom vår egen personal. Genom denna
rådgivning ger vi våra medlemmar ett bättre
underlag för att fatta rätt beslut efter de förutsätt
ningar som gäller i deras fält. Det påverkar både
avkastning, kvalitet och hållbarhet.
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Försäljning och rådgivning ska vara behovsbase
rad och bidra till mer hållbar odling genom: Rätt
sak till rätt kund vid rätt tillfälle och på rätt plats.
ARBETSMILJÖPOLICY

Varaslättens Lagerhus ska ständigt arbeta
för att ha en bra fysisk och psykosocial 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
arbetsuppgifter.
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 tillsättas med manliga eller kvinnliga sökan
den. Vi fördömer alla former av trakasserier och
kränkande särbehandling.

miljökommitté där t ex tillbud och andra arbets
miljöfrågor hanteras.
Minst två gånger per år samlas alla i personalen
för gemensamma aktiviteter som t ex information
och grupparbeten. Detta är en viktig del i att ha
goda relationer och en trivsam arbetsplats.
Hälsoundersökningar genomförs regelbundet av
företagshälsovården.
Vi har ett löpande arbete enligt SAM, systema
tiskt arbetsmiljöarbete.
Antalet anställda har under året varit 35, 27 män
och 8 kvinnor.
Även om det är flest män har vi för närvarande
kvinnor inom de flesta områdena på företaget.
Styrelsen består av 5 män och 1 kvinna.
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Vi stödjer och respekterar internationellt
erkända mänskliga rättigheter som t ex förbud
mot tvångsarbete och barnarbete, fackföreningars
rättigheter samt arbetsvillkor. För verksamhetens
alla delar finns kollektivavtal.
MOTVERKANDE AV KORRUPTION

Vi motsäger oss all form av korruption, mutor och
bestickning och följer gällande lagar, krav och
riktlinjer.

HUR VI JOBBAR MED PERSONAL
OCH ARBETSMILJÖ

Vi genomför regelbundna skyddsronder för att
säkerställa en bra arbetsmiljö och har en arbets

*Företagets affärsmodell finns beskriven i
förvaltningsberättelsen.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören avger följande
årsredovisning för föreningens 89:e verksamhetsår
2018-05-01 - 2019-04-30
Org nr 768400-2053
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 sex större
lastfordon. Verksamhet bedrivs i Vara, Tråvad och med
försäljningskontor i Erikstad och Skövde.
Varaslättens Lagerhus ek. för. är certifierad enligt
ISO-standard för miljöledningssystem 14001 och kvali
tetsledningssystem 9001. Föreningen är också certi
fierad enligt GTP (Good Trading Practice, fritt översatt
”God europeisk handelssed”), enligt hållbarhetsdirekti
ven för RED och för ekologisk produktion (KRAV).
Varaslättens Lagerhus ägs av 1 914 lantbrukare.
Under verksamhetsåret har 55 lantbrukare ansökt om
inträde och 37 om utträde. Föreningen äger 11 % av
aktierna i Spannex AB som är ett fristående företag
som sysslar med handel med kompletterande handels
varor till lantbruksmarknaden via återförsäljare. I Span
nex 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 2018 vägde vi in 98 000 ton spannmål vilket
är betydligt mindre än beräknat på grund av torkan som
gjorde att lantbrukarna fick låga skördenivåer. Spann
målskvaliteten har till stor del varit bra och med höga
proteinhalter. Spannmålsvolymen totalt minskar till
ca 206 000 ton. Inköp av spannmål i lagersäsongen
har ökat framför allt med fastpris. Försäljningen av
spannmålen har fungerat bra och vi har arbetat hårt
tillsammans med våra spannmålskunder för att lösa de
problem som uppstår vid sviktande volymer p g a tor
kan. Vi har fokus på närhet, kvalitet och leveranssäker
het vilket stärker oss i relationerna med våra kunder.
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Spannmålsmarknaden har under året präglats av
torkan och varit mycket varierande. Året inleddes med
ganska moderata priser för att under skörden skjuta i
höjden till mycket höga prisnivåer. Havre var den gröda
som steg kraftigast. Våra odlingskontrakt landar på en
marknadsledande prisnivå och visar sin styrka genom
att vara arealbaserade som gör att föreningen hanterar
variationen i skördevolym.
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.
I Tråvad fortsätter upprustningen av anläggningen
och vi har under året byggt två silos med lagring för
ca 5 000 ton. I Vara har vi under året byggt fyra silos
med en lagringskapacitet på ca 22 000 ton. Detta gör
vi för att minska lagringen på externa lager vilket sparar
mycket transporter.
Strategiarbetet som inleddes under förra året i
styrelse, ledningsgrupp och förvaltningsråd för att
kartlägga olika kommande investerings- och affärs
möjligheter fortsätter.
Vi har fortsatt en stabil och hög försäljning på samt
liga förnödenheter trots torkan. Under året har vi ökat
säljstyrkan med en person. Varaslättens Lagerhus är
sedan 2005 delägare i inköpsföretaget DLA Agro.
DLA Agro är en viktig partner vid inköp av växtodlings
produkter för att vi ska kunna fortsätta stärka vår mark
nadsposition och skapa bra service och konkurrens
kraftiga priser till våra medlemmar.
HÅLLBARHETSRAPPORT
Föreningens hållbarhetsrapport finns på sidorna 14-15 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.

5 ÅR I SAMMANDRAG
Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag:
Flerårsjämförelse

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

682,8

711,8

687,2

610,4

635,2

Resultat efter finansiella
poster, mnkr

7,5

31,5

24,8

21,4

23,0

Efterlikvid, mnkr

6,4

17,7

14,2

13,4

16,3

36,0

22,6

5,2

12,5

20,9

461,0

477,1

416,0

379,2

369,3

22,3

21,1

21,3

20,9

19,6

35

33

33

33

33

1 914

1 896

1 903

1 896

1 881

Nettoomsättning, mnkr

Investeringar, mnkr
Balansomslutning, mnkr
Soliditet, %
Medelantal anställda
Antal medlemmar

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
FRAMTIDA UTVECKLING – ”KVALITET” OCH
”EFFEKTIVITET”
Varaslättens Lagerhus är en betydande aktör i vårt geo
grafiska verksamhetsområde inom spannmål och han
del 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.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

18 207
2
18 209

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så		
att i ny räkning överförs

18 209
18 209

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
			
2018-05-01
-2019-04-30

2017-05-01
–2018-04-30

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning			
Övriga rörelseintäkter			

682 764
723

711 763
1 354

Summa intäkter m m			

683 487

713 117

		 Not

Rörelsens kostnader
Handelsvaror			-602 324	-590 516
Övriga externa kostnader		
3	-36 707	-55 148
Personalkostnader		
4	-24 539	-25 111
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar			-10 751	-9 439
Summa rörelsens kostnader			

-674 321

-680 214

Rörelseresultat			

9 166

32 903

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
Räntekostnader och liknande resultatposter		

5
1 395
1 361
6	-3 029	-2 730

Summa resultat från finansiella investeringar			

-1 634

-1 369

Resultat efter finansiella poster			

7 532

31 534

Efterlikvid		

7	-6 450	-17 700

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt			
Bokslutsdispositioner		
Skatt på årets resultat		

13 834

8	-640	-6 250
9	-440	-1 723

Årets vinst			

18

1 082

2

5 861

Balansräkning
		 Not

2019-04-30

2018-04-30

10
11

14 486
102 632

14 680
72 847

12

12 483

16 832

			

129 601

104 359

13

1 603

1 600

Summa anläggningstillgångar			

131 204

105 959

Omsättningstillgångar
Varulager			

160 440

123 955

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar			
Skattefordringar			
Övriga kortfristiga fordringar			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
14

152 000
1 033
2 083
13 096

129 943
75
1 531
14 926

			

168 212

146 475

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark		
Maskiner, inventarier och siloanläggning		
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag		

Kassa och bank		

15, 16

1 145

100 686

Summa omsättningstillgångar			

329 797

371 116

SUMMA TILLGÅNGAR			

461 001

477 075

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatskapital			
Reservfond			

16 741
15 805

15 311
15 805

			

32 546

31 116

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 		
Årets vinst		

17
17

18 207
2

12 346
5 861

			

18 209

18 207

Summa eget kapital			

50 755

49 323

Obeskattade reserver		

18

66 570

65 930

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut		

16, 19

0

32 650

Summa långfristiga skulder			

0

32 650

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut		
16, 19
Leverantörsskulder			
Checkräkningskredit 		
15, 16
Övriga kortfristiga skulder			
Skulder till medlemmar			
Efterlikvid		
7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
20

0
56 439
15 813
6 968
242 918
6 450
15 088

1 900
77 696
0
1 008
219 362
17 700
11 506

Summa kortfristiga skulder			

343 676

329 172

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			

461 001

477 075
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Förändringar i eget kapital
Eget kapital 2017-04-30

Insatskapital

Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa
eget kapital

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 2018-04-30

15 311

15 805

12 346

5 861

49 323

Insatsamorteringar
1 811	-	-	-	
1 811
Utbetalda insatser	-381	-	-	-	-381
Omföring föregående års resultat	-	-	
5 861	-5 861	Årets resultat	-	-	-	
2
2
Eget kapital 2019-04-30

16 741

15 805

18 207

2

Kassaflödesanalys

			
2018-05-01
			 –2019-04-30

50 755

2017-05-01
-2018-04-30

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster inkl efterlikvid			
Avskrivningar			
Övriga ej likviditetspåverkande poster			

2 716
15 203
10 751
9 439
0	-70

			

13 467

24 572

Ränteintäkter			
1 355
1 321
Utdelningar			
40
40
Räntekostnader			-3 029	-2 730
Inkomstskatt			-440	-1 723
			

11 393

21 480

Ökning (-) minskning (+) varulager			-36 485	-7 585
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar			-21 737	-11 741
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga rörelseskulder
(exkl. skulder till medlemmar, sparmedel)			-9 052
17 920
Kassaflöde från den löpande verksamheten			

-55 881

20 074

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar			-35 993	-22 626
Sålda materiella anläggningstillgångar			
0
570
Värdeförändring av finansiell anläggningstillgång			-3	-65
Kassaflöde från investeringsverksamheten			

-35 996

-22 121

Finansieringsverksamheten
Ökning (+) minskning (-) av insatskapital			
1 430
1 224
Ökning (+) minskning (-) av långfristiga finansiella skulder		-32 650	-1 900
Ökning (+) minskning (-) av skulder till medlemmar, sparmedel		
23 556
31 745
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			

-7 664

31 069

Årets kassaflöde			
Likvida medel vid årets början			

-99 541
100 686

29 022
71 664

1 145

100 686

Likvida medel vid årets slut
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Noter
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 valuta
kurser 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 anskaffnings
värde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet
ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av
tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång
byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den
gamla komponenten och den nya komponentens an
skaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparation
och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst
respektive realisationsförlust vid avyttring av en anlägg
ningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive
Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar
skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjan
deperiod och linjärt. Föreningens mark har obegränsad
nyttjandeperiod och skrivs inte av. Låneutgifter aktiveras
inte. Följande avskrivningstider tillämpas:
Markanläggning
Byggnader
Siloanläggning
Maskiner & inventarier

3,75-5 %
2-5 %
4%
10-20 %

Nedskrivning av icke-finansiella 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 ut-metoden
(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 transaktio
ner som medfört in- eller utbetalningar. Kassaflödet
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.
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Not 2 – Uppskattningar och bedömningar
Föreningens beräkning av lagervolym spannmål bygger på
bedömning av såväl rymdvikter som packningsgrader.

2018-05-01
–2019-04-30

2017-05-01
–2018-04-30

PwC, revisionsuppdraget

110

111

		

110

111

2018-05-01
–2019-04-30

2017-05-01
–2018-04-30

Räntekostnader

3 029

2 730

		

3 029

2 730

Not 7 – Efterlikvid
Styrelsen har beslutat att efterlikvid ska utgå för 2018/19-års
kontrakterade leveranser med:
		
Överförs till
Kontant
kr/dt insatskapital
utbetalas

Not 4 – Medelantal anställda, löner,
andra ersättningar och sociala avgifter
		
		

2018-05-01
–2019-04-30

		
		

Not 3 – Ersättning till revisorerna
		
		

Not 6 – Räntekostnader och liknande
resultatposter

2017-05-01
–2018-04-30

Spannmål med
undantag av blandsäd
Ärtor och oljeväxter

5,00
5,00

*1,00
*1,00

4,00
4,00

* Dock högst 10 % av det fastställda insatsbeloppet.

Medeltalet anställda, med fördelning
på kvinnor och män har uppgått till:
Kvinnor
Män

8
27

8
25

Totalt

35

33

Beräknad kostnad för efterlikviden är 6 450 tkr.
För leveranser på fastpriskontrakt lämnas ingen efterlikvid.

Not 8 – Bokslutsdispositioner

Löner och ersättningar har uppgått till:
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

1 716
14 568

1 763
15 125

		
		

Totala löner och ersättningar

16 284

16 888

5 290

5 413

Skillnad mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar enligt plan
1 885
4 690
Avsättning till periodiseringsfond
0
2 610
Återföring av periodiseringsfond	-1 245	-1 050

1 284
1 681

1 147
1 663

24 539

25 111

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader (varav för styrelse och
verkställande direktör 349 tkr (329 tkr))
Övriga kostnader
Totala löner, ersättningar, sociala
avgifter och pensionskostnader

2018-05-01
–2019-04-30

		

2017-05-01
–2018-04-30

640

6 250

2018-05-01
–2019-04-30

2017-05-01
–2018-04-30

Not 9 – Skatt på årets resultat
Med verkställande direktör har avtal träffats om uppsägnings
tid uppgående till 12 månader vid uppsägning från företagets
sida.

		
		

Aktuell skatt

440

1 723

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Skatt på årets resultat

440

1 723

Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande
skattesats (22 %)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av schablonränta
på periodiseringsfond
Skatteeffekt av andra
skattemässiga justeringar

442

7 584

97
315

1 668
28

5

4

23

23

Redovisad skattekostnad

440

1 723

2018/2019

2017/2018

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

Antal på Varav
balansdagen män
6 83 %
1 100 %

Not 5 – Ränteintäkter och liknande
resultatposter
2018-05-01
–2019-04-30

2017-05-01
–2018-04-30

Ränteintäkter
Utdelning på aktier i intresseföretag
Värdeförändring av finansiell
anläggningstillgång p g a valutakurs

1 352
40

1 256
40

3

65

		

1 395

1 361
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Not 10 – Byggnader och mark
		

2019-04-30

2018-04-30

Ingående anskaffningsvärden
Anskaffningar

28 014
673

28 014
0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

28 687

28 014

Not 14 – Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
		

2019-04-30

2018-04-30

Upplupna ej fakturerade leveranser
Förutbetalda periodiserade
leverantörsfakturor
Övriga poster

376

918

1 198
11 522

1 536
12 472

Ingående avskrivningar	-13 334	-12 479
Årets avskrivningar	-867	-855

		

13 096

14 926

Utgående ackumulerade
avskrivningar

		

Utgående restvärde enligt plan

-14 201

-13 334

14 486

14 680

Not 15 – Checkräkningskredit
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 50 000 tkr
(50 000 tkr).

Not 11 – Maskiner, inventarier och
siloanläggning
		

2019-04-30

Not 16 – Ställda säkerheter
2018-04-30

Ingående anskaffningsvärden
195 114
191 690
Årets förändringar		
- Inköp
22 846
5 915
- Omklassificering från pågående
nyanläggningar
16 823
144
- Försäljningar och utrangeringar
0	-2 635
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

234 783

195 114

Ingående avskrivningar	-122 267	-115 818
Årets förändringar		
- Försäljningar och utrangeringar
0
2 135
- Avskrivningar	-9 884	-8 584
Utgående ackumulerade
avskrivningar

-132 151

-122 267

Utgående restvärde enligt plan

102 632

72 847

Not 12 – Pågående nyanläggningar
och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
		

2019-04-30

2018-04-30

Ingående nedlagda kostnader
16 832
265
Under året nedlagda kostnader
12 474
16 711
Under året genomförd omklassificering
till tillgångsslag	-16 823	-144
Utgående nedlagda kostnader

12 483

16 832

Not 13 – Andelar i intresseföretag
		

Spannex AB
Kvänumsbygdens Elkraft ek. för.
DLA Agro A.m.b.A.
		

2019-04-30

2018-04-30

832
5
766

832
5
763

1603

1 600

		

2019-04-30

För egna avsättningar och skulder		
Avseende skulder till kreditinstitut		
Fastighetsinteckningar
39 136
Företagsinteckningar
92 700
Summa ställda säkerheter

131 836

2018-04-30

39 136
92 700
131 836

Not 17 – Resultatdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel		
Årets resultat		

18 207
2

			

18 209

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen
disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning		

18 209

			

18 209

Not 18 – Obeskattade reserver
		

Ackumulerad skillnad mellan
bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan
Periodiseringsfond
beskattningsåret 2013
Periodiseringsfond
beskattningsåret 2014
Periodiseringsfond
beskattningsåret 2015
Periodiseringsfond
beskattningsåret 2016
Periodiseringsfond
beskattningsåret 2017
Periodiseringsfond
beskattningsåret 2018
		

2019-04-30

2018-04-30

61 240

59 355

0

710

0

535

445

445

490

490

1 785

1 785

2 610

2 610

66 570

65 930

I obeskattade reserver ingår latent skatteskuld med 14 645 tkr
(14 505 tkr).		
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Not 19 – Upplåning
		

2019-04-30

Räntebärande skulder		
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut
0

2018-04-30

Not 20 – Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
		

Upplupna räntekostnader
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
0
32 650
Upplupna sociala avgifter
		
Upplupna uttagna odlar- och
Kortfristiga skulder		
forskningsavgifter
Skulder till kreditinstitut
0
1 900
Övriga poster
		
0
1 900
		
Summa räntebärande skulder

0

32 650

34 550

Under verksamhetsåret 2018/2019 har föreningen valt att lösa
samtliga lån.

Styrelsens underskrift
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2019-04-30

2018-04-30

872
440
3 029
2 357

822
625
2 891
2 331

249
8 141

943
3 894

15 088

11 506

Revisionsberättelse
Utdrag ur Revisionsberättelsen
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Gör din röst hörd!
Förvaltningsrådet i Vara Lagerhus har två
huvudsakliga uppgifter, dels att som valberedning ta fram lämpliga kandidater till föreningens företroendeuppdrag. Dels att vara en
extra kontakt med medlemmarna och fungera
som en diskussionspartner till styrelsen.

Varaslättens Lagerhus är en liten och effektiv förening,
där en viktig del i effektiviteten är närheten mellan med
lemmar, personal och styrelse.
Att lyssna på medlemmarna och fånga upp frågor och
synpunkter på ett tidigt stadium är grunden till att Varas
lättens Lagerhus kan utvecklas efter medlemmarnas be
hov och för att fortsätta vara bästa möjliga affärspartner
för lantbruket. Det är därför viktigt att du som medlem
känner att du kan göra din röst hörd i föreningen, och
också att du ser till att göra det. Oavsett om det sker via
förvaltningsråd, styrelse eller personal.

Delar av förvaltningsrådet samlade på Lagerhuset, övre
raden från vänster: Tomas Sylveson, Anders Johansson,
David Bjelke, Pelle Andersson, Per Larsson, Stefan Aldén.
Nedre raden: Johan Kullander, Per Larsson,
Carl-Johan Svantesson och Erik Brink.
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