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5 ÅR I SAMMANDRAG
Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag:
Flerårsöversikt (Tkr)

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Nettoomsättning, mnkr

926,9

682,8

711,8

687,2

610,4

Resultat efter finansiella
poster, mnkr

28,2

7,5

31,5

24,8

21,4

Efterlikvid, mnkr

14,1

6,4

17,7

14,2

13,4

Investeringar, mnkr

24,9

36,0

22,6

5,2

12,5

531,2

461,0

477,1

416,0

379,2

21,7

22,3

21,1

21,3

20,9

35

35

33

33

33

1 947

1 914

1 896

1 903

1 896

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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”Jag är stolt över vår förening”
2019/2020 har varit ett händelserikt år för Varaslättens Lagerhus. Med rekordvolymer av spannmål,
vd-byte och en pandemi. Ordförande och tillförordnad vd Claes Friberg kan summera ett år som
visar vad organisationen klarar.
– I höstas tog vi in den största skörden någonsin för

– Det har varit väldigt häftigt att se hur väl organisa

Varaslättens Lagerhus. Tack vare en väl fungerande

tionen fungerat även under den rådande situationen, en

logistik och silohantering flöt invägningen av skörden på

övergångsperiod med tillförordnad vd, konstaterar han.

bra, samtidigt som vi kunde lasta ut båtar med spann

Att personal och ledningsgrupp har ställt upp och varit

mål i Uddevalla, säger Claes. Vi hade rekordvolymer

stolta över organisationen, att vår organisationsmodell

både i Vara och av den ekologiska spannmålen i Tråvad.

och styrning har fungerat väl. Även när vi har anpassat

Varje växtodlingsår bjuder på nya utmaningar för både

oss efter de förutsättningar som Corona har gett oss.

lantbrukare och lagerhus, vilket tydligt speglas i verk

Efter perioden som tillförordnad vd ser nu Claes fram

samheten. Under året 2019/2020 omsatte Varaslättens

emot att Fredrik Söderström tillträder och att organisa

Lagerhus 50 procent mer spannmål än 2018/2019.

tionen återgår till ett normalläge, även om han är glad

– Vi har hanterat en stor volym och har presterat ett
bra spannmålspris på våra odlingskontrakt som står sig
väl jämfört med andra aktörer, säger Claes.

över erfarenheten:
– Tack vare alla våra fantastiska medarbetare har det
varit enkelt att vara tillförordnad vd. Och uppdraget har
gett mig en ökad insikt i den operativa verksamheten.

BYTE AV VD

Under hösten blev det klart att Varaslättens Lagerhus

SATSAR I TRÅVAD

dåvarande vd skulle lämna organisationen.

Redan för några år sedan bestämde Varaslättens

– Vi har varit nöjda med vårt samarbete med Per

Lagerhus att man skulle satsa på anläggningen i Tråvad

Ullberg, han har gjort ett gott arbete för Varaslättens

och lyfta upp den till en högre nivå. Arbetet har pågått

Lagerhus under åren, säger Claes.

inom olika projekt på anläggningen och nu i år har man

Under tiden från att Per lämnat tills det att ny vd
hade rekryterats och kommit på plats har Claes varit
tillförordnad vd.

kommit till byggnader och silos.
– I Tråvad bygger vi en ny hall för förnödenheter,
berättar Claes. Det är mycket förnödenheter som lagras
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”

Vårt oberoende är viktigt och
något som vi kan vara stolta över.

i Tråvad och mer ytor under tak ser till att vi kan hålla uppe

medel är viktig för både Varaslättens Lagerhus och våra

kvaliteten samtidigt som det blir mer lättjobbat för våra

lantbrukare, säger Claes. Det gynnar oss med vår långa

medarbetare.

tradition av att odla havre i vårt område.

Det är inte bara faciliteterna för förnödenheter som rus

– Det är en viktig uppgift för Varaslättens Lagerhus att

tas upp, även hanteringen av den ekologiska spannmålen

kunna förmedla de signaler som kommer från våra spann

förbättras.

målskunder till våra odlare, säger Claes. Och detsamma

– Inne i anläggningen har vi bytt ut gamla nätsilos med

gäller för kommunikationen med våra kunder, hur olika krav

stora dammproblem mot 22 luftningsbara fickor, fortsätter

påverkar odlingsekonomin för produkten och därigenom

Claes. De nya fickorna innebär en något ökad lagrings

även priset i förhållandet till det. Vi medlemmar måste odla

volym, bättre möjligheter att kunna lufta spannmålen och

det som marknaden efterfrågar och som ger bäst lönsam

minskade problem med damm. Vi ska inte heller behöva

het på den enskilda gården.

skotta ur fickorna för att tömma dem och det blir också
mycket mindre städning för våra medarbetare.
På anläggningen i Vara fortsätter de påbörjade arbetena
med att se över och förbättra betongsilos och maskintorn.
Och den nya fastbränslepannan har trimmats in.

OBEROENDE BONDENYTTA

Varaslättens Lagerhus ägs av sina medlemmar och deras
behov av föreningen styr hur verksamheten utvecklas.
– Fokus för alla våra insatser och allt vi gör är att det ska
generera bra odlingsekonomi för våra medlemmar, säger

ÖKAT FOKUS PÅ HAVRE

Claes. Bonden ska tjäna på att vara medlem i Varaslättens

På spannmålsmarknaden märks ett ökat intresse för havre

Lagerhus, dels genom ett bra spannmålspris och dels

till livsmedel, efterfrågan ökar både i Sverige och Europa.

genom rätt förnödenheter till rätt pris.

Flera kvarnar bygger ut sin kapacitet för att matcha
konsumenternas havrehunger, vilket också kommer att öka

stolta över, säger Claes. Det skapar möjlighet till samarbe

efterfrågan på havreodlingen.

ten som gynnar våra medlemmar och det blir allt viktigare

– Trenden med en ökad användning av havre till livs
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– Vårt oberoende är viktigt och något som vi kan vara

för våra kunder.

JÖRGEN EHN

Med utsikt över
omvärlden
Sedan 2014 har Jörgen Ehn varit aktiv som styrelseledamot i Varaslättens Lagerhus. Här berättar
han om sin roll i styrelsen, fastighetsaffärer och
möjligheterna i förändringar.
Jörgen Ehns roll i styrelsen för Varaslättens Lagerhus
har formats till att ha en tyngdpunkt som omvärldsbe
vakare, framförallt inom fastighetsområdet. Men Jörgen
bidrar också med ett ytterligare perspektiv när olika
investeringsobjekt diskuteras.
– Jag kan ta med mig ett utifrånperspektiv på lant
bruksbranschen in i styrelserummet eftersom jag inte
jobbar med lantbruk dagligen, säger han.
KÖP AV GRANNFASTIGHETEN

Att jobba med fastighetsutveckling är något som ligger
Jörgen varmt om hjärtat. Hans huvudsakliga uppgift i
det dagliga livet är att driva fastighetsbolaget Frenbo i
Lidköping, där han både är vd och äger en tredjedel.
Med kunskapen från sitt yrkesliv är han också enga
gerad i fastighetsfrågor på Varaslättens Lagerhus, vilket
kom till nytta när grannfastigheten blev till salu.
– Tanken med att vi köper grannfastigheten där
Lantmännen Maskin och Granngården ligger är dels att
skapa utrymme för oss att expandera, förklarar Jörgen.
Vad expansionen skulle kunna vara är inte bestämt men
vi skissar på olika möjligheter, fastigheten har mycket
potential på sikt.
FÖRÄNDRING SKAPAR MÖJLIGHETER

– Jag tror att det är viktigt att kunna se förändringar
som möjligheter, säger Jörgen. Man kan inte bara se
förändringar i omvärlden som hot, man måste se vilka
möjligheter de ger.
Under våren har synen på omvärlden förändrats i
ljuset av rådande pandemi och smittskyddsåtgärder.
– Jag tror att en av effekterna av pandemin blir att
samhällets fokus på internationell handel kommer att
minska, säger han. Den tydliga, lokala förankringen
kommer istället att vara ett vinnande koncept, vilket jag
tror kommer att gynna det svenska jordbruket.
BONDENYTTA ÄR GRUNDEN

– Bondenytta är grunden i allt vårt styrelsearbete, slår
Jörgen fast. Om vi inte jobbar för alla våra medlemmars
nytta så har vi inget här att göra. Det vi gör ska vara

bra för bonden oavsett om han eller hon har 10 eller
1 000 hektar.
En av grundstenarna i den bondenytta som Vara
slättens Lagerhus skapar är enligt Jörgen föreningens
oberoende.
– Vårt oberoende innebär att vi har möjlighet att kunna
handla med vem vi vill, både på den svenska och inter
nationella marknaden, säger Jörgen. Det är en styrka, för
att olika samarbeten i olika tider skapar möjligheter och
ger oss bondenytta.
RÖTTER I JORDBRUKET

Jörgen har rötterna inom jordbruket och har själv varit
deltidslantbrukare. Han bor på föräldragården Måns
Olofsgården i Slädene med en areal på 42 hektar varav
30 hektar åker. Jörgen har själv brukat gården fram till för
två år sedan då han arrenderade ut marken.
– Det kändes att det var dags att släppa taget om
odlingen och låta någon annan sköta den, säger Jörgen.
Även om växtodlingen på gården inte har varit hans
huvudsakliga verksamhet så har Jörgen satsat på att
utveckla förutsättningarna för odlingen genom att bland
annat rusta ekonomibyggnader och byggt tork.
LADUGÅRD BLEV EHNRUM

På gården har kor och grisar fått ge plats i ladugården till
ett ehnrum, en lokal för evenemang och event.
– Ehnrum var ett projekt som växte fram under tiden
som vi renoverade ladugården, förklarar Jörgen. Vi såg
möjligheterna till att göra något kul med lokalen.
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En spannmålsaffär med
Varaslättens Lagerhus
ska vara enkel och trygg.

Nytt spannmålsrekord
för Varaslättens Lagerhus

Verksamhetsåret 2019/2020 omsatte Varaslättens

ÖKAD HANDEL

Lagerhus över 300 000 ton spannmål. En ökning på

– Grunden till den ökade spannmålsvolymen är givetvis

50 procent jämfört med det torkdrabbade 2018/2019

den goda skörden som vi fick i höstas, säger Karl. Men

och en rejäl uppgång från det tidigare rekordet.
– För verksamhetsåret 2019/2020 har vi passerat

En bakomliggande orsak till att man har kunnat göra

en omsättning på 300 000 ton med god marginal,

mer affärer i eftersäsongen är att det har varit ett bra

säger Karl Delin, spannmålsansvarig på Varaslättens

flöde i logistiken och exporten. Exportkundernas efter

Lagerhus.

frågan var god redan under tidig höst.

Det kan jämföras med det torkdrabbade 2018/2019

– Det var en god efterfrågan på kvarnvete under hös

då det omsattes 200 000 ton, eller det tidigare rekordåret

ten och vi ökade vår försäljning till kunder i Sydeuropa

2017/2018 då Lagerhuset nådde en omsättning på

och Irland, säger Karl.

270 000 ton.
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även att vi har varit mer aktiva i att teckna fastpriskon
trakt på eftersäsongsmarknaden under året.

KORREKT VARA

EGNA PRISSTRATEGIER MED FASTPRIS

Svenska och danska kvarnar efterfrågar vete som är

Det går att teckna fastprisavtal på samtliga grödor både

odlat utan stråförkortning, medan exportmarknaden

före och efter skörd. Fastprisavtalet gäller för en bestämd

för kvarnvete inte har det kravet. För att Vara Lagerhus

mängd av en viss kvalitet för en viss leveranstid till ett

ska kunna leverera rätt vara till rätt kund krävs det att

uppgjort pris.

inleveranserna blir rätt.
– Känner man sig osäker vid leverans om varan är
stråförkortad eller ej så är det bäst att säga till så att
vetet inte hamnar i fel silo, säger Karl. Visar det sig
att vetet är stråförkortat och blandas i en silo med ej

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.

stråförkortad vara kan lantbrukaren komma att krävas
på skadestånd för nedklassningen av hela silon.
Varaslättens Lagerhus kommer i år att öka antalet
stickprovskontroller för stråförkortning.
Karl poängterar också vikten av att medlemmarna
ser till att släpen som transporterar spannmålen hålls
rena.
– Det får inte finnas några främmande föremål i

SPANNMÅLSAFFÄREN SKA VARA ENKEL
En spannmålsaffär med Varaslättens Lagerhus ska vara
enkel och trygg. Kvalitetskraven som ställs i kontrakten
baseras på spannmålskundernas krav.
När Varaslättens Lagerhus tar emot grynhavre och
maltkorn betalas fullt pris för hela volymen. Inga avdrag
för rensutbyte görs.

spannmålen, särskilt inte glas eller betat utsäde. Blir
man osäker om det fanns någon utsädesrest i kärran
när man började tröska, säg till innan den tippas så
hjälps vi åt att hitta en lösning innan det blir ett stort
problem. Men ansvaret är alltid medlemmens.
VÄLJ ETT AVTAL SOM PASSAR DIG
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 Lager
hus. Välj en produkt/avtalstyp som passar dig och
gårdens förutsättningar och behov.

ODLINGSKONTRAKT MED FLEXIBILITET
För odlingskontraktet är det den kontrakterade area
len 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

Odlingskontrakt ger trygghet
– En av de största vinsterna för odlaren med våra
odlingskontrakt är att man kan lyfta bort en del av
volymrisken vid kontraktstecknande, säger Karl och
ger två exempel på vad han menar:
* 2019 var skörden större än normalt och många av
Vara Lagerhus leverantörer fick väsentligt högre
skörd än vad man hade vågat hoppats på i början
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.

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 aktuellt
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.
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Lilla Harrie Valskvarn – modern
bagerikoncern med gamla anor
Ända sedan 1500-talet har kvarnen i skånska Lilla Harrie malt mjöl av traktens spannmål. Numera är de
en del av Pågen-koncernen och kvarnarna i Skåne och Göteborg producerar mjöl med kvalitetsfokus
malt på lokala, sunda råvaror med hög spårbarhet.
– Vi på Lilla Harrie Valskvarn är en del av den familjeäg

– För oss är det viktigt med duktiga lastbilschaufförer

da Pågengruppen, berättar Jörgen Hansson, försäljnings-

som levererar spannmålen till kvarnen, skulle det tippas

och utvecklingschef på Lilla Harrie Valskvarn. Huvud

ett lass med otjänlig spannmål innebär det stora kostna

delen av mjölet vi producerar går till Pågens bagerier

der att sanera anläggningen, konstaterar Jörgen. Chauf

men vi säljer också mjöl på den öppna marknaden.

förer som kan sina kunder och gårdar och som

Pågens har två bagerier, ett i Malmö och ett i
Göteborg, där företaget producerar bröd och skorpor
som Lingongrova, Hönökaka och Gifflar. Koncernens

vet hur vete ska lukta och se ut för att vara en sund
råvara är en klar fördel.
– Det är även viktigt hur vetet har lagrats och att det

matbröd säljs över hela Norden och Tyskland. Pågens

är ordning och reda i hanteringen, fortsätter Jörgen.

skorpor och gifflar exporteras till 25 länder.

Varaslättens Lagerhus har en fin anläggning med bra
spannmålslager som ser till att vetets kvalitet håller.

120 000 TON SPANNMÅL
För att se till att Pågengruppens bagerier har allt mjöl de

SPÅRBAR, FRISK OCH SUND VARA

behöver maler Lilla Harrie Valskvarn årligen 120 000 ton

- När vi köper in spannmål till våra anläggningar så efter

spannmål i sina kvarnar i den skånska byn Lilla Harrie

frågar vi en spårbar, frisk och sund vara, säger Jörgen.

norr om Lund och i Västra Frölunda, Göteborg.
Spannmålsvolymen som motsvarar en fjärdedel av

Vetet ska ha bra rymdvikt, bra falltal och inga DON-
problem. Det är också viktigt att vetet hanteras korrekt

den svenska förbrukningen av bagerimjöl fördelar sig på

och hygieniskt hela vägen från lantbrukare till kvarn. Lant

55 000 ton vete i Västra Frölunda och 65 000 ton vete

brukaren hanterar ett livsmedel när han odlar kvarnvete.

och råg i Lilla Harrie.
En del av Lilla Harrie Valskvarns affärsidé är att spann
målen ska vara lokalt producerad. Den skånska kvarnen

All spannmål som Lilla Harrie Valskvarn köper in får
inte heller ha stråförkortats eller gödslats med slam.
– Vi vill också veta var råvarorna kommer ifrån,

köper in sin spannmål i Skåne och den västsvenska

kunderna ska kunna veta var mjölet i brödet kommer

handlar spannmål i Västsverige.

ifrån och de ska veta att det är malt från en frisk och

– Vi har länge haft ett gott samarbete med Varaslättens

sund vara.

Lagerhus som leverantör av vete till vår kvarn i Västra
Frölunda, säger Jörgen.
2-3 LASTBILAR OM DAGEN
Kvarnen i Västra Frölunda kan lagra 2 000 ton spannmål,
men normalt ligger lagernivån på 1 500 ton vete av olika
kvaliteter. De olika kvaliteterna används för att ta fram
mjölblandningar som exakt motsvarar bageriernas krav.
Produktionen förbrukar cirka 1 000 ton spannmål i veckan.
– För att kvarnen ska fungera bra så behöver vi ett
tryggt och kontinuerligt flöde av spannmål in till anlägg
ningen, säger Jörgen. Till kvarnen i Västra Frölunda kom
mer det varje dag 2-3 lastbilar från Varaslättens Lagerhus
och levererar vete så att vi kan hålla igång produktionen.
FOKUS PÅ KVALITET
Med ett begränsat eget lagerutrymme och ett konstant
flöde in i anläggningen av ny spannmål är det mycket
viktigt för Lilla Harrie Valskvarn att spannmålen som
anländer har rätt kvalitet.
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Per Wernerbratt, en av Varaslättens Lagerhus chaufförer.

RÄTT KVALITET PÅ VETE

– Utöver standardvetet behöver vi också vete med mer

Lilla Harrie köper sitt standardvete till kvarnen i Västra

protein eller andra egenskaper, berättar Jörgen. Vi tycker

Frölunda från Varaslättens Lagerhus.

att det är positivt med den ökade odlingen av vårvete

– Vi upplever det som att Varaslättens Lagerhus vet

sorten Quarna i Västsverige med högt protein som vi

vilka kvaliteter deras kunder efterfrågar och försöker

har efterfrågat till våra mjölblandningar. Vi för också

utifrån varje års förutsättningar sortera vetet i olika

diskussioner med våra leverantörer om nya höstvete

kvaliteter, säger Jörgen.

sorter som passar kvarnen, som till exempel Etana.

Lilla Harries valskvarns engagemang i vetekvaliteter

Etana är en höstvetesort som Varaslättens Lager

går dock längre än sortering, kvarnen är också intres

hus nu kommer att satsa på som en ny huvudsort för

serade av olika sortegenskaper för vete och att utveckla

höstvete. Sorten efterfrågas av kvarnarna och har goda

odlingen.

odlingsegenskaper.
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Föreningen firar 90 år
Varaslättens Lagerhus kan i år fira att det är 90 år sedan föreningen bildades.
VARASLÄTTENS LAGERHUSFÖRENING U.P.A.

Varaslättens Lagerhusförening u.p.a. bildades den
sjätte september 1930. Initiativtagare var riksdags
mannen Carl-Arvid Andersson. Till en början hyrde
föreningen det sex våningar höga planbottenmaga
sinet av Statens Lagerhus- och fryshusstyrelse. År
1933 köpte föreningen magasinet som har en lag
ringskapacitet på 5 000 ton för 100 000 kronor.
Föreningen hade detta år ca 600 medlemmar.
Den första utbyggnaden gjordes år 1934 med
8 silotorn i betong som rymmer 4 000 ton. Under
spannmålsåret 1934-35 vägdes det in 10 600 ton
spannmål. År 1939 var det dags för nästa utbyggnad
med tio silotorn och en automatisk tork med en
kapacitet på tio ton per timma. Man ökade också
mottagningskapaciteten till 60 ton per timma. Med
lemsantalet var nu uppe i 950. Efter utbyggnaden
fortsatte medlemstillströmningen fem år i rad till 1200
medlemmar.
Fram till 1945-46 handlade föreningen enbart med
vete och råg på grund av att foderspannmålen
fodrades upp på gårdarna.
1960-1970 ÖKAD LAGRINGSKAPACITET

I början av 60-talet sjönk antalet medlemmar till 1186
beroende på den strukturomvandling som jordbruket
genomgick. Det var många små olönsamma gårdar
som slogs ihop till större enheter. Föreningen fortsatte
att ta ytterligare marknadsandelar så att 1965 var
medlemsantalet uppe i 1 202.
Tillbyggnationen fortsatte och 1964 byggdes en
mottagningshall för att minska köerna under högsä

Vara lagerhus och valskvarn 1950
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1934

song. Med den nya hallen ökades mottagningskapa
citeten till 400 ton per timma. Under hela 1960-talet
ökade skördarna, vilket mynnade ut i en ytterligare
utbyggnad 1969 med sex silotorn. Den totala
lagringskapaciteten var nu uppe i 27 000 ton.
De stora skördarna på 1970-talet medförde att
stora kvantiteter spannmål fick lagras utomhus under
bar himmel. Med en invägning på upp till 70 000 ton
behövdes ytterligare lagringsutrymmen. År 1975
byggdes därför sex silotorn, en ny mottagningshall
och ett maskintorn med torkar. Den sammanlagda
lagringskapaciteten var nu 40 000 ton, torknings
kapaciteten 170 ton per timma och mottagnings

kapaciteten 600 ton per timma. Fram till 1983 låg
invägningen mellan 50-80 tusen ton och en del
spannmål fick lagras utomhus.
År 1975 ändrades också namnet från Varaslättens
Lagerhusförening u.p.a. till Varaslättens Lagerhus
ekonomisk förening.
1980-1990 MODERNISERING OCH UTBYGGNAD

År 1984 bärgades en rekordskörd i Sverige, varav
föreningen omsatte hela 116 000 ton spannmål och
den största lagringen ute i föreningens historia fick
göras. Vid årsskiftet 1984-85 beslutades det om en
utbyggnad på 15 000 ton. Den totala lagringskapa
citeten kom därmed upp i 52 000 ton. Fram till 1993
minskade antalet medlemmar till 969 på grund av
fortsatt strukturomvandling inom jordbruket. Den
totala arealen bland föreningens medlemmar ökade
dock eftersom gårdarna blev allt större.
Från 1993 har föreningens marknadsandelar
fortsatt att öka, och medlemsantalet var 1996 uppe
i 1 050. Under hösten 1996 beslutades om ytterligare en utbyggnad av fem silotorn med en lagrings
kapacitet på 19 000 ton. Föreningens totala lagrings
kapacitet utgör därmed 71 000 ton. Under 1990-talet

har föreningen också investerat i en modern maskin
park, ett nytt laboratorium och datorisering av
hanteringen från mottagningarna till laboratoriet,
utlastningen och administrationen.
EN FÖRENING RUSTAD FÖR FRAMTIDEN

Under perioden 2011-2019 har föreningen hållit ett
högre tempo i att modernisera och bygga ut anlägg
ningarna.
Tolv nya silos med en sammanlagd kapacitet på
66 000 ton har byggts i Vara och två nya silos i
Tråvad med en kapacitet på 4000 ton. Under perio
den har det också uppförts nya lagerhallar i både
Vara och Tråvad.
Ett heldatoriserat styrsystem har införts för spann
målshanteringen, automatisk provtagning i kombina
tion med bilvågar effektiviserar spannmålsmottag
ningen och ny värmepanna i Vara och Tråvad samt
en integrering med fjärrvärmenätet i Vara har sänkt
energikostnaderna.
Vid verksamhetsårets utgång 2019/2020 var
medlemsantalet 1 947 och den totala lagrings
kapaciteten var 155 000 ton i Vara och 14 000 ton
i Tråvad.

Ny vd för Varaslättens Lagerhus
Direkt efter midsommar kommer Fredrik Söderström att tillträda
som ny vd för Varaslättens Lagerhus.
Fredrik kommer närmast från tjänsten som vd på VSV
Frakt AB/Unite Logistics AB där han har varit i drygt åtta
år. Han är 55 år och bor med sin familj på Kålland utanför
Lidköping.
– Att få möjligheten att leda Varaslättens Lagerhus är
både hedrande och spännande samtidigt som jag inser att
det medför ett stort ansvar. Ett välskött företag med en
vinnande kultur är min bild av föreningen. Det är med en
stor knippe ödmjukhet samt mängder av energi som jag
kommer axla rollen som vd, säger Fredrik Söderström.
Han uppskattar inriktningen att Varaslättens Lagerhus
har satsat på att leverera premiumprodukter och vara nära
både kunder och leverantörer.
– Jag kommer in helt ny i organisationen och lantbruket,
säger Fredrik. Jag kommer i första hand sikta på att förfina
och förbättra, inte förändra.
FRÅN SKOG TILL LANTBRUK
VSV Frakt avverkar skog, fraktar rundvirke, markbereder,
röjer och arbetar med biobränsle. Företaget ägs av 200
anslutna entreprenörer och åkare.
– Jag kommer att ta med mig mina erfarenheter från
logistikbranschen, där jag i princip jobbat hela mitt yrkesliv
inom olika organisationer och se till att de kan komma till

nytta i vårt arbete med logistik och lagring, säger Fredrik.
Från VSV Frakt har Fredrik även erfarenheten av
att jobba med ägare som även är kunder och leverantörer.
– Jag är också van vid att jobba direkt med kunder,
fortsätter han. Vilket jag även kommer att göra på Varas
lättens Lagerhus för att lära mig mer om branschen.
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”
Möjligheten att kunna
kombinera odlingskontrakten med fastpris
är en bra lösning.

Två generationer utsädesodlare
På gården Brättefors utanför Grästorp har man lång erfarenhet av utsädesodling.
Och de senaste åren har det lagts ökat fokus på att utveckla växtodlingen.
Brättefors drivs tillsammans av far och son, Kjell och
Claes Nyberg. Gårdsnamnet är bekant i travkretsar
då Brättefors Stuteri tidigare drev en hingststation
med omfattande verksamhet och uppfödning av
travhästar. Stuteriverksamheten är avvecklad men
det finns fortfarande ett hästintresse på gården.
– Vi äger fortfarande några fölston som vi bedriver
avel på och tar fram nya travhästar ifrån, säger Kjell.
Men travhästuppfödningen är numer en liten del av
gårdens verksamhet.
STALL BLIR PLANLAGER

Under åren har Brättefors areal utökats med mark
köp och arrenden. Expansionen har även omfattat
spannmålslagring på utgårdar när lagret på hem
gården inte räckt till.
– Vi funderade kring att bygga ut spannmålslagret
på gården och övervägde både en stor rundsilo och
att bygga ny hall för planlager, säger Claes. Men vi
12

hittade inte någon lösning som passade bra för oss
när det slog oss att det tomma häststallet kanske
kunde utvecklas.
På de flesta andra gårdar skulle ett häststall inte
räcka särskilt långt om man vill bygga ut lager
kapaciteten. Men på Brättefors var det gamla
häststallet från hingstverksamheten en byggnad
med klar potential.
– Vi har lyft taket på häststallet och har nu en
byggnad på 43 x19 meter med en takhöjd på
5,5 meter, säger Claes.
Stallet har delats av med stora betongelement som
gjutits fast i det nya betonggolvet. Resultatet blir tre
planlagerfack som kan rymma 1400 kubikmeter
spannmål och en ny, rejäl verkstadsdel för gården.
UTVECKLING AV SPANNMÅLSHANTERINGEN

Det är inte länge sedan man senast investerade i
spannmålshanteringen på Brättefors. För två år

sedan gjorde de en förhöjning på torkbyggnaden
som dels medförde en förhöjning av spannmåls
fickorna men framför allt möjliggjorde att man kunde
förlänga elevatorn. En högre elevator tog bort gamla
topptransportörer och ersatte de med rör med fritt
fall till alla fickor.
– Det blir mindre strul utan transportör och säkrare
hantering, konstaterar Kjell. En stor fördel med
ombyggnaden är att det blir enklare att hålla rent i
spannmålskedjan.
KUL ATT ODLA UTSÄDE

Just renheten och möjligheterna till att städa ur
grop, transportörer, tork med mera går som en
röd tråd i Brättefors spannmålshantering. Gården
har lång erfarenhet av att vara utsädesodlare
och ser odlingen som ett viktigt ben i gårdens
verksamhet.
– Vi har satsat på att nischa oss som utsädes
odlare för att vi vill kunna förädla spannmålsodlingen
ytterligare ett steg och inte bara leverera en bulkvara,
säger Kjell.
– Det är lite extra plock och arbete med att vara
utsädesodlare för att få fram ett rent och fint utsäde,
säger Claes. Men det ger en extra intäkt och det är
kul att kunna producera utsäde av hög kvalitet.

VETE TILL UTSÄDE

Brättefors är en av Varaslättens Lagerhus odlare av
utsäde till höstvete. Och i år har man utsädesodling
av sorten Reform.
– Vi odlar även kvarnvete utöver arealen med
utsädesvete, säger Claes. Och vi låter utsädesodling
en styra sortvalet till kvarnveteodlingen så att vi bara
har en sort vete på gården samtidigt.
Brättefors odlar totalt 250 hektar. Och utöver
utsädesodlingen av vete odlar man också höstvete,
höstraps, vårkorn, havre, åkerböna och konservärtor.
Växtodlingen bedrivs med en långsiktig växtföljd
och man nyttjar nollrutor som verktyg för att hjälpa till
och bedöma kvävebehovet.
KOMBINERAR KONTRAKT

På Brättefors ser man möjligheterna med olika
försäljningsupplägg på spannmålen.
– Vi följer fastpriserna på spannmål för att se hur
marknaden utvecklar sig, säger Kjell. Och agerar om
vi ser rätt möjlighet.
– Just möjligheten att kunna kombinera odlings
kontrakten med fastpris är en bra lösning, lägger
Claes till. Det kräver mycket tid att bevaka mark
naden om allt skulle säljas på fastpris, odlingskont
rakten ger en grundtrygghet i försäljningsarbetet.

Dynamisk duo har koll på anläggningarna
I december började Joakim Bender som ny
produktions- och anläggningschef på Varaslättens
Lagerhus med ansvar för både Vara och Tråvad.
Joakim kommer med erfarenheter från både produktions
industri och byggledning, men spannmålshantering är nytt
för honom.
– Det har varit jättekul att komma igång och jobba här,
säger Joakim. Visserligen är produkterna nya för mig men
annat som personalfrågor, produktivitet och kvalitetsarbete
är samma som i andra verksamheter.
– Under våren har det lagts extra krut på att gå igenom
anläggningarna och jag känner att vi kommer vara väl rusta
de inför skörden.

Och Stefan har hunnit med mycket under sin tid på
Varaslättens Lagerhus när det gäller att införa nya lösningar
samt effektivisera och förbättra befintlig teknik. Under våren
byggs mer och bättre lagring i Tråvad och Stefan har även
utvecklat ett spännande projekt i Vara.
– Vi har uppgraderat värmeanläggningen i Vara så att vi
nu kan köra med en vattentemperatur på 130 grader, det
kommer att lyfta effektiviteten hos torkarna ytterligare ett
snäpp, säger Stefan.

FOKUS PÅ TEKNIK
Stefan Ljung som tidigare var silochef är kvar hos Varas
lättens Lagerhus i en roll där han får mer tid i arbetet att
fortsätta utveckla anläggningarna och vara ett tekniskt stöd
för verksamheten.
– Jag hade varit på Lagerhuset i åtta år och kände att
det var dags för förändring, säger Stefan. Med den nya
tjänsten som projektansvarig inom teknik kan jag jobba mer
fokuserat och har också kunnat gå ner i arbetstid.
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Hållbarhetsrapport
POLICY FÖR KVALITET OCH MILJÖ

INVESTERINGAR

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.

Under våren och sommaren 2019 installerades det
en ny fastbränslepanna i Vara och den var klar att
tas i drift till skörden som det var planerat. Genom
att fortsätta elda vårt spannmålsavrens säkras en
framtida produktion av värme med bioenergi, men
det innebär också att vi även framåt slipper att
köra bort spannmålsavrenset som blir i våra
anläggningar. En askhantering har också byggts
för att lättare kunna återföra askan till jord- eller
skogsbruk t.ex. med en askkross för att ta bort
större klumpar av aska. Den nya pannan har
fungerat bra under skörden och den har också
levererat fjärrvärme under vintern.
Under våren och sommaren 2020 byts samtliga
lagringsfickor i silo 3 i Tråvad ut. De gamla fickorna
var byggda av en rund stålstomme med stålnät.
De byts nu ut mot lagringsfickor i plåt som är en
bättre lösning för både spannmålshygien och
arbetsmiljö. Lagringsvolymen ökar också något i
samband med detta.
En ny lastbil är beställd som ska levereras under
sommaren. Den kommer att bli ny kranbil och är
byggd för att minska antalet omlastningar. Lastbi
len är beställd med en motor som är godkänd för
och ska köras med bränslet RME (rapsmetylester).
I Tråvad värms torkarna med eldningsolja.
Arbete pågår med att ta fram ett investerings
underlag där oljan ska ersättas med biobränsle i
någon form, som tidigast till skörden 2021.

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 verksam
heten.
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.
Energiförbrukningens största delar är värme till
torkning, elförbrukning och transporter där värme
till torkning utgör något mer än hälften.
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 2019 var rekordstor till volymen och
hade ett normalt torkningsbehov så energiåtgång
en till torkning har varit mycket stor. Andelen fossil
energi är något högre än tidigare år och beror
främst på en mycket stor skörd av KRAV spann
mål som har torkats i Tråvad där torkarnas upp
värmning sker med olja. I Vara har ett planerat
stopp för en kontroll av den nya fastbränslepannan
i början av skörden gjort att oljeförbrukningen
också blivit något högre än tidigare år.
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ODLING

I den rådande situationen med Coronavirus har vi
bland annat valt att pausa våra fältvandringsgrup
per under våren. Deltagarna får Hushållningssäll
skapets HIR-brev som vanligt under tiden och
fältvandringsgrupperna kommer att återupptas
igen när restriktionerna har lättat.
Vi väljer de utsädessorter som vi uppförädlar för
att sen sälja som utsäde och därefter kontraktera
som spannmål så att de ska passa både våra
odlare och våra kunder. Utsädessorterna ska vara
högavkastande med rätt kvalitet, men de ska
också vara friska, sunda och stabila över år med
varierande förutsättningar.
Vi är certifierade enligt 2BSvs, RED och det gör
att vi genom att certifiera våra odlare kan leverera
en hållbar råvara som är godkänd för att produce
ra biodrivmedel av som vete till etanol eller raps till
RME.

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 effek
tivt arbete. En förutsättning för detta är att persona
len 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
de. Vi fördömer alla former av trakasserier och
kränkande särbehandling.
HUR VI JOBBAR MED PERSONAL
OCH ARBETSMILJÖ

Hela vår verksamhet omfattas av tecknade kollek
tivavtal. Vi genomför regelbundna skyddsronder
för att säkerställa en bra arbetsmiljö och har en
arbetsmiljökommitté där t ex tillbud och andra
arbetsmiljöfrågor hanteras.

Vi har ett löpande arbete enligt SAM, systema
tiskt arbetsmiljöarbete.
Hälsoundersökningar genomförs regelbundet av
företagshälsovård.
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.
Antalet anställda har under året varit 35, 28 män
och 7 kvinnor. Även om det är flest män har vi för
närvarande kvinnor inom de flesta områden 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 tvångs
arbete, barnarbete, fackföreningars rättigheter och
arbetsvillkor.
MOTVERKANDE AV KORRUPTION

Vi motsäger oss all form av korruption, mutor och
bestickning och följer gällande lagar, krav och
riktlinjer.
*Företagets affärsmodell finns beskriven i
förvaltningsberättelsen.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören avger följande
årsredovisning för föreningens 90:e verksamhetsår
2019-05-01 – 2020-04-30
Org nr 768400-2053
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Varaslättens Lagerhus Ekonomisk Förening bedriver
mottagning, rensning, torkning, lagring och försäljning
av spannmål. Föreningen saluför också produktions
medel för lantbrukets växtodling som utsäde, gödsel
och växtskyddsmedel. Produktion av utsäde sker både i
egen regi och legobaserat. Föreningen säljer även
diesel, eldningsolja och smörjmedel. Inom nämnda
produktionsgrenar bedrivs en aktiv rådgivningsverksam
het. I mindre omfattning säljs värme till Varas fjärrvärme
nät och antennplatser hyrs ut för telefoni, bredband mm.
Till verksamheten hör en åkerirörelse som omfattar sex
lastbilar. Verksamhet bedrivs i västra Sverige med kon
tor och spannmålsanläggningar i Vara och Tråvad samt
försäljningskontor i Erikstad och Skövde.
Varaslättens Lagerhus är certifierad enligt ISO-stan
dard för miljöledningssystem 14001 och kvalitetsled
ningssystem 9001. Föreningen är också certifierad
enligt GTP (Good Trading Practice, eller fritt översatt
”God europeisk handelssed”), enligt hållbarhetsdirek
tiven för RED och för ekologisk produktion (KRAV).
Varaslättens Lagerhus ägs av 1947 lantbrukare till
vilka Lagerhuset vill leverera bondenytta. Under verk
samhetsåret har 67 lantbrukare ansökt om inträde och
34 om utträde. Föreningen har sitt säte i Vara.
Varaslättens Lagerhus äger 11 % av aktierna och har en
styrelsepost i Spannex AB, som är ett fristående före
tag som handlar med kompletterande varor till lantbruk
smarknaden. Varaslättens Lagerhus är också delägare i
DLA Agro A.m.b.A. med en mindre andelspost.
Förbrukare av vår spannmålsproduktion är framför
allt in- och utrikes kunder med industriell produktion av
livsmedel och foder.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

I skörden 2019 vägde vi in 201 000 ton spannmål i Vara
och Tråvad vilket är den största volymen i föreningens
historia. Kvaliteterna var genomgående höga med bland
annat bra proteinhalter. Årets totala spannmålsvolym är
också rekordstor, 336 000 ton, varav 27 000 ton ekolo
gisk spannmål. Inköp av spannmål i lagersäsongen har
ökat framför allt med fastpriskontrakt. Försäljningen av
spannmål har fungerat bra och till relativt höga priser.
De volymer vi exporterat via Uddevalla har också varit
större än tidigare.
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Spannmålsmarknaden har under året präglats av ett
stort utbud till relativt höga priser, delvis beroende på
en försvagad svensk valuta. Våra odlingskontraktspriser
landar på en marknadsledande nivå och visar sin styrka
genom att vara arealbaserade vilket ger medlemmarna
stora fördelar.
Vi har fortsatt arbetet att utveckla våra affärsrelatio
ner med både våra medlemmar och externa kunder
avseende såväl spannmåls- som 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 fortsatt en stabil och hög försäljning av samtli
ga 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.
Föreningens vd Per Ullberg sade upp sig den
15 oktober och styrelsen har i januari rekryterat
Fredrik Söderström som ny vd. Fredrik börjar sin tjänst
efter midsommar och under tiden från 15 oktober till
dess Fredrik tillträder som vd är styrelsens ordförande
Claes Friberg tillförordnad vd.
Under året har flera investeringsbeslut tagits. Anlägg
ningen i Tråvad får nya lagerhallar och gamla nätsilos
byts ut mot ny silolagring till skörden 2020. I Vara har vi
under året trimmat vår nya fastbränslepanna som togs i
bruk till skörden 2019. Vi fortsätter som tidigare att
underhålla, förbättra och effektivisera våra anläggningar
vilket under året bland annat berört transportsystem
och betongsilos.
Under januari 2020 har föreningen förvärvat samtliga
aktier i Svärdsliljan Fastigheter AB, som äger mark och
byggnader i anslutning till föreningens anläggning i Vara
med Granngården och Lantmännen som hyresgäster.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Under räkenskapsåret och fortsatt därefter har Corona
virus – Covid 19 drabbat världen i stor omfattning.
Varaslättens Lagerhus har hittills påverkats i mindre
grad av denna pandemi och i mycket liten omfattning

5 ÅR I SAMMANDRAG
Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag:
Flerårsöversikt (Tkr)

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

Nettoomsättning, mnkr

926,9

682,8

711,8

687,2

610,4

Resultat efter finansiella
poster, mnkr

28,2

7,5

31,5

24,8

21,4

Efterlikvid, mnkr

14,1

6,4

17,7

14,2

13,4

Investeringar, mnkr

24,9

36,0

22,6

5,2

12,5

531,2

461,0

477,1

416,0

379,2

21,7

22,3

21,1

21,3

20,9

35

35

33

33

33

1 947

1 914

1 896

1 903

1 896

Balansomslutning, mnkr
Soliditet, %
Medelantal anställda
Antal medlemmar

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

jämfört med vissa andra branscher. Liksom övriga sam
hället kommer även Lagerhuset framöver att påverkas i
olika delar av verksamheten vilket innebär att det finns
en viss risk för negativ finansiell påverkan.
Utvecklingen följs noggrant och det har vidtagits ett
flertal åtgärder för att försöka minska påverkan i verk
samheten. Bolaget har en finansiell ställning som kan
stå emot en betydande nedgång i affärsaktivitet, men
givet den osäkra situationen är det i nuläget inte möj
ligt att uppskatta hela den potentiella påverkan och alla
bedömningar är behäftade med mycket stor osäkerhet.
Styrelsens bedömning är att vår verksamhet har
en mycket stark grund. Vi ser en stark och stabil efter
frågan på våra varor och vår verksamhet.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
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 samtliga
produktområden. Ett stort fokus kommer att läggas på
att ytterligare effektivisera vår spannmålshantering både
i våra anläggningar och våra transporter. Att vara kost

nadseffektiva inom alla områden kommer att vara nyck
eln till bra betalningsförmåga för spannmål och konkur
renskraftiga 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. Vårt fokus och strävan ska alltid vara att
ständigt bli lite bättre.
HÅLLBARHETSRAPPORT
Föreningens hållbarhetsrapport redovisas på sidorna
14-15 i den tryckta årsredovisningen.
TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKTIG
VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN
Föreningen bedriver anmälnings- och tillståndspliktig
verksamhet enligt miljöbalken.
Tillståndet är enligt förordningen om kemiska
produkter. Kontroller utförs enligt miljöledningssystem
ISO 14001 och efter särskilt uppgjort schema.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
Balanserad vinst
Årets vinst

18 208 608
3 343 887
21 552 495

Disponeras så att i ny räkning överföres

21 552 495
21 552 495
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Resultaträkning
			
2019-05-01
-2020-04-30

2018-05-01
-2019-04-30

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning			 926 851
Övriga rörelseintäkter			
1 135

682 765
723

Summa intäkter m m			

683 488

		 Not

927 986

Rörelsens kostnader
Handelsvaror			-793 317	-602 325
Övriga externa kostnader		
3	-62 155	-36 707
Personalkostnader		4	-30 451	-24 539
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar			-12 476	-10 751
Summa rörelsens kostnader			

-898 399

-674 322

Rörelseresultat			29 587

9 166

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

5
1 990
1 395
6	-3 415	-3 029

Summa resultat från finansiella investeringar			

-1 425

-1 634

Resultat efter finansiella poster			

28 162

7 532

Efterlikvid		7	-14 100	-6 450
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt			

14 062

1 082

Bokslutsdispositioner		8	-9 960	-640
Resultat före skatt			
Skatt på årets resultat		

442

9	-758	-441

Årets resultat			

18

4 102

3 344

1

Balansräkning
		 Not

2020-04-30

2019-04-30

10
11

17 022
113 128

14 486
102 632

12

4 022

12 483

			134 172

129 601

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark		
Maskiner, inventarier och siloanläggningar		
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar		

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 		
Andelar i intresseföretag		

13
14

7 881
1 614

0
1 603

9 495

1 603

143 667

131 204

Omsättningstillgångar
Varulager			 166 165

160 440

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar			 172 050
Skattefordringar			
954
Övriga fordringar			
0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
15
13 761

152 000
1 033
2 083
13 096

			 186 765

168 212

Kassa och bank			 34 584

1 145

			
Summa anläggningstillgångar			

Summa omsättningstillgångar			

387 514

329 797

SUMMA TILLGÅNGAR			

531 181

461 001

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital		
16
Bundet eget kapital
Insatskapital			 17 614
Reservfond			
15 805

16 741
15 805

			 33 419

32 546

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust			
Årets resultat			

18 209
3 344

18 207
1

			 21 553

18 208

Summa eget kapital			

54 972

50 754

Obeskattade reserver		

76 530

66 570

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 		
18, 19
0
Leverantörsskulder			 80 797
Övriga skulder			
10 571
Skulder till medlemmar			
276 029
Efterlikvid		7
14 100
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
20
18 182

15 813
56 439
6 968
242 918
6 450
15 089

Summa kortfristiga skulder			

399 679

343 677

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			

531 181

461 001

17
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Förändringar i eget kapital
		
		

Ingående eget kapital 2018-05-01		

Aktiekapital

Bundna
reserver

Fritt eget
kapital

Summa
eget kapital

15 311

15 805

18 207

49 323

Insatsamorteringar		
1 811	-	-	
1 811
Utbetalda insatser		-381	-	-	-381
Årets resultat		-	-	
2
2
Summa totalresultat		

1 430

–

2

1 432

Utgående eget kapital 2019-04-30		

16 741

15 805

18 209

50 755

Insatsamorteringar		 1 214	-	-	1 214
Utbetalda insatser		-341	-	-	-341
Årets resultat		-	-	
3 344
3 344
Summa totalresultat		

873

–

3 344

4 217

Utgående eget kapital 2020-04-30		

17 614

15 805

21 553

54 972

Kassaflödesanalys

			
2019-05-01
			 –2020-04-30

2018-05-01
-2019-04-30

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster inkl efterlikvid			
15 487
Avskrivningar			 12 476

2 716
10 751

			 27 963

13 467

Ränteintäkter			 1 955
1 355
Utdelningar			
35
40
Räntekostnader			-3 415	-3 029
Inkomstskatt			-758	-441
			

25 780

11 392

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Ökning (-) minskning (+) av varulager			-5 725	-36 485
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar			-18 552	-21 737
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga rörelseskulder
(exkl. skulder till medlemmar, sparmedel)			
22 892	-9 052
Kassaflöde från den löpande verksamheten			

24 395

-55 882

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar			-17 048	-35 993
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar			-7 892	-3
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
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-24 940

-35 996

Finansieringsverksamheten
Ökning (+) minskning (-) av insatskapital			
Ökning (+) minskning (-) av långfristiga finansiella skulder		
Ökning (+) minskning (-) av skulder till medlemmar, sparmedel		

873
1 430
0	-32 650
33 111
23 556

Kassaflöde från finansieringsverksamheten			

33 984

-7 664

Årets kassaflöde			
Likvida medel vid årets början			

33 439
1 145

-99 542
100 687

Likvida medel vid årets slut

34 584

1 145

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 värde
ras 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:
Markanläggningar
Byggnader
Siloanläggningar
Maskiner & inventarier

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

Koncernredovisning
Koncernredovisning upprättas ej med stöd av Årsredovis
ningslagen kapitel 7 § 3 a.

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 balansräkning
en 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 anskaffningsvärdet
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 re
dovisas uppdelat på den löpande verksamheten, inves
teringsverksamheten och finansieringsverksamheten.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver (med
avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balans
omslutningen.
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Not 2 – Uppskattningar och bedömningar

Not 7 – Efterlikvid

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

Styrelsen har beslutat att efterlikvid ska ges för 2019/20-års
kontrakterade leveranser med:
•
•

Not 3 – Arvode till revisorer
2019-05-01
–2020-04-30

2018-05-01
–2019-04-30

PwC, revisionsuppdrag

119

110

		

119

110

		
		

Av efterlikviden överförs 1 kr/dt till insatskapital, max 10 % av
den fastställda insatsskyldigheten.
Beräknad kostnad för efterlikviden är 14 100 tkr.
För leveranser av blandsäd och på fastpriskontrakt lämnas
ingen efterlikvid.

Not 8 – Bokslutsdispositioner

Not 4 – Anställda och personalkostnader

		
		

2019-05-01
–2020-04-30

2019-05-01
–2020-04-30

2018-05-01
–2019-04-30

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

7
28

8
27

Totalt

35

35

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

1 992
18 412

1 716
14 568

Not 9 – Skatt på årets resultat

Totala löner och ersättningar

20 404

16 284

		
		

		
		

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och
verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Övriga kostnader
Totala löner, ersättningar, sociala
kostnader och pensionskostnader

607
1 111
6 262
2 067

349
935
5 290
1 681

30 451

24 539

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
17 %
Andel män i styrelsen
83 %

17 %
83 %

2018-05-01
–2019-04-30

Ränteintäkter
Utdelningar
Värdeförändring av finansiella
anläggningstillgångar p g a valutakurs

1 944
35

1 352
40

11

3

		

1 990

1 395

Not 6 – Räntekostnader och liknande
resultatposter
2019-05-01
–2020-04-30

2018-05-01
–2019-04-30

Räntekostnader

3 415

3 029

		

3 415

3 029

		
		

Avsättning till periodiseringsfond
Återföring från periodiseringsfond
Förändring av överavskrivningar

1 175
0
0	-1 245
8 785
1 885

		

9 960

640

2019-05-01
–2020-04-30

2018-05-01
–2019-04-30

Aktuell skatt

758

441

Skatt på årets resultat

758

441

Redovisat resultat före skatt
4 102
Skatt enligt gällande skattesats, %
21,4% 878
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader	-131
Skatteeffekt av schablonränta
på periodiseringsfond
6
Skatteeffekt av andra
skattemässiga justeringar
5

442
22,0% 97
316

Redovisad skattekostnad

		

2019-05-01
–2020-04-30

		
		

2018-05-01
–2019-04-30

758

5
23
441

Not 10 – Byggnader och mark

Not 5 – Ränteintäkter och liknande
resultatposter
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6 kr/dt för konventionell spannmål, ärtor och oljeväxter.
4 kr/dt för ekologisk spannmål, ärtor och oljeväxter.

2020-04-30

2019-04-30

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

28 687
3 331

28 014
673

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

32 018

28 687

Ingående avskrivningar	-14 201	-13 334
Årets avskrivningar	-795	-867
Utgående ackumulerade
avskrivningar

-14 996

-14 201

Utgående redovisat värde

17 022

14 486

Not 11 – Maskiner, inventarier och
siloanläggningar
		

Not 16 – Resultatdisposition

2020-04-30

2019-04-30

Ingående anskaffningsvärden
234 783
Inköp
9 694
Försäljningar/utrangeringar	-239
Omklassificeringar
12 483

195 114
22 846
0
16 823

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

256 721

234 783

Ingående avskrivningar	-132 151	-122 267
Försäljningar/utrangeringar
239
0
Årets avskrivningar	-11 681	-9 884
Utgående ackumulerade
avskrivningar

-143 593

-132 151

Utgående redovisat värde

113 128

102 632

Not 12 – Pågående nyanläggningar
och förskott avseende materiella
anläggningar
		

2020-04-30

2019-04-30

Ingående anskaffningsvärden
12 483
16 832
Inköp
4 022
12 474
Omklassificeringar	-12 483	-16 823
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

4 022

12 483

Utgående redovisat värde

4 022

12 483

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
Balanserad vinst		
Årets vinst		

18 209
3 344

			

21 552

Disponeras så att i ny räkning överföres		

21 552

			

21 552

Not 17 – Obeskattade reserver
		

2020-04-30

2019-04-30

Ackumulerade överavskrivningar
Periodiseringsfond 2015
Periodiseringsfond 2016
Periodiseringsfond 2017
Periodiseringsfond 2018
Periodiseringsfond 2020

70 025
445
490
1 785
2 610
1 175

61 240
445
490
1 785
2 610
0

		

76 530

66 570

16 409

14 645

6

5

2020-04-30

2019-04-30

50 000

50 000

Uppskjuten skatt avseende
obeskattade reserver
Skatteeffekt av schablonränta på
periodiseringsfond

Not 18 – Checkräkningskredit
		

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

Not 13 – Andelar i koncernföretag
		

2020-04-30

2019-04-30

Not 19 – Ställda säkerheter

Svärdsliljan Fastigheter AB
(556938-9173)

7 881

0

		

2020-04-30

2019-04-30

		

7 881

0

Avseende skulder till kreditinstitut		
Fastighetsinteckningar
39 136
Företagsinteckningar
92 700

39 136
92 700

Summa ställda säkerheter

Not 14 – Andelar i intresseföretag
		

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

2020-04-30

2019-04-30

832
5
777

832
5
766

1 614

1 603

131 836

131 836

Not 15 – Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
		

2020-04-30

2019-04-30

Upplupna ej fakturerade leveranser
Förutbetalda periodiserade
leverantörsfakturor
Övriga poster

11

376

1 555
12 195

1 198
11 522

		

13 761

13 096
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Not 20 – Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
		

Not 21 – Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut

2020-04-30

2019-04-30

Upplupna räntekostnader
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna uttagna odlar- och
forskningsavgifter
Övriga poster

1 010
779
3 296
1 894

872
440
3 029
2 357

306
10 897

249
8 142

		

18 182

15 089

Styrelsens underskrift
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Under räkenskapsåret och fortsatt därefter har Coronavirus –
Covid 19 drabbat världen i stor omfattning. Varaslättens Lagerhus
ek. för. har hittills påverkats i mindre grad av denna pandemi och
i mycket liten omfattning jämfört med vissa andra branscher.
Liksom övriga samhället kommer även Lagerhuset framöver att
påverkas i olika delar av verksamheten vilket innebär att det finns
en viss risk för negativ finansiell påverkan.
Utvecklingen följs noggrant och det har vidtagits ett flertal
åtgärder för att försöka minska påverkan i verksamheten. Bolaget
har en finansiell ställning som kan stå emot en betydande ned
gång i affärsaktivitet, men givet den osäkra situationen är det i
nuläget inte möjligt att uppskatta hela den potentiella påverkan
och alla bedömningar är behäftade med mycket stor osäkerhet.
Styrelsens bedömning är att vår verksamhet har en mycket stark
grund. Vi ser en stark och stabil efterfrågan på våra varor och vår
verksamhet.

Revisionsberättelse
Revisionsberättelse
Utdrag
ur Revisionsberättelsen
Till föreningsstämman i Varaslättens Lagerhus Ekonomisk Förening, org.nr 768400-2053
Revisionsberättelse
Till
föreningsstämman
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Rapport
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Rapport
Uttalandenom årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Varaslättens Lagerhus Ekonomisk Förening för räkenskapsåret
Uttalanden

2019-05-01-2020-04-30.
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Vi tillstyrker därförövriga
att föreningsstämman
fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
årsredovisningens
delar.
Utöver
vår revision
har
vi även utfört
en revision avoch
styrelsens
och verkställande
direktörens
Vi
tillstyrker
därför av
attårsredovisningen
föreningsstämman
fastställer
resultaträkningen
balansräkningen
för föreningen.
förvaltning för Varaslättens Lagerhus Ekonomisk Förening för räkenskapsåret 2019-05-01-2020-04-30 samt av
Utöver
vår
av årsredovisningen
har vi ävenvinst
utfört
en revision
förslaget
tillrevision
dispositioner
beträffande föreningens
eller
förlust. av styrelsens och verkställande direktörens
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ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
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Styrelse

Styrelsen, från vänster: Kjell Andersson, Anna Giertta, Jörgen Ehn, Lennart Bogren, ordförande Claes Friberg,
ekonomichef Anders Hammer och Carl-Herman Hallqvist.

ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER
ORDFÖRANDE

Claes Friberg

Malma Gård

0706-77 24 68

claes@malmaegd.se

Carl-Herman Hallqvist

Bossgården Häggesled

0706-99 32 28

c-h@hallqvistab.se

Lennart Bogren

Brännegården Katorp

0705-32 88 87

lennart.bogren@outlook.com

Kjell Andersson

Aplabo Malma

0705-42 91 03

kjell@aplabogard.se

Jörgen Ehn

Måns Olofsgården Slädene

0760-25 50 11

jorgen.ehn@frenbo.se

Anna Giertta

Korsgården Skärv

0722-18 33 44

annagiertta@gmail.com

Revisorer
ORDINARIE REVISORER
Magnus Nyman
auktoriserad revisor

PwC AB

0510-485 400

magnus.nyman@pwc.com

Frida Larsson

Basegården Skarstad

0722-01 27 78

frida@basegarden.se

Daniel Johansson

Raggården Arentorp

0708-11 32 22

daniel@raggarden.com

REVISORSSUPPLEANTER
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Christer Holmstrand
auktoriserad revisor

PwC AB

0510-485 400

Björn Lundmark

Kaggården Larv

0705-29 54 05

bjorn.lundmark@skandia-elevator.se

Fredrik Gustafsson

Hyringa Prästgård

0703-47 35 34

fredrik.gustafsson@tornum.se

Förvaltningsråd
ORDINARIE LEDAMÖTER FÖRVALTNINGSRÅDET
ORDFÖRANDE

Erik Brink

Ekaberg Skarstad

0706-00 45 48

erik@ekaberg.se

Stefan Aldén

Elisgården Vara

0705-31 21 86

alden.s@telia.com

Magnus Karlsson
Ove Karlsson
Per Larsson
Pelle Andersson
Anders Johansson
Stefan Lundmark
Lennart Svensson
Thomas Sylveson
Per Larsson
Carl-Johan Svantesson
David Bjelke
Roland Höckert
Mikael Andersson

Håberg Egd Flo
Brokvarn Hällum
St. Attorp Ryda
Karstorp Naum
Bya Gård Skarstad
Horshaga
Östbäck Längjum
Tängelsbol Mellerud
Basegården Skarstad
Skyttagården Long
Jöstebacken Södra Lundby
Godegården Järpås
Bro Egendom Väring

0706-44 01 52
0702-12 51 61
0706-40 34 66
0706-35 89 14
0709-92 96 33
0706-35 89 13
0705-47 11 62
0706-52 34 97
0706-26 97 90
0705-24 05 25
0704-44 25 06
0767-79 15 15
0706-42 65 31

magnus@haberg.se
ove.brokvarn@hotmail.com
per.attorp@gmail.com
karstorp@hotmail.com
skarstad@telia.com
stefan@vedumsgras.se
ostbackslantbruk@gmail.com
thomas.sylveson@telia.com
pelleknoping@telia.com
carljohan.svantesson@gmail.com
david@radivoj.se
roland.hockert@godegarden.se
kliene@telia.com

VICE ORDFÖRANDE

SUPPLEANTER FÖRVALTNINGSRÅDET
Anders Gunnarsson

Halla Edsvära

0706-27 00 12

hallalantbruk@telia.com

Johan Kullander

Helleberg Hällum

0708-71 70 60

johan.kullander@lfskaraborg.se

Gör din röst hörd!
Förvaltningsrådet i Vara Lagerhus har två
huvudsakliga uppgifter, dels att som valbe
redning ta fram lämpliga kandidater till före
ningens förtroendeuppdrag. 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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