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Ordförandens kommentarer
Året då allt hände! 

Året startade i efterdyningarna av pandemin med stigande energipriser som följd. När dessutom Ryssland startade 
invasionen av Ukraina, blev det acceleratorn som fick världens ekonomier i svängning. Som ett brev på posten kom 
inflationen igång, med stigande räntor och allmän prisstegring som följd. För lantbrukets del så har lönsamheten 
överlag varit god, dock har likviditeten varit pressad. Att lantbruk och livsmedelsproduktion är en framtidsbransch 
syns allt tydligare, frågan är snarare hur framtidens lantbruk kommer att se ut. Utvecklingen mot effektivare och 
mer kapitalkrävande lantbruk går i en allt snabbare takt. Detta ger enskilda lantbrukare och lantbruksbranschen i 
stort nya utmaningar, något som också Vallberga Lantmän kommer att få anpassa sig till.

För Vallberga Lantmäns del är år 2022 rekordens år, rekord i foderfabriken ca 129 000 årston. Rekord i invägd 
spannmål skörd 2022 om 82000 ton med rekordhöga avräkningspriser. Detta tillsammans med god försäljning i 
butik och ökad försäljning av gödsel, växtskydd samt övriga förnödenheter till konkurrenskraftiga priser, gör att 
Vallberga Lantmän även slår rekord i omsättning. Omsättningen om 1070 miljoner kr ger en vinst på ca 33 miljoner 
kr. Av vinsten delas ca 23 miljoner kr ut till medlemmarna och ca 10 miljoner kr behåller föreningen för framtida 
investeringsbehov.

Vad gäller styrelsen som under de två senaste åren genomgått en kraftig generationsväxling, så har arbetet flutit på 
bra. Efter att den nyvalda styrelsen konstituerat sig efter årsstämman 2022, fattades det två investeringsbeslut 
gällande energiförsörjning. Dels en investering i en solcellspark om 4,8 miljoner kr samt en pelletspanna om 7,6 
miljoner kr som ersättare till gaspannan i foderfabriken. I övrigt har mycket av arbetet varit fokuserat på likviditet 
och räntans utveckling. Styrelsen har också under senhösten beslutat att flytta kontoret i Vallberga till tillfälliga 
kontorslokaler i Hov. Detta sker efter en tids utredning, där man konstaterat att kontoret i Vallberga inte uppfyller 
acceptabel arbetsmiljö vad gäller luftkvalitet. Beslutet innebär också att arbetet med nya permanenta kontorslokaler 
intensifieras.  

Framtiden för Vallberga Lantmän ser fortsatt ljus ut. Den lilla lokalföreningen har blivit stor, är i storlek mer regional 
än lokal. Den starka tillväxten geografiskt, volymmässigt och omsättningsmässigt ställer dock nya krav på hela 
organisationen. Arbetet med att anpassa organisationen efter de nya behoven sker löpande inom föreningen, dels 
inom den operativa organisationen men även inom styrelsen och dess arbete. Det skall dock påpekas att det är av 
yttersta vikt att vi fortsatt arbetar på ett sätt som främjar den familjära lokalföreningskänslan som Vallberga 
Lantmän står för, med lokal närhet och korta beslutvägar. Gemenskap och samhörighet stärker oss alla och ger 
oss goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av lantbruket i vår region. 

Med denna korta summering av år 2022 vill jag rikta ett stort tack till styrelse, medlemmar och vår fantastiska 
personal, utan er vore vi inget!

Per Ola Carlsson
Ordförande
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Medlemsnytta

Ekonomi
Omsättningen ökade med 334 mkr till 1070 mkr. I stora drag utgörs omsättningsökningen av bulkfoder, gödning, 
spannmål och diesel.

Vi har hållt kvar vår marginal i vår verksamhet men gemensamma kostnader har gått upp kraftigt särskilt med 
avseende på el, transporter och IT.  

Vi arbetar systematiskt med kundfordringar. Andelen förfallna kundfordringar ligger i samma nivå som förra året, 
men sätter vi det i relation med omsättningen är det en förbättring. Vilket tyder på att 2022 har varit ett bra år för 
Svenskt lantbruk.
Föreningens ekonomi får anses fortsatt mycket stabil.

Även resultatmässigt har 2022 blivit ett bra år. Styrelsen föreslår att återbäring utbetalas med 2,0% (0,5% på 
diesel), 3% i efterlikvid för foderspannmål och 1% efterlikvid på spannmål och oljeväxter som inte förädlas inom 
föreningen. 5% i ränta på insatser. Extra foderbonus betalas också tillbaka på 3,6 mkr. Totalt betalas ca 26 mkr 
tillbaka till medlemmarna.

Föreningen har fortsatt kunnat hålla marknadsmässiga priser och framför allt når våra medlemmar bra 
produktionsresultat med våra produkter. Övervägande andelen på 10 i topp listan över mjölkproducenter och 
grisproducenter i Halland använder vårt foder vilket är ett kvitto om något på detta.

Vallberga Lantmän har sitt säte i Vallberga, Laholms kommun.

Föreningen fortsätter sin positiva utveckling och våra fyra verksamhetsgrenar foder, spannmål, växtodling och butik 
visar goda resultat. Omsättningen blev rekordstor 2022. Vår årstakt i foderproduktionen har nått nya rekordnivåer 
och vi är uppe i knappt 129 000 ton. Spannmålsinvägningen blev även den rekordstor och landade på 82 000 ton. 
Den nya raden med silos som stod färdiga 2021 kom väl till pass i år och trots rekordinvägning behövde vi inte 
lägga någon spannmål i "korvar". 

Året har präglats av extrema prisuppgångar på spannmål, gödning, diesel och energi i början på året efter 
Rysslands invasion av Ukraina. Spannmålspriserna var som högst i maj för att sedan backa tillbaka under 
sommaren och skördeperioden. Slutpriserna på spannmål och oljeväxter var rekordhöga. Priset på gödning 
fortsatte uppåt fram till oktober då den var som högst för att sedan falla kraftigt pga en mild vinter i Europa och 
välfyllda gaslager som sänkte gaspriserna. Detta har en stark koppling till gödningspriset på framför allt 
kvävegödselmedel. Energipriserna rusade i höjden redan förra vintern både när det gäller gas, el och diesel. Med 
anledning av detta tog föreningen beslut om att investera i en pelletspanna för uppvärmning av foder, samt en 
solcellspark på 500 kw installerad effekt. Pelletspannan togs i bruk i början på 2023, och solcellsparken börjar 
producera el v 23.        
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Spannmålsmottagning (ton)
2022 2021

Foderspannmål 44 621 37 174
Maltkorn 23 954 16 873
Brödspannmål 4 200 4 736
Oljeväxter/Ärtor/Åkerbönor 9 179 6 754
Summa 81 954 65 537

Försäljning (tkr)
2022 2021 Förändring i %

Spannmål 93 754 58 220 61%
Foder och foderråvaror 648 599 460 489 41%
Handelsgödsel och kalk 156 831 77 811 102%
Växtskydd och ensilering 27 594 22 678 22%
Utsäde, frö 28 540 23 276 23%
Drivmedel och bränsle 73 690 52 126 41%
Järn- och byggnadsvaror 29 583 29 498 0%
Diverse varor och tjänster 11 529 11 688 -1%
Summa 1 070 120 735 786 45%

Investeringar (mkr)
Investeringar har gjorts 2022 för 9,1 (28,8)
Foderbehållare 0,1
Kontorsbodar 0,8
Solceller pågående 3,4
Pelletspanna pågående 4,4
Skurmaskin 0,04
Vikplog 0,08
Bilar 0,3
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Förväntad framtida utveckling

Hållbarhetsrapport

Det tidigare helägda dotterbolaget Swefibre lnd. AB (556625-3638) har fusionerats med Vallberga Lantmän genom 
så kallad uppströmsfusion. Fusionsplanen registrerades av Bolagsverket 2022-01-17. Dotterbolaget har varit 
vilande vilket gjort att varken RR eller BR har påverkats hos moderföreningen 

Vallberga Lantmäns utveckling de senaste åren tyder på ett framgångsrikt koncept. Vi arbetar nära våra 
medlemmar och kunder med kvalitetsprodukter och vår personal är både kunnig och serviceinriktad. 
Med anledning av de ökade energikostnaderna kommer vi under 2023 jobba mer med energieffektivisering både i 
Hov och i Vallberga. Vi har redan sänkt vår elförbrukning i fabriken med 2 kWh/kg foder. Vilket totalt innebär 256 
000 kWh på årsbasis.

Vi har även påbörjat planeringen av att flytta kontoret upp till Hov då det gamla i Vallberga inte är ändamånsenligt 
samt att vi ser klara fördelar med att samla vår kompetens på en plats. Vi vill skapa en naturlig samlingspunkt för 
kunder och medlemmar inom den agrara sektorn. 

Vallberga Lantmän har goda finanser och vi skall fortsätta utvecklas med våra medlemmar och kunder och 
gemensamt satsa för att stå starka i en osäker omvärld och turbulenta marknader

Redovisas separat på vår hemsida www.vallbergalantman.se
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Styrelse och revisorer
Styrelseledamöter: Mandattiden utgår år
Av stämman utsedda
Lantbrukare Per-Ola Carlsson, Börsgård, Falkenberg (ordförande) 2023
Lantbrukare  Lars Björnberg, Mellby, Laholm 2023
Extern Ingvar Bartholdsson, Rolfstorp, Grimeton 2023
Lantbrukare Joel Svensson, Ågård, Eldsberga 2024
Lantbrukare Elin Gunnarsson, Ösarp, Laholm 2024
Lantbrukare Fredrik Johansson, Skäggalösa, Grimslöv 2024
Lantbrukare Kristina Hugne, Wattsgård, Vessigebro 2024

Av löntagarorg. utsedda
Lars Tagesson, Ålstorp, Laholm 2023
Lotta Olestål, Ålstorp, Laholm 2023

Suppleanter:
Av stämman utsedda
Magdalena Gustafsson, Hansagård, Skottorp 2023
Anders Svensson, Allerum 2023

Av löntagarorg. utsedda
Johan Herrlund, Ålstorp, Laholm 2023
Jonas Sandberg, Blåkulla, Laholm 2023

Revisorer:
Lantbrukare Andreas Svensson, Brännalt, Båstad 2023
Lantbrukare Roger Nilsson, Ränneslöv, Laholm 2023
Aukt.revisor Andreas Johansson, KPMG 2023

Suppleanter:
Lantbrukare Martin Nilsson, Edenberga, Laholm 2023
Lantbrukare Pether Jonzon, Sandgården, Vejbystrand 2023
Aukt.revisor KPMG, deras val 2023

Företagsledning:
Jörgen Karlsson
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Femårssammandrag
Belopp i tkr 2022 2021 2020 2019 2018
Försäljning 1 070 120 735 786 668 499 634 100 550 688
Bruttovinst 130 436 116 496 108 390 94 864 82 361
Omkostnader 81 526 71 294 66 370 65 556 62 602
Återbäring och efterlikvid 19 763 19 915 17 584 11 325 9 225
Investeringar 9 128 28 757 7 837 2 364 31 028
Avskrivningar 12 731 10 914 9 873 10 813 9 284
Räntenetto -2 581 -2 904 -4 005 -3 787 -3 843
Obeskattade reserver 50 000 44 300 34 300 25 300 23 100
Soliditet 25 28 27 26 25
Medelkredit i dagar 40 41 39 45 51

Medlemmar
Insatser 2022 2021

904 890
131 350 107 658
72 120 55 491
1 095 883

339 494

861 618 583 740
212 651 118 565

16 287 16 358
3 476 3 557

19 763 19 915

Oguldna insatser, tkr

Medlemmar, antal
Insatsskyldighet, tkr

Överinsatser kvarstående medlemmmar, tkr

Från och med 2021 bruttoredovisar vi kundfordringar vilket innebär att avräkningar klassificeras som en 
leverantörskuld. För jämförbarhetens skull har även 2020 års siffror justerats.

Återbäring och efterlikvid, tkr
På inköpen erhåller medlemmarna
På leveranserna erhåller medlemmarna
Summa återbäring och efterlikvid

Utbetalning av insatser kommer under 2023 
ske enligt följande: 
Avgående medlemmar, tkr

Omsättningsvärde, tkr
Medlemmars inköp från föreningen
Medlemmars leveranser till föreningen
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Eget kapital

Förändring av eget kapital
Insatskapital Reservfond Fritt eget 

kapital
55 772 8 088 5 208
7 900

-1 737
6 437

63 672 8 088 9 908

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 9908, disponeras enligt följande:

Ränta insatskapital 5,0% 2 810
Balanseras i ny räkning 7 098

Summa 9 908

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 12 kap. 4 § Lag om ekonomiska föreningar enligt 
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, föreningens konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.

Ingående balans
Ökning av insatskapital
Disposition enligt föreningsstämmobeslut

Vid årets utgång

Utbetalning insatsränta
Årets resultat
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Resultaträkning
Belopp i tkr Not 2022 2021

Nettoomsättning 3 1 070 120 735 786
Övriga rörelseintäkter 1 469 1 803

1 071 589 737 589
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter och handelsvaror -939 684 -619 290
Övriga externa kostnader 4 -51 644 -43 038
Personalkostnader 5 -29 881 -28 377
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -12 731 -10 914
Övriga rörelsekostnader -1 991 -828
Rörelseresultat 6 35 658 35 142

Återbäring till medlemmarna -19 763 -19 915

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 2 501 1 998
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -5 082 -4 902
Resultat efter finansiella poster 13 314 12 323

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga -5 700 -10 000
Resultat före skatt 7 614 2 323

Skatt på årets resultat 9 -1 177 522
Årets resultat 6 437 2 845
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Balansräkning
Belopp i tkr Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 10 40 471 42 831
Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 66 062 72 751
Inventarier, verktyg och installationer 12 6 995 8 792
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 13 7 790 547

121 318 124 921
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 14 – 100
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 1 559 559
Uppskjuten skattefordran – 803
Andra långfristiga fordringar 16 5 608 7 908

7 167 9 370
Summa anläggningstillgångar 128 485 134 291

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 165 719 94 935

165 719 94 935
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 131 739 113 536
Aktuell skattefordran 9 – –
Övriga fordringar 1 107 2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 1 850 2 261

134 696 115 799

Kassa och bank
Kassa och bank 55 650 26 083

55 650 26 083
Summa omsättningstillgångar 356 065 236 817

SUMMA TILLGÅNGAR 484 550 371 108
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Balansräkning
Belopp i tkr Not 2022-12-31 2021-12-31
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avseende materiella anläggningstillgångar 13 7 790 547

121 318 124 921
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 14 – 100
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 1 559 559
Uppskjuten skattefordran – 803
Andra långfristiga fordringar 16 5 608 7 908

7 167 9 370
Summa anläggningstillgångar 128 485 134 291

Omsättningstillgångar
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Kortfristiga fordringar
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatskapital 63 672 55 772
Reservfond 8 088 8 088

71 760 63 860
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 3 471 2 369
Årets resultat 6 437 2 845

9 908 5 214
81 668 69 074

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 50 000 44 300

50 000 44 300
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 324 150

324 150
Långfristiga skulder 19
Övriga skulder till kreditinstitut 1 585 2 264
Medlemmarnas sparmedel 28 468 28 367

30 053 30 631
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 50 679 679
Medlemmarnas sparmedel 135 817 116 775
Leverantörsskulder 91 819 69 417
Aktuell skatteskuld 9 338 131
Övriga skulder 25 210 26 130
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 18 642 13 821

322 505 226 953
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 484 550 371 108
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr 2022 2021

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 13 314 12 323
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 16 251 5 470

29 565 17 793
Betald inkomstskatt -622 -41
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 28 943 17 752
Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -74 304 -9 925
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -15 974 -27 409
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 33 943 18 638
Kassaflöde från den löpande verksamheten -27 392 -944

Investeringsverksamheten
Fusion av dotterföretag 100 –
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -9 128 -28 757
Avyttring av materiella anläggningstillgångar – 444
Förvärv av finansiella tillgångar -1 000 –
Avyttring av finansiella tillgångar – –
Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 028 -28 313

Finansieringsverksamheten
Ökning(+)/Minskning(-) av insatskapital 7 900 6 389
Ökning(+)/Minskning(-) av låneskulder, medlemmar 11 503 5 991
Ökning(+)/Minskning(-) av låneskulder, bank 49 321 2 943
Utbetald ränta på insatser -1 737 -1 548
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 66 987 13 775

Årets kassaflöde 29 567 -15 482
Likvida medel vid årets början 26 083 41 565
Likvida medel vid årets slut 55 650 26 083

Tilläggsupplysningar kassaflödesanalys
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 2022 2021
Av- och nedskrivningar av tillgångar 16 251 5 914
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar -444

16 251 5 470
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

Anläggningstillgångar

Avskrivningar

Byggnader 25-50 år
Markanläggningar 20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-33 år
Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år

Leasing
Leasetagare

Varulager

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Utgifter för forskningsaktiviteter kostnadsförs i takt med att de uppstår. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande 
avskrivningstider tillämpas:

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och 
mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna 
består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Nyttjandeperiod

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i 
resultaträkningen linjärt över leasingperioden

Varulager har värderats till anskaffningsvärde eller till verkligt värde per balansdagen. I de fall anskaffningsvärdet 
har använts har värdering skett till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet vilket understiger varulagrets 
nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris 
minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har 
beaktats.

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras via Alecta, vilka redovisas som avgiftsbestämda 
planer då det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som förmånsbestämd. Utgifter för 
avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till 
grund för förpliktelsen.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Fordringar har värderats 
till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder 
samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på 
rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella 
fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.
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Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas inte
uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en egen
post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för
möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det
redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen
baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen och har inte
nuvärdeberäknats. 

Intäkter

Not  2 Uppskattningar och bedömningar

Not 3 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

2022 2021
Nettoomsättning per rörelsegren
Spannmål 93 754 58 220
Foder och foderråvaror 648 599 460 489
Handelsgödsel och kalk 156 831 77 811
Växtskydd och ensileringsmedel 27 594 22 678
Utsäde, frö 28 540 23 276
Drivmedel och bränsle 73 690 52 126
Järn- och byggnadsvaror 29 583 29 498
Diverse varor och tjänster 11 529 11 688

1 070 120 735 786
Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige 1 070 120 735 786

1 070 120 735 786

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga 
förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. 

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, 
uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och 
bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande 
omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på 
tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Inga väsentliga källor till 
osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande risk för en 
väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.
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Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2022 2021

KPMG AB
Revisionsuppdrag 170 110
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget – –
Skatterådgivning 10 –
Andra uppdrag 20 26

200 136

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i
enlighet med överenskommelse eller avtal. 

Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 5 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda varav varav
2022 män 2021 män

Sverige 43 61% 41 59%
Totalt 43 61% 41 59%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2022-12-31 2021-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelsen 33% 20%

Övriga ledande befattningshavare 20% 20%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2022 2021

Löner och ersättningar styrelse och företagsledare 1 403 1 444
Löner och ersättningar övriga anställda 18 839 18 163
Sociala kostnader 6 381 6 188

(varav pensionskostnad) 1) (2 236) (2 019)

1) Av företagets pensionskostnader avser 340 tkr (f.å. 246 tkr) företagsledare.

Not 6 Operationell leasing
Leasingavtal där företaget är leasetagare

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2022-12-31 2021-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 473 448
Mellan ett och fem år 940 521
Senare än fem år – –

1 413 969
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Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter
2022 2021

Utdelning från finansiella anläggningstillgångar 40 –
Ränteintäkter, övriga 2 461 1 998

2 501 1 998

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
2022 2021

Räntekostnader, koncernföretag – –
Räntekostnader, övriga -5 082 -4 902

-5 082 -4 902

Not  9 Skatt på årets resultat
2022 2021

Aktuell skatt -1 003 -131
Uppskjuten skatt -174 653

-1 177 522

Avstämning av effektiv skatt

2022 2021
Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 7 614 2 323

Skatt enligt gällande skattesats 20,6% 1 568 20,6% 479

Ej avdragsgilla kostnader -0,5% 39 -1,2% 28

Ej skattepliktiga intäkter 0,1% -8 0,0% -1

Ränta på insatskapital 7,4% -561 15,4% -358

Skattemässiga avskrivningar på byggnader 0,5% -35 0,7% -17

Redovisad effektiv skatt -13,2% 1 003 -5,6% 131
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Not 10 Byggnader och mark
2022-12-31 2021-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 62 556 50 045
Nyanskaffningar – 12 511
Vid årets slut 62 556 62 556

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -19 725 -17 775
Årets avskrivning -2 360 -1 950
Vid årets slut -22 085 -19 725

Redovisat värde vid årets slut 40 471 42 831

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2022-12-31 2021-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 171 110 156 812
Nyanskaffningar 1 422 14 500
Avyttringar och utrangeringar – -201
Vid årets slut 172 532 171 111

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -98 359 -91 665
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar – 201
Årets avskrivning -8 111 -6 896
Vid årets slut -106 470 -98 360

Redovisat värde vid årets slut 66 062 72 751

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
2022-12-31 2021-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 17 801 13 392
Nyanskaffningar 464 6 094
Avyttringar och utrangeringar – -1 686
Vid årets slut 18 265 17 800

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -9 009 -8 249
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar – 1 308
Årets avskrivning på anskaffningsvärden -2 260 -2 068
Vid årets slut -11 269 -9 009

Redovisat värde vid årets slut 6 995 8 792
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Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

2022-12-31 2021-12-31

Vid årets början 547 4 895
Omklassificeringar -660 -4 895
Investeringar 7 903 547
Redovisat värde vid årets slut 7 790 547

Not 14 Andelar i koncernföretag
2022-12-31 2021-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 100 100
Vid årets slut -100 100
Redovisat värde vid årets slut – 100

Spec av företagets innehav av andelar i koncernföretag
2022-12-31 2021-12-31

Antal Andel Redovisat Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % i) värde värde

Swefibre lnd AB, 556625-3638, Laholm 100 100,0 - 100
– 100

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna
för totalt antal aktier. Koncernredovisning upprättas ej då bolaget är vilande.

Not 15 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2022-12-31 2021-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 559 559
Tillkommande tillgångar 1 000 –
Vid årets slut 1 559 559

Redovisat värde vid årets slut 1 559 559

Not 16 Andra långfristiga fordringar
2022-12-31 2021-12-31

Betalningsplaner som förfaller senare än 12 månader från balansdag 5 608 5 931
5 608 5 931

Förfallna betalningsplaner skrivs om med rimliga amorteringar

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2022-12-31 2021-12-31

Trygg Hansa företagsförsäkring 921 697
Trygg Hansa fordonsförsäkring 206 186
Återbetalning energiskatt gas 391 484
Övriga poster 332 894

1 850 2 261



18 (20)
Vallberga Lantmän ek. för.

Org nr 749200-3038

Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

2022-12-31 2021-12-31

Vid årets början 547 4 895
Omklassificeringar -660 -4 895
Investeringar 7 903 547
Redovisat värde vid årets slut 7 790 547

Not 14 Andelar i koncernföretag
2022-12-31 2021-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 100 100
Vid årets slut -100 100
Redovisat värde vid årets slut – 100

Spec av företagets innehav av andelar i koncernföretag
2022-12-31 2021-12-31

Antal Andel Redovisat Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % i) värde värde

Swefibre lnd AB, 556625-3638, Laholm 100 100,0 - 100
– 100

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna
för totalt antal aktier. Koncernredovisning upprättas ej då bolaget är vilande.

Not 15 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2022-12-31 2021-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 559 559
Tillkommande tillgångar 1 000 –
Vid årets slut 1 559 559

Redovisat värde vid årets slut 1 559 559

Not 16 Andra långfristiga fordringar
2022-12-31 2021-12-31

Betalningsplaner som förfaller senare än 12 månader från balansdag 5 608 5 931
5 608 5 931

Förfallna betalningsplaner skrivs om med rimliga amorteringar

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2022-12-31 2021-12-31

Trygg Hansa företagsförsäkring 921 697
Trygg Hansa fordonsförsäkring 206 186
Återbetalning energiskatt gas 391 484
Övriga poster 332 894

1 850 2 261
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Not 18 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel, 9908 tkr disponeras enligt följande:

Ränta insatskapital 5 % 2 810
Balanseras i ny räkning 7 098

Summa 9 908

Not 19 Långfristiga skulder
2022-12-31 2021-12-31

Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen 30 053 30 631
Förfallotidpunkt senare än fem år från balansdagen – –

30 053 30 631

Not 20 Checkräkningskredit

2022-12-31 2021-12-31

Beviljad kreditlimit 60 000 30 000
Outnyttjad del -60 000 -30 000
Utnyttjat kreditbelopp – –

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2022-12-31 2021-12-31

Extra foderbonus 3 644 3 823
Upplupna semesterlöner 3 269 3 145
Termin öppna positioner 4 000 –
Övriga poster 7 729 6 853

18 642 13 821

Föreningen tillämpar s.k. "Säkringsredovisning", bl.a. innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte 
redovisas över resultaträkningen.

De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av marknadsräntorna. För att hantera 
dessa risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar. På detta sätt kan räntebindningen 
och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för att, när som helst, förändra 
räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden.

Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 45 MSEK (45). Den genomsnittliga räntebindningstiden 
för derivatportföljen uppgår till 3,62 år (4,63) och den genomsnittliga räntan för samma derivatportfölj uppgår till 
3,72 % (3,72). Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -1,31 MSEK (-6,91).

Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle 
motsvarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda långa 
räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så 
kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.

Så kallad "Säkringsredovisning "tillämpas avseende derivat, bl.a. innebärande att värdeförändringar i derivatavtal 
inte redovisas över resultaträkningen. Det skall finnas en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den 
säkrade posten. Säkringsförhållandet skall vara effektivt och dokumenteras när säkring ingås. Uppföljningen av 
ekonomisk relation och effektivitet sker löpande via rutiner för finansiell rapportering. Särskild dokumentation är 
upprättad som bl.a. fastlägger strategier och mål för riskhanteringen.
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