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Medlemmarna i Kristianstadsortens Lagerhusförening ek. för. 
hälsas välkomna till ordinarie föreningsstämma med efterföl-
jande middag (OBS: föranmälan), som hålls i Sessionsalen, 
Rådhuset Skåne, vid Stora Torg i Kristianstad,  
onsdagen den 2 maj kl 17.30. 

 

Ärenden enligt föreningens stadgar samt information från 
verksamheten.
 Vill du ställa någon fråga på stämman, skicka gärna in 
den i förväg för att få ett utförligare svar. 
 För att deltaga under middagen vill vi ha din  
anmälan senast 23 april på tel 044-28 52 00 eller  
e-post: info@klf.nu

KALLELSE
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FEM ÅR 
I SAMMANDRAG

1) Enligt styrelsens förslag 2017
2) Av obeskattade reserver har 78 % medräknats i underlaget.
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 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 592 578

Bruttomarginal  65 46

Bruttomarginal  11,0 % 8,0 %

Resultat efter finansnetto 5,0 -3,6

Resultat efter efterlikvid och bonus 0,3 -5,9

Total ersättn. och utdeln. till medlemmar 1) 10,5 7,6

Total ersättn. och utdeln. i % av nettoomsättn. 1) 1,8 % 1,3 %

Insatsutdelning och insatsemission i % av 16,5 % 17,1 %
insats- o insatsemissionskapital 1)

Balansomslutning 342 253

Eget kapital inkl. eget kapitalandel i  84 84 
obesk. res. (78%)

Soliditet 2) 24,5 % 33,3 %

Investeringar: 

Immatriella tillgångar 0 5

Byggnader & Mark 8 1  1

Maskiner och inventarier 4 5

Medeltalet anställda (st) 36 30

Omsättning per anställd 16,4 19,3

Antal medlemmar (st) 736 656
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STÖRSTA SKÖRDEN I KLF:S HISTORIA, FÖRSTA SKÖRDEN 
I KNISLINGE, BESLUT OM STORSATSNING I ÅHUS OCH EN 
KOLLEGAS OVÄNTADE BORTGÅNG. 2017 BLEV ETT BETYDLIGT 
MER HÄNDELSERIKT ÅR ÄN VAD ORDFÖRANDE PÅL NILSSON 
OCH VD ERIK WILDT-PERSSON KUNNAT ANA.

ÄNNU ETT  
MYCKET 
HÄNDELSE- 
RIKT ÅR



”NÄR 2017 SUMMERAS KAN DET KONSTATERAS  
ATT KLF TOG EMOT SIN STÖRSTA SKÖRD GENOM 
TIDERNA, HELA 160 000 TON. FANTASTISKT  
ROLIGT, MEN OCKSÅ EN UTMANING.”

         ERIK WILDT-PERSSON

TILLFREDSSTÄLLANDE RESULTAT
Resultatet för 2017 kommer inte att gå till historien, 
men det var ändå tillfredsställande. Skörden 2016 var 
låg på grund av torkan och det medförde att det fanns 
mindre spannmål att sälja under våren 2017.
 – Det är ju så, det kommer dippar, menar Pål 
Nilsson. Men i ljuset av det får man ändå säga att det 
är ett tillfredsställande resultat.
 – Den fallande råvarumarknaden med efterföljande 
lågt resultat 2016 innebar att fokus på uppföljningen 
av spannmålsaffären blev tydligare hos styrelse och 
ledning, men även hos personalen, vilket är positivt,
menar Erik Wildt-Persson.
 Resultatet påverkades också av förvärvet av 
Knislingeortens Lagerhusförening. Där gjordes en 
hel del underhållsinvesteringar och det var först efter 
skörden som den anläggningen gav full utväxling. 
 – Det låg i planen vid köpet, så det var ingen 
överraskning, säger Erik Wildt-Persson. Vi har redan 
från början sett det som en treårsplan, men det 
påverkar givetvis resultatet på kort sikt.

LYCKAD INTEGRATION AV KNISLINGE
Förvärvet av Knislingeortens Lagerhusförening var 
en historisk händelse för KLF och året har givetvis 
präglats av arbetet med att integrera verksamheten.
 – Det har gått över förväntan, menar Pål Nilsson. 
Vi har blivit oerhört väl mottagna både när det gäller 
inleveranser av spannmål och medlemsantal. Nästan 
alla av de aktiva lantbrukarna har gått med i KLF och 
volymerna i Knislinge har ökat, vilket känns väldigt bra. 
Även rent praktiskt har integrationen löpt på väl och 
efterhand har man hittat en fungerande modell. En 
process och ett arbete som varit stimulerande för alla, 
både i Knislinge och KLF.

– Alla har varit med och bidragit, från lastbilschaufförer 
till de som arbetar administrativt, berättar Erik Wildt-
Persson. Det är oerhört mycket arbete som gjorts, men 
som kanske inte alltid syns. Så jag skulle vilja ge en stor 
eloge till alla involverade i arbetet.
 Årets skörd var också den första i Knislinge för KLF 
och därmed något av ett vitt papper. Dessutom var 
många i personalen relativt nya och hade bara varit med 
om en skörd tidigare.
 – Men det gick utmärkt, det är väldigt bra personal 
i Knislinge, framhåller Pål Nilsson. De passar väl in i 
gänget och det är mycket bra stämning.
 I och med förvärvet av Knislinge har KLF nu också 
tillgång till KRAV-certifierade grödor, vilket är positivt.
 – Vi ser en ökad efterfrågan på svenskodlade KRAV-
märkta grödor, säger Erik Wildt-Persson. Vi har kommit 
in i precis rätt tid och det kommer att skapa möjligheter 
till nya affärer, både mot lantbrukare och industrin. 
Dessutom gör foderfabriken att det blir ett naturligt 
kretslopp i och med att lantbrukarna kan lämna in sitt 
KRAV-spannmål och få sitt foder tillverkat. 

STÖRSTA SKÖRDEN GENOM TIDERNA
När 2017 summeras kan det konstateras att KLF tog 
emot sin största skörd genom tiderna, hela 160 000 ton. 
Fantastiskt roligt, men också en utmaning.
 – Det var ju oerhört mycket spannmål, så det var 
bitvis ganska påfrestande för hela organisationen, 
säger Erik Wildt-Persson. Alla anläggningar utnyttjades 
till bristningsgränsen och vi fick verkligen utnyttja vår 
transportkapacitet fullt ut. 
 Skörden blev dessutom väldigt utdragen, i 
praktiken var det två skördar i skörden. En i det 
närmaste konstant nederbörd under senare delen 
gjorde dessutom att det var oerhört blött och svåra 
förhållanden för lantbrukarna.

 ÅRSREDOVISNING KLF 2018  |  5



– Mot slutet led vi verkligen med odlarna när de kom in 
med den vattenstinna spannmålen, säger Pål Nilsson. 
Vi trodde att det skulle avta, men det fortsatte att regna 
hela hösten. Och det regnar fortfarande i skrivande 
stund. 
 Detta påverkade även höstsådden och ger tuffa 
betingelser för vårsådden, vilket sannolikt kommer att 
sätta sina spår även under 2018.
 – På så sätt har det varit ett märkligt år, säger Erik 
Wildt-Persson. Men för de flesta blev det dock en god 
skörd. Vilket även gällde för alla de lantbrukare som är 
verksamma i länderna runt omkring Sverige. Något som 
naturligtvis påverkade lönsamheten negativt, eftersom 
det stora utbudet innebar sjunkande priser.
 – I det perspektivet är vi nöjda med att ha kunnat 
erbjuda vettiga priser för spannmålen, menar Pål 
Nilsson. Det visar på fördelarna med vårt prissystem 
jämfört med andras. En bra spannmålsaffär är mer än 
bara ett högt pris på pappret. KLF betalar fullt pris för 
hela skörden, något som får stor betydelse under ett år 
med hög skörd.

STRATEGISKT SAMARBETE I ÅHUS
Under året inleddes satsningen som görs i samarbete 
mellan KLF och Swedish Agro AB avseende den nya 
spannmålsterminalen i Åhus hamn. Detta beslut togs 
i styrelsen och presenterades inte förrän det var klart. 
Något som fått vissa medlemmar att reagera. 
 – Jag har stor respekt för transparens och 
öppenhet, säger Pål Nilsson, och jag förstår att vissa 
medlemmar reagerat på att de inte fått vara delaktiga 
i beslutet. Samtidigt, i en affär av den här storleken 
och komplexiteten är det i det närmaste omöjligt att 
genomföra den inför öppen ridå. Vi måste ha respekt 
och hålla på affärssekretessen i denna typ av avtal. 
Resultatet kommer att gynna KLF på ett sätt som vi inte 
hade kunnat åstadkomma på egen hand.
 Den nya spannmålsterminalen och kajplatsen i Åhus 
hamn är en stor infrastruktursatsning som kommer få 
positiva konsekvenser både 20 och 30 år in i framtiden.
 – Vi är väldigt glada att vi kunnat hitta ett upplägg där 
vi kan genomföra projektet samtidigt som vi begränsar 
den finansiella risken, säger Erik Wildt-Persson. 
Dessutom gör samägandet med Swedish Agro att vi 
säkerställer en tillräckligt stor mängd spannmål för 
att skapa lönsamhet i investeringen och bära de fasta 
kostnaderna från dag ett.
 Beslutet i styrelsen togs efter långa diskussioner där 
den tänkta affären belystes ur alla tänkbara infallsvinklar.
 – Därför känns det skönt att när vi väl fattade 
beslutet, var alla i styrelsen eniga om att det var den 
bästa lösningen för KLF och ett ansvarstagande för 
medlemmarnas investering, säger Pål Nilsson. Det är 
viktigt att styrelsen har möjlighet att fatta beslut även 
på detta sätt ibland. Annars kan vi inte agera på ett sätt 
som långsiktigt gynnar medlemmarna. 

EN STOR FÖRLUST
Förra året kom även att präglas av en tragisk händelse 
då Susanne Meijer, en nära medarbetare och vän, 
rycktes bort mitt i livet.
 – Det påminde oss alla om hur bräckligt livet kan vara, 
säger Erik Wildt-Persson. Naturligtvis påverkade det 
oss alla och hela organisationen. Samtidigt innebar det 
även en utmaning och det var fantastiskt att se hur alla 
medarbetare ställde upp och stöttade varandra. Göran 
Nilsson, Susannes föregångare, hoppade in och hjälpte 
våra kunder innan vår nya medarbetare Malin Söderman 
kom på plats. 
 
FODERFÖRSÄLJNINGEN OCH  
VÄXTODLINGEN UTVECKLAS VÄL
Foderförsäljningen har utvecklats väl under 2017 
och nådde nästan sin högsta nivå någonsin. Mjölk-
priset har glädjande nog stigit markant och även 
animalieproduktionen har gått bra. 
 Inom växtodlingen sker det ett generationsskifte 
på säljsidan vilket lett till nyrekryteringar. 
Växtodlingssäsongen var god och insatsvaror hade 
en stark försäljning, vilket till stor del är tack vare 
samarbetet inom DLA. 
 – Vi går en spännande tid till mötes, säger Erik 
Wildt-Persson. Både med generationsväxlingen inom 
säljkåren och ett nytt sätt att arbeta. Göran Rosenqvist 
går i pension efter 39 förtjänstfulla år inom KLF och 
Johan Yngwe har växt in i rollen under året och är redo 
att axla hans mantel.
 – Jag skulle vilja passa på att tacka Göran för en 
fantastisk insats för KLF, säger Pål Nilsson. Det avtryck 
han satt kommer att finnas kvar i många år. 

SATSNING PÅ NÄSTA GENERATION
Den åttonde februari, för övrigt den enda riktiga 
snödagen på hela året, arrangerade KLF en ungdoms-
träff. Trots vädret blev uppslutningen mycket god, 
närmare 70 personer hade letat sig till Kristianstad Arena.
 – Det är glädjande att intresset för oss visade sig vara 
så stort bland våra yngre medlemmar och potentiella 
medlemmar, säger Pål Nilsson. Många som var där 
hoppades dessutom att det skulle bli ett återkommande 
event eftersom de saknat ett forum där de kunde träffa 
andra yngre lantbrukare och utbyta erfarenheter. 
 Avslutningsvis ser både Pål Nilsson och Erik Wildt-
Persson fram emot ett år som kanske inte är fullt så 
händelserikt som det gångna, så att organisationen får 
tid att arbeta in de projekt som nu dragits igång.
 – Samtidigt är det en föränderlig omvärld, säger 
Pål Nilsson. Vi måste vara redo att ge oss i kast 
med de utmaningar som krävs för att säkerställa ett 
långsiktigt, lönsamt och livskraftigt KLF till gagn för våra 
medlemmar.
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”DEN NYA SPANNMÅLSTERMINALEN 
OCH KAJPLATSEN I ÅHUS HAMN ÄR EN 
STOR INFRASTRUKTURSATSNING SOM 
KOMMER FÅ POSITIVA KONSEKVENSER 
BÅDE 20 OCH 30 ÅR IN I FRAMTIDEN” 
         

PÅL NILSSON, ORDFÖRANDE
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LYCKAT SAMGÅENDE  
MED KNISLINGEORTENS  
LAGERHUSFÖRENING
STRAX EFTER ÅRSSKIFTET 2017 FÖRVÄRVADE KLF KNISLINGEORTENS LAGERHUSFÖRENING 
OCH UNDER ÅRET HAR ARBETET MED ATT INTEGRERA DE TVÅ VERKSAMHETERNA PÅGÅTT. 
– DET VAR EN BÅDE STOR OCH BETYDELSEFULL HÄNDELSE FÖR OSS OCH VI KÄNNER ATT VI 
TAGITS EMOT VÄL, VILKET ÄR EN VIKTIG BIT FÖR OSS, SÄGER ERIK WILDT-PERSSON
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Förvärvet av Knislingeortens Lagerhusförening var 
en historisk händelse för KLF och har under året som 
gått påverkat verksamheten på många sätt. Det har 
inneburit nya kollegor och nya rutiner samtidigt som de 
två verksamheterna skulle integreras i varandra. Under 
våren var det mycket arbete, men första skörden löpte 
på bra. 
 – Vi är glada och stolta över att vi fått förtroendet, 
säger Erik Wildt-Persson. Vi har fått 62 nya medlemmar 
från Knislinge vilket tyder på att vi har mottagits väl, 
vilket känns skönt. 
 Under året har KLF investerat i arbetsmiljön och 
sett till att den uppfyller gällande lagar och regler. 
Investeringar har också gjorts för att förbättra närmiljön, 
bland annat har ljudfällor installerats i silobyggnaden 
vilket minskar bullret. Ett slutet system för att hantera 
spannmålsavfallet gör att damm och skal runt 
anläggningen minimeras.
 – Det är viktigt för oss att säkerställa en trygg 
arbetsplats och en bra miljö för de kringboende, menar 
Erik Wildt-Persson.

BIDRAR TILL ETT ÖKAT RESULTAT PÅ SIKT
När integrationen är genomförd kommer KLF fokusera 
på att utveckla och effektivisera driften.
 – Anläggningen har mer än väl levt upp till våra 
förväntningar, säger Erik Wildt-Persson. Men det finns 
alltid potential för förbättring. 
 Tillverkningen av färdigfoder har flyttats till 
foderfabriken i Åhus, vilket fallit väl ut. Det krossas och 
mals fortfarande i Knislinge, eftersom det KRAV-märkta 
fodret produceras där.
 – KRAV har vuxit rejält, vi har dubblerat invägningarna. 
Det finns ett stort intresse hos lantbrukarna att ställa om 
till KRAV, vilket visar att det var en investering som låg 
rätt i tiden. Visserligen är det fortfarande små volymer i 
den totala invägningen, men det växer. 
 På kort sikt kommer dock investeringen i Knislinge 
att belasta resultatet men på sikt kommer den att bidra 
positivt.
 – Vi har redan från början sett den här investeringen 
ur ett treårsperspektiv. Och allt pekar på att den planen 
kommer att hålla, säger Erik Wildt-Persson. 

Tillverkningen av färdigfoder har flyttats till foderfabriken i Åhus, vilket fallit väl ut. Det krossas och mals fortfarande i Knislinge, eftersom det KRAV-märkta fodret produceras där.

Nya kollegor Peter och Zerny som har hand om foderfabrik och siloanläggning.
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I och med Åhus Hamns intresse kunde projektet utökas och KLF har nu möjlighet att utnyttja hela sex hektar.

NÄR KLF GENOMFÖRDE KÖPET AV DEN GAMLA RISFABRIKEN I ÅHUS HAMN VAR TANKEN ATT 
UTÖKA LAGERKAPACITETEN OCH MÖJLIGGÖRA FÖR EN FRAMTIDA EXPANSION. DET VÄCKTE 
STORT INTRESSE, INTE MINST FRÅN ÅHUS HAMN VILKET SKAPADE MÖJLIGHETER ATT GÖRA 
EN BETYDLIGT STÖRRE SATSNING. 

BÅDE RISFABRIKEN  
OCH VISIONEN VÄXER  
I ÅHUS HAMN



Under 2016 förvärvade KLF den gamla risfabriken i Åhus 
hamn. Tanken var att fastigheten skulle rivas och att ett 
nytt lager skulle byggas. Även båtutlastningen skulle flyttas 
för att på så sätt göra det möjligt att ta emot större fartyg. 
Något som i sin tur skulle göra det möjligt att exportera till 
en större marknad i och med att dessa fartyg når ända ner 
till södra Europa.
 Efterhand som planerna fortskred visade Åhus Hamn ett 
allt större intresse. Sakta men säkert öppnades möjligheter 
för att kunna utöka projektet och KLF har nu möjlighet att 
utnyttja hela sex hektar.
 – Vi har ett väldigt bra samarbete med hamnen, säger 
Erik Wildt-Persson, och det här gav oss en möjlighet att 
kunna ta emot ännu större fartyg. Samtidigt innebar det 
en stor infrastrukturinvestering som var lite väl stor för 
oss att ta om vi skulle kunna fortsätta ge våra kunder bra 
spannmålspriser.
 Eftersom KLF har en lång tradition av att söka strate-
giska samarbeten som stärker föreningens konkurrens-
kraft, var det en naturlig tanke att försöka hitta ett sådant. 
Styrelsen ville hitta en partner som var trygg och hade 
samma långsiktighet som KLF. Så småningom föll valet på 
Swedish Agro i Kalmar, ett företag de kände väl efter att 
ha samarbetat med dem under 17 år inom DLA.

ÖKAD KAPACITET OCH MINSKAD RISK
Långa och ibland sena förhandlingar resulterade i ett 
avtal som blev mycket bra för båda parter. Rent praktiskt 

innebär det att KLF och Swedish Agro etablerar ett bolag 
där båda parter äger 50 procent. Bolaget, Grain Terminal 
Sweden AB, övertar sedan KLF:s befintliga aktiviteter i 
Åhus hamn. Den nya spannmålsterminalen kommer initialt 
att ha en kapacitet på ca 100 000 ton, vilket är dubbelt 
mot idag.
 – Tack vare samarbetet med Swedish Agro kan vi 
bygga en anläggning som verkligen lever upp till framtida 
kundkrav, säger Erik Wildt-Persson. Vi blir en attraktivare 
affärspartner i och med att vi kan sälja spannmål med 
betydligt större båtar. 
 Genom partnerskapet med Swedish Agro ökar 
mängden spannmål som passerar genom anläggningen, 
vilket innebär att hanteringskostnaderna blir lägre. 
Dessutom minskar den finansiella risken när den delas 
mellan de två aktörerna. Det innebär att KLF kan vara 
fortsatt stabila, vilket är en viktig faktor efterhand som 
konkurrensen ökar. 
 – Det handlar om att kunna bygga en effektiv, modern 
och flexibel anläggning samtidigt som vi agerar ekono-
miskt ansvarigt gentemot våra medlemmar, säger Erik 
Wildt-Persson.
 Den nya anläggningen håller på att skissas fram och 
målsättningen är att spaden sätts i jorden under 2018 för 
att sedan ta emot den första skörden 2019.
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Den nya spannmålsterminalen kommer initialt att ha en kapacitet på ca 100 000 ton, vilket är dubbelt mot idag.
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Malin Söderman har gjort en lite omvänd resa. Efter att ha 
utbildat sig på gymnasiet i Önnestad började hon arbeta 
direkt. Hennes pappa jobbade inom lantbruk och hon 
älskade djur. Hon började med kor men sedan blev det 
grisar för hela slanten. Malin har jobbat i en helintegrerad 
besättning, mestadels med grisning och smågrisar. Men 
efterhand blev hon allt mer intresserad av att läsa vidare 
och utbildade sig för några år sedan till lantmästare med 
inriktning mot ekonomi på Alnarp.
 Nu arbetar hon sedan i april som foderrådgivare på KLF 
och stortrivs.
 – Jag känner att jag kan koppla mina erfarenheter av 
gris och därmed bidra till våra kunders utveckling. Sam-
tidigt som de ger mig nya erfarenheter. Jag tycker det är 
viktigt att lyssna på kunderna och vad de ser i stallet. 
 Hon trivs med kollegorna och känner att hon kan bidra, 
samtidigt som hon lär sig nytt. De arbetar tillsammans 

som ett team och har roligt på jobbet och även ute hos 
kunderna, som hon mer ser som kollegor, fast utanför 
kontoret.
 – Och där får jag ju också möjlighet att gå in i stallarna 
och träffa grisarna, jag saknar ju dem trots allt lite.

FODERSÄLJAREN SOM  
ÄLSKAR GRISAR

Malin började med kor men sedan blev det grisar för hela slanten.

NY RÅDGIVARE OCH SÄLJARE PÅ GRISFODERSIDAN ÄR MALIN SÖDERMAN. HON HAR LÅNG ERFARENHET 
EFTER ATT I TRETTON ÅR SJÄLV JOBBAT MED GRISAR INNAN HON UTBILDADE SIG TILL LANTMÄSTARE. 
DET BÄSTA MED KLF ÄR KOLLEGORNA, KUNDERNA OCH ATT HON FORTFARANDE FÅR MÖJLIGHET ATT 
HÄLSA PÅ I GRISSTALLARNA. 

FAKTA  
MALIN SÖDERMAN 

Utbildning: Lantmästarexamen

Familj: Man och två vuxna barn

Bor: Bäckaskog

Fritid: Tränar och reser
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Att jämföra vilket pris man får på sitt spannmål är inte  
det lättaste. Priserna som jämförs i media och det i verk-
ligheten erhållna snittpriset för hela skörden kan variera 
kraftigt. Därför är det viktigt att lantbrukaren ser till hela  
sin spannmålsaffär.
 Enligt KLF:S prissättningsmodell kontrakteras den areal 
lantbrukaren odlar och den förväntade skörden till KLF. 
Lantbrukaren får sedan KLF:s skördepris på hela den leve-

rerade skörden, oavsett hur många ton det blir.  
 – Att ha en så pass enkel, flexibel och transparent pris-
sättning som KLF innebär givetvis att föreningen får ta en 
viss affärsrisk, säger Erik Wildt-Persson. Men vi ser det 
som föreningens syfte, att finnas för våra medlemmar. Vi 
kan hantera risken inom vissa ramar och gör det enklare 
för de lantbrukare som väljer att ha oss som affärspartner.

KLF STRÄVAR HELA TIDEN EFTER ATT VARA EN TRYGG OCH ENKEL AFFÄRSPARTNER I SPANNMÅL.  
MÅLET ÄR ATT VARA BÅDE FLEXIBLA OCH TRANSPARENTA, VILKET VERKAR UPPSKATTAS AV  
LANT BRUKARNA EFTERSOM FLER OCH FLER VÄLJER ATT SÄLJA SIN SPANNMÅL TILL KLF. 
– DE UPPSKATTAR ATT VI GER VÅRA KUNDER SAMMA PRIS FÖR HELA SKÖRDEN,  
SÄGER ERIK WILDT-PERSSON.

SE TILL HELA  
SPANNMÅLSAFFÄREN

– Vi har sålt till KLF sedan vi startade den här verksam-
heten, berättar han. Och vad jag hör från andra har det 
inte direkt missgynnat oss.
 Enligt Eric är KLF:s prissättningsmodell rättvis och 
gynnar lantbrukaren, samtidigt som den säkrar en viss 
kvantitet till KLF. 
 – Jag upplever KLF som en av de mest seriösa som 
finns på marknaden. De är mer som en samarbetspartner, 
på samma plan som vi. Och det är aldrig långt till varken 
kontakt eller beslut.

”EN RÄTTVIS MODELL SOM  
GYNNAR LANTBRUKAREN”

NÅGRA AV DE LANTBRUKARE SOM BÖRJAT 
SÄLJA TILL KLF ÄR BRÖDERNA JOHAN OCH ERIC 
JÖNSSON. TILLSAMMANS DRIVER DE ERIKSLUND, 
EN GÅRD PÅ 75 HEKTAR MELLAN SKÅNES TRANÅS 
OCH LÖVESTAD. OCH DE ÄR POSITIVA TILL KLF:S 
PRISSÄTTNINGSMODELL.

Johan och Eric Jönsson är positiva till KLF:s prissättningsmodell.
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– Det är allt från sträckfilm och ensileringsfolie till nät och 
garn i en mängd olika varianter, berättar Jonas Yngvesson, 
växtodlingssäljare och produktansvarig för plastemballage.
KLF erbjuder två olika fabrikat och ett flertal varianter 
och längder inom dessa, något som tagits emot väl av 
kunderna. 
 – De uppskattar att ha allt på samma ställe och att de 
kan hämta allt hos oss. Efterfrågan är stor och vi har sålt 
för en ansenlig summa.

UTÖKAT 
ERBJUDANDE 
INOM STRÄCK-
FILM, NÄT, 
GARN OCH 
PLANSILO- 
FOLIE

I OCH MED ATT KNISLINGEORTENS LAGERHUS-
FÖRENING SÅLDE PRODUKTER INOM PLAST OCH 
NÄT HAR KLF NU UTÖKAT SITT ERBJUDANDE MED 
ETT BRETT SORTIMENT AV PRODUKTER FÖR ATT 
SERVA BÅDE NYA OCH GAMLA KUNDER. 

KLF erbjuder allt från eldningsolja till diesel med eller  
utan inblandning av rapsolja Dessutom säljer de AD Blue,  
en tillsats till traktorer. Nytt för i år är även HVO Diesel. 
Försäljningen av drivmedel har ökat de senaste åren,  
men fortfarande är det många som inte vet om att  
möjligheten finns.
 – De som börjar handla genom oss brukar fortsätta  
när de ser fördelarna, säger Henrik Ask. Vi har snabba 
leveranser och ett konkurrenskraftigt pris. 
 Idag säljer KLF i snitt 4 000 kubik drivmedel om året, 
vilket är en ökning med 1 000 kubik under de senaste  
två åren. 

ÖKAD FÖRSÄLJNING AV  
DRIVMEDELSOLJA
KLF HAR SÅLT DRIVMEDELSOLJA I DRYGT TIO ÅR, 
MEN FORTFARANDE ÄR DET MÅNGA SOM INTE 
KÄNNER TILL ATT SERVICEN FINNS. 
 – DET ÄR VÄLDIGT BEKVÄMT FÖR VÅRA 
KUNDER, ALLT FINNS PÅ ETT STÄLLE, SÄGER 
HENRIK ASK, VÄXTODLINGSSÄLJARE OCH 
PRODUKTANSVARIG FÖR OLJA.

Under de senaste två åren har KLF:s försäljning av drivmedel ökat med 1 000 kubik.
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HÅLLBARHETSRAPPORT 

EN HÅLLBAR  
VERKSAMHET FÖR  
BÅDE MÄNNISKOR  
OCH JORD
VÅR VERKSAMHET VILAR PÅ VAD JORDEN KAN GE. PÅ ATT MÄNNISKOR 
BRUKAR DEN. OCH ATT SAMHÄLLET ERBJUDER EN FUNGERANDE 
STRUKTUR. SÅ DET ÄR INTE KONSTIGT ATT VI SEDAN LÄNGE HAR ETT 
TYDLIGT FOKUS PÅ LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING. FÖR OSS HAR 
DET VARIT EN SJÄLVKLARHET SEDAN 1931. 
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KLF genomsyras av öppenhet, humanism och tolerans. 
Vi har ett stort ansvar för hur verksamheten påverkar 
hälsa, säkerhet och social utveckling i det område där  
vi verkar.
 Vi arbetar därför aktivt för en hållbar utveckling, 
både vad gäller ekonomi, samhälle och miljö. För att 
åstadkomma detta har vi ett antal policys och direktiv 
som styr vårt dagliga arbete. Vår affärsidé beskriver vad 
våra kunder kan förvänta sig av oss. Våra värderingar 
ställer upp principer för hur vi bedriver våra affärer. 
Tillsammans utgör detta grunden i KLF:s företagskultur.
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MILJÖ OCH ENERGI
Miljöarbetet är integrerat i den dagliga verksamheten 
genom vår miljöpolicy.
 Enligt vår miljö- och energipolicy ska vi bland annat:

• Ha en öppen attityd i miljö och energifrågor
• Uppfylla kraven i lagar och förordningar
• Minimera föroreningar i luft, mark och vatten
• Utbilda personalen i miljö och energifrågor
• Sträva efter effektiviserad energianvändning samt en 

minskning av koldioxidutsläpp
• Arbeta enligt kretsloppsprincipen
• Hantera vårt avfall på ett miljöriktigt sätt
• Hjälpa våra lantbrukare att agera på ett  

miljöriktigt sätt

De miljö- och energiåtgärder som KLF vidtar ska vara 
tekniskt genomförbara och ekonomiskt försvarbara 
i förhållande till den miljömässiga fördelen. Vid alla 
investeringar ska livscykelberäkningar (LCC) beaktas. 
Det ligger i KLF:s intresse att så mycket av 
energieffektiviseringen som möjligt sköts som en 
del i den löpande verksamheten. Detta innebär 
att arbetet med energiledning integreras med 
miljöledningssystemet vid val av leverantörer och 
kunder, identifiering av lagar och föreskrifter samt vid 
fastställande av mål.

MINSKADE KOLDIOXIDUTSLÄPP
I anläggningarna vid Rödaled och Åhus har oljeeldade 
pannor för spannmålstorkning succesivt bytts ut mot 
elpannor under åren 2013–2015. I kombination med 
inköp av 100 procent förnybar vattenkraftproducerad 
el med EPD har föreningen minskat sin klimatpåverkan 
med ett årligt snitt på ca 1 000 ton CO2. 

KLF ingår även i ett energikartläggningsnätverk vars mål 
är att reducera medlemmarnas totala energianvändning 
med 15 procent under en fyraårsperiod. 

CERTIFIERADE ENLIGT 2BSvs
I enlighet med EU-direktivet RED, Renewable 
Energy Directive, som reglerar hur stor påverkan på 
växthuseffekten ett biodrivmedel får ha under hela 
livscykeln, är KLF sedan 2016 certifierade enligt 
standarden 2BSvs. Det innebär bland annat att vi enbart 
tar emot råvara till biodrivmedel som inte är odlade 
på mark som nyodlats eller mulljordar som nydikats 
sedan 1 januari 2008 eftersom detta ger en allt för stor 
koldioxidpåverkan. 

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN  
OCH PERSONAL
Grunden i KLF:s arbete med att säkerställa en god 
arbetsmiljö och trygga sociala förhållanden är vår 
arbetsmiljöpolicy. Den fastslår att KLF ska verka för 
en arbetsmiljö som inte utsätter arbetstagarna för 
ohälsa och olycksfall och som är tillfredsställande med 
hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska 
utvecklingen i samhället. Det innebär att vi bland annat 
ska göra följande:

• Genomföra årliga planeringssamtal för att kartlägga 
exempelvis utbildningsbehov och trivsel på jobbet

• Genomföra årliga skyddsronder på alla våra 
arbetsplatser

• Regelbundet hälsoundersöka alla fast anställda
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ETIK OCH MÄNSKLIGA  
RÄTTIGHETER
KLF både stödjer och respekterar internationellt erkända 
mänskliga rättigheter. Vi accepterar inte tvångs- eller 
barnarbete, respekterar medarbetarnas rätt att fritt 
välja fackföreningar och att delta i förhandlingar. Vi 
följer gällande standarder gällande arbetstid och 
säkerställer att löner lever upp till lagstiftningskrav och 
branschstandard inom vår verksamhet.

MOTVERKANDE AV KORRUPTION
KLF följer alla lagar och har en tydlig hållning när det 
gäller företagsetik och tar avstånd från alla former av 
mutor och bestickning. Trovärdighet, tillit och integritet 
är utgångspunkten för ett konstruktivt samarbete med 
kunder och samarbetspartners. 
 KLF arbetar målinriktat för att följa gällande 
lagstiftning i alla delar av vår verksamhet. Vi lever upp 
till krav och riktlinjer i relevant lagstiftning, ser till att 
medarbetarna är medvetna om vilka juridiska krav de 
måste förhålla sig till samt respekterar både kunder och 
samarbetspartners juridiska rättigheter.
Vidare har vi höga krav på företagsetik i hela 
verksamheten och strävar efter största möjliga 
transparens i både beslut och agerande.

KLF har också en policy avseende kränkande sär-
behandling som bland annat fastslår att KLF inte 
tolererar kränkande särbehandling och att alla har 
skyldighet att motarbeta detta. Inom KLF:s verksamhet 
finns rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp 
signaler om kränkande särbehandling och därmed 
åtgärda otillfredsställande lednings- och arbetsför-
hållanden. Rutinerna ingår i riskbedömningen av 
arbetsmiljön.
 Vidare har KLF även upprättat drog-, krishanterings-, 
brand- och trafiksäkerhetspolicy.
 All nyanställd personal introduceras i samtliga policys 
vid anställning och de finns också tillgängliga för all fast 
anställd personal via KLF:s intranät.

PERSONAL
Under 2017 har KLF haft 36 anställda, varav 22 män  
och 14 kvinnor. Styrelsen består av 8 män och 0 kvinnor.
Den totala sjukfrånvarosiffran under 2017 var 0,4 procent 
av ordinarie arbetstid. Ingen person var långtidssjuk skriven.

FÖRBÄTTRINGAR ARBETSMILJÖ
Vid KLF:s spannmålsterminal i Knislinge som förvärv-
ades under 2017 har ett antal investeringar gjorts för 
att säkerställa att arbetsmiljön uppfyller alla gällande 
lagar och regler. Investeringar har också gjorts för att 
förbättra närmiljön, bland annat har ljudfällor installerats 
i silobyggnaden vilket minskar bullret. Även ett slutet 
system för att hantera spannmålsavfallet har installerats, 
vilket gör att damm och skal runt anläggningen minimeras.
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Styrelsen och verkställande direktören för Kristianstads-
ortens Lagerhusförening ek.för., 738200-3155, med säte 
i Kristianstad, får härmed avge årsredovisning för 2017, 
föreningens 86:e räkenskapsår.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Föreningen tar emot, torkar, lagrar, förädlar och handlar 
med spannmål. Dessutom säljer föreningen foder och 
fodermedel, utsäde, mineralgödsel, växtskyddsmedel,  
plast och olja.

INTRESSEFÖRETAG / KONCERNFÖRETAG
Kristianstadsortens Lagerhusförening ek. för. innehar femtio 
procent av andelarna i Kristianstads Lageraktiebolag. 
Tidigare var bolaget ett helägt dotterföretag.
 Under året har 50% av Kristianstads Lageraktiebolag 
avyttrats externt. 2018-01-15 registrerades firmaändringen i 
Kristianstads Lageraktiebolag till Grain Terminal Sweden AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKEN-
SKAPSÅRET SAMT EFTER RÄKENSKAPS-
ÅRETS UTGÅNG
Omsättningen 2017 blev högre än 2016 delvis beroende 
förvärvet av verksamheten i Knislinge och delvis på 
bättre världsmarknadspriser på spannmål. Omsättningen 
påverkades negativt av det låga ingående lagret vid årets 
början som var en följd av den låga invägningen under 
2016 års skörd. 2017 års stora skörd återspeglas inte i 
omsättningen med anledning av låga spannmålsuttag av 
exportkunderna grundat på det stora utbudet på spann-
målsmarknaden samt höga kostnader för båtfrakter under 
hösten och vintern. En övervägande del av utgående lager 
är redan prissäkrat och sålt vilket kommer att påverka 
omsättning och rörelseresultat positivt under 2018.
Foderaffären har visat på god utveckling under året och  
de nya medarbetarna har kommit bra in i sina roller.
 Det nya affärsområdet plast har utvecklats över förväntan 
under året.
 Den stora invägningen under årets utdragna och  
till stor del nederbördsrika skörd medförde ökade drifts-
kostnader i form av både ökade energi- och driftskostnader 
samt personalkostnader som påverkat rörelse resultatet 
negativt. Även anläggningen i Knislinge har påverkat rörel-
seresultatet.
 Av årets totala investeringar på 11,9 mkr har 11,3 mkr, 
inklusive förvärvet, lagts i Knislinge.
 KLF och Swedish Agro har ingått avtal om att etablera en  
gemensam spannmålsterminal i Åhus. Genom att ingå detta 
avtal etableras ett 50/50 ägt bolag, Grain Terminal Sweden AB. 

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING  
SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKER-
HETSFAKTORER
KLF ska erbjuda olika alternativ för prissättning av spann-
mål och oljeväxter och dessutom erbjuda rörlig alternativt 
fast torkkostnad.
 Genom vårt medlemskap i DLA Agro har vi tillgång till 
det bästa sortimentet av växtskydd och mineralgödsel 
till konkurrenskraftiga priser. Detta tillsammans med våra 
kunniga växtodlingssäljare och vår höga servicegrad kan 
vi erbjuda våra kunder marknadens bästa helhetslösning i 
växtodlingsafffären.
 Vi har en rationell och effektiv fodertillverkning inom Åhus 
Foder HB som tillsammans med våra kunniga fodersäljare 
ger våra foderkunder en mycket bra grund för att bedriva 
lönsam djurproduktion.
 2018 kommer att präglas av forsatt utveckling och 
integrering av anläggningen i Knislinge samt planeringen av 
utbyggnaden av spannmålsanläggningen i Åhus hamn som 
kommer att ske i det hälftenägda bolaget Grain Terminal 
Sweden AB.

MEDLEMMAR 
Under året har antalet medlemmar ökat med 80 stycken. 
Från 656 vid årets början till 736 vid årets utgång. Den 
främsta orsaken till det ökande medlemsantalet är förvärvet 
av verksamheten i Knislinge. 
 Under 2018 skall 23 465 kr utbetalas för insatser och  
71 324 kr för insatsemission till medlemmar som utträtt ur 
föreningen före 2017-12-31. 

ANVÄNDNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT
För att minimera eventuella ogynnsamma effekter på resul-
tatet till följd av oförutsägbarheten på valuta- och råvaru-
marknaderna är policyn, sedan några år tillbaks, att när 
affärer genomförts finns möjlighet att säkra dessa genom 
valutasäkring respektive säkring på spannmålsbörsen Matif.

TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKTIG 
VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN
KLF driver fyra anmälningspliktiga verksamheter enligt 
miljöbalken. Verksamheten avser fyra spannmålssiloan-
läggningar. Anläggningarna påverkar miljön genom damm 
och buller. Kontrollprogram utförs enligt upplagt schema. 
Värdena för buller, damm och övrigt utsläpp ligger inom 
angivna gränser.

FÖRVALTNINGS- 
BERÄTTELSE
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UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING 

Se fem år i sammandrag på sidan 3. 

EGET KAPITAL  

 Inbetalda Insats-   Fritt eget
    insatser emission Reservfond kapital

Vid årets början 5 980  20 252  10 730  23 968

Ökning insatskapital 461      

Utbetalning insatsemission   -84    

Återbetalt insatskapital -27      

         

Disposition enl årsstämmobeslut:        

Utdelning till medlemmar       -1 224

Överföring insatsemission   4 160   -4 160

Årets resultat       1 820
Vid årets slut 6 414 24 328 10 730 20 404

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV FÖRETAGETS VINST  

Till föreningsstämmans förfogande står (kr):

Balanserad vinst                                               18 584 462

Årets vinst                                                      1 820 092

                                                                         20 404 554 

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT TILL FÖRFOGANDE STÅENDE VINSTMEDEL,  
DISPONERAS ENLIGT FÖLJANDE (KR):

Till medlemmarna överförs kapital via insatsemission med 3 kr/dt  4 310 280

Till medlemmarna utdelas 5% på insats- och emissionskapital  1 460 818

Balanseras i ny räkning   14 633 456

Summa  20 404 554

 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

I BOKSLUTET HAR STYRELSEN FÖRESLAGIT ERSÄTTNING OCH UTDELNING MED, (KKR):  

Överföring av kapital via Insatsemission med 3 kr/dt (fg år 4 kr/dt) 1)  4 310

Utdelning 5% på insats- och emissionskapital (fg år 5%) 1) 1 461

Bonus på växtskyddsinköp 4% (fg år 3%)  1 810

Efterlikvid spannmål och oljeväxter 2 kr/dt (fg år 1 kr/dt)  2 900

Total ersättning och utdelning  10 481

1) Enligt styrelsens förslag 2017
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BELOPP I KKR Not 2017 2016
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 592 194  574 813
Övriga rörelseintäkter  624  3 440
  592 818  578 253
Rörelsens kostnader
Handelsvaror   -527 785  -532 122
Övriga externa kostnader  3,4,5  -25 459  -18 218
Personalkostnader  6  -26 041  -22 257
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  12,13,14  -8 901  -8 248
Rörelseresultat  4 632  -2 592

Resultat från finansiella poster
Intäkter från andelar i koncernföretag   1 475  -
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter  7  1 494  1 146
Räntekostnader och liknande kostnader  8  -2 573  -2 110

Resultat efter finansiella poster  5 028  -3 556

Efterlikvid/bonus 9  -4 710  -2 370

Resultat efter efterlikvid och bonus  318  -5 926

Bokslutsdispositioner 10 1 881  7 403

Resultat före skatt  2 199  1 477

Skatt på årets resultat 11 -379  -295

ÅRETS RESULTAT  1 820  1 182

RESULTATRÄKNING
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BELOPP I KKR NOT 2017-12-31  2016-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten   147  221
Hyresrätter och liknande rättigheter  12  5 040  5 213
  5 187  5 434
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark  13  24 427  17 636
Maskiner och andra tekniska anläggningar  14  34 763  38 342
  59 190  55 978
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag  15  -  50
Andelar i intresseföretag 15 25 -
Andra långfristiga värdepappersinnehav   818  889
  843  939

Summa anläggningstillgångar  65 220  62 351

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror  189 043  109 604
  189 043  109 604
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   65 391  66 346
Fordringar hos koncernföretag  16  -  3 738
Fordringar hos intresseföretag 16 3 518 -
Aktuell skattefordran   2 470  2 445
Övriga fordringar   6 460  2 562
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   8 606  4 198
  86 445  79 289

Kassa och bank  1 148  2 113
Summa omsättningstillgångar  276 636  191 006

SUMMA TILLGÅNGAR  341 856  253 357

EGET KAPITAL OCH SKULDER  2017-12-31  2016-12-31
Eget kapital
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser   6 414  5 980
Insatsemission   24 328  20 252
Reservfond   10 730  10 730
  41 472  36 962
Fritt eget kapital
Vinst eller förlust föregående år   18 584  22 786
Årets resultat   1 820  1 182
  20 404  23 968

Summa eget kapital  61 876  60 930

Obeskattade reserver 17 28 145  30 026

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut  18,20  24 650  24 810
Utgående insatskapital och insatsemission   95  54
  24 745  24 864
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit (lim. 140 000 / 140 000)  20  96 196  6 485
Skulder till kreditinstitut  18,20  160  160
Leverantörsskulder   31 038  24 385
Övriga skulder   88 379  99 632
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  19  11 317  6 875
  227 090  137 537

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  341 856  253 357

BALANSRÄKNING
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KASSAFLÖDESANALYS 
BELOPP I KKR Not 2017 2016
   
Den löpande verksamheten      
Resultat efter efterlikvid och bonus   318  -5 926
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m   7 419  8 191
  7 737  2 265
Betald skatt   -404  -2 492
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital   7 333  -227

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Ökning (-) / Minskning (+) av varulager   -79 439  33 556
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar   -7 131  661
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder   -158  21 851

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -79 395  55 841
       
Investeringsverksamheten      
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar    -  -5 434
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  13,14  -11 872  -5 416
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  14 13  250
Förvärv av finansiella tillgångar   -8  -5
Avyttring av finansiella tillgångar  15 1 579  -
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -10 288  -10 605
       
Finansieringsverksamheten      
Ökning (+) / Minskning (-) av checkräkningskredit   89 711  -44 381
Amortering av lån  18  -160  -160
Förändring utgående insats- / emissionskapital   41  -157
Ökning insatskapital   434  437
Utbetald insatsemission   -84  -201
Utbetald utdelning   -1 224  -991
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   88 718  -45 453
 
Årets kassaflöde   -965  -217
Likvida medel vid årets början   2 113  2 330

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT *)   1 148  2 113
      
*) Likvida medel      
Kassa och bank   1 148 2 113
Kortfristiga placeringar   - -
   1 148 2 113
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OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive 
förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster 
som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad 
linjärt över leasingperioden.

VARULAGER

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk 
beaktats med 3%. I anskaffningsvärdet ingår förutom 
utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till 
deras aktuella plats och skick.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Finansiella tillgångar och skulder värderas och redovisas 
utifrån anskaffningsvärden i enlighet med kapitel 11 i 
BFNAR 2012:1. Finansiella tillgångar och skulder som 
redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar 
och övriga fordringar, leverantörsskulder, låneskulder och 
övriga skulder.

SKATT

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell 
skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det  
skattepliktiga resultatet för året.

INTÄKTER

Försäljningen redovisas som intäkt, då varorna levererats 
till köparen och därmed övergått i köparens ägo.

SÄKRINGSREDOVISNING

KLF utsätts för råvaruprisrisker och valutakursrisker. 
Policyn är att valutan är en del av spannmålsaffärens
prissättning och ska därför kurssäkras vid affärens ingång. 
Framtida affärer har säkrats till fast kurs genom valuta-
säkring och terminskontrakt för råvaror.

FÖRFALLOSTRUKTUR DERIVATINSTRUMENT, VERKLIGT VÄRDE

   2017-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2016-12-31 
Förfalloår 2018  2019  2017  2018

         
Valutaderivat -1 831  -781  -437  -

Råvaruderivat  1 091  -3  82  15
   -740  -784  -355  15

 
NOT 2  NETTOOMSÄTTNING PER RÖRELSEGREN

  2017 2016
Spannmål 232 897 255 101
Foder 202 535 165 275
Växtodlingsförnödenheter 122 879 127 951
Olja  31 894 26 486

Plast 1 989 -
Summa 592 194 574 813

  

NOTER
NOT 1  REDOVISNINGSPRINCIPER

Belopp i kkr om inget annat anges.

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

VÄRDERINGSPRINCIPER M M

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
 Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt 
god redovisningssed.
 Fodringar och skulder i utländsk valuta har tagits upp till 
balansdagens kurs.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar med tillägg för uppskrivningar. I anskaff-
ningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som 
är direkt hänförliga till förvärvet. För vissa av de materiella
anläggningstillgångarna kan skillnaden i förbrukningen av 
betydande komponenter bedömas vara väsentlig. Dessa 
tillgångar har då delats upp i komponenter vilka skrivs av 
separat.

TILLKOMMANDE UTGIFTER

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 
räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redovisas som 
kostnader när de uppkommer.

AVSKRIVNINGAR

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-
jandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade 
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Immatriella och materiella anläggningstillgångar  %
Balanserade utgifter  33%
Hyresrätter   4%
Byggnader   2-4%
Markanläggning   5%
Silos   3-5%
Maskiner och andra tekniska anläggningar  5-10% (10% från 2007)
Fordon   20%
Datorinventarier   33%
Silos enligt 5-årskontrakt   20%

 
Skillnad mellan planenlig avskrivning och skattemässig 
avskrivning redovisas som avskrivning över plan.

LEASING - LEASETAGARE

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.



NOT 3  ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER

  2017 2016
Råd i Hässleholm Revisions HB    
Revisionsarvode -127 -152
Summa -127 -152

 
NOT 4  ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER  
   2017 2016
Reparations- och underhållskostnader  -5 104  -4 527
Energikostnader  -9 041  -5 324
Övriga driftskostnader  -11 187  -8 215
Summa -25 332  -18 066

  
NOT 5  OPERATIONELL LEASING - LEASETAGARE  
   2017 2016
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal:    
Inom ett år  -1 390  -489
Mellan två och fem år  -4 950  -1 254
Senare än fem år  -  -
  -6 340  -1 743
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter   -998 -515 

  
NOT 6   ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda  
   2017 2016
Män  22  19
Kvinnor  14  11
Totalt 36  30

     
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare    
Antal (avser antal befattningar) 9 8

varav kvinnor - -

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader  
   2017 2016
Styrelse och VD  -1 606  -1 788
(varav tantiem)  -  -
Sociala kostnader  -809  -988

(varav pensionskostnader) 1)  -245  -343
Summa -2 415  -2 776

     
Övriga anställda  -15 741  -12 625
Sociala kostnader  -7 115  -5 814

(varav pensionskostnader)  -1 538  -1 883
Summa -22 856  -18 439
1 Av företagets pensionskostnader till företagets ledning avseende 1 (1) 
person finns inga utestående pensionsförpliktelser.

NOT 7  RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE INTÄKTER  
   2017 2016
Utdelning aktier och andelar   36  27
Ränteintäkter, övriga   1 458  1 119
Summa 1 494  1 146

  
NOT 8  RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE KOSTNADER 
  2017 2016

Räntekostnader, övriga  -2 573  -2 110
Summa  -2 573  -2 110

  
NOT 9  EFTERLIKVID OCH BONUS  
   2017 2016
Efterlikvid spannmål och oljeväxter  -2 900  -1 050
Bonus växtskyddsinköp  -1 810  -1 320
Summa -4 710  -2 370

NOT 10  BOKSLUTSDISPOSITIONER  
  2017 2016
Skillnad mellan skattemässig och 
redovisad avskrivning:    
– Maskiner och andra tekniska anläggningar  31  103
Periodiseringsfond, årets avsättning -570 -
Periodiseringsfond, årets återföring  2 420  7 300
Summa 1 881  7 403

  
NOT 11  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT  
   2017 2016
Aktuell skattekostnad -379  -295

Summa -379  -295

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT  
   2017 2016
Resultat före skatt 2 199  1 477
Skatt enligt gällande skattesats  
för moderföretaget -484 -325
Skatt avseende ej avdragsgilla kostnader -155  -175
Skatt avseende ej skattepliktiga intäkter 260  205
Redovisad effektiv skatt -379  -295

NOT 12  HYRESRÄTTER OCH LIKNANDE RÄTTIGHETER 
  2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden    
-Vid årets början  5 213  -
-Nyanskaffningar  -  5 213
  5 213 5 213
Ackumulerade avskrivningar   
-Vid årets början -  -
-Årets avskrivning  -173  -
  -173 -
Redovisat värde vid årets slut 5 040  5 213

 

NOTER
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NOT 13  BYGGNADER OCH MARK  
   2017-12-31  2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden    
– Vid årets början  42 617  41 818
– Nyanskaffningar  8 399  800
Vid årets slut 51 016  42 618
Ackumulerade avskrivningar    
– Vid årets början -24 981  -23 658
– Årets avskrivning  -1 608 -1 324
  -26 589  -24 982
Redovisat värde vid årets slut 24 427  17 636
Varav mark    
Vid årets början  1 404  604
– Nyanskaffningar  1 103  800
Redovisat värde vid årets slut 2 507  1 404
  

NOT 14  MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 
  2017-12-31  2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden    
– Vid årets början  182 215  177 792
– Nyanskaffningar  3 473  4 616
– Avyttringar och utrangeringar  -39 606  -193
  146 082  182 215
Ackumulerade avskrivningar    
– Vid årets början -139 753  -131 799
– Återförda avskrivningar på avyttringar 39 599  -

och utrangeringar
– Årets avskrivning -8 075  -7 954
  -108 229  -139 753
Ackumulerade nedskrivningar    
– Vid årets början  -4 120  -5 150
– Under året återförda nedskrivningar  1 030  1 030
  -3 090  -4 120
Redovisat värde vid årets slut 34 763  38 342
  
I maskiner och andra tekniska anläggningar ingår även inventarier, verktyg 
och installationer.

NOT 15  ANDELAR I KONCERN- / INTRESSEFÖRETAG 
   2017-12-31  2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:    
– Vid årets början  50  50
– Försäljning  -25  -
Redovisat värde vid årets slut 25 50

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i 
koncern- / intresseföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen 
av rösterna för totalt antal aktier.
  Antal-  Kapital  Rösträtts  Redovisat
  andelar  andel i %  andel i %  värde

Grain Terminal Sweden AB,  
556192-2864, Kristianstad 500  50  50  25 
     25
Moderföretaget är den enda hyresgästen.     
   
Intresseföretagets resultat och ställning    2017 2016
Omsättning (Hyresintäkt)  840  353
Rörelseresultat  24  10

Nettoresultat  22  -17

Tillgångar  
(Varav byggnader 3 697 / 4 001)     3 845  4 001
    
Eget kapital  215  193
Skulder  3 630  3 808
Summa skulder och eget kapital  3 845  4 001
   

NOT 16  FORDRINGAR HOS KONCERN- / INTRESSEFÖRETAG 
   2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden    
– Vid årets början 3 738  1 808
-Tillkommande fordringar  -  1 930
-Reglerade fordringar  -220  -
Redovisat värde vid årets slut 3 518  3 738
Avser kortfristigt lån.

NOT 17  OBESKATTADE RESERVER  
  2017-12-31 2016-12-31
Periodiseringsfonder    
Periodiseringsfond, beskattningsår 2013  -  2 420
Periodiseringsfond, beskattningsår 2014  1 240  1 240
Periodiseringsfond, beskattningsår 2015 3 720  3 720
Periodiseringsfond, beskattningsår 2017 570 -
  5 530  7 380
     
Ackumulerade avskrivningar utöver plan    
Maskiner och inventarier 22 615  22 646
Summa obeskattade reserver 28 145  30 026
  
Av obeskattade reserver utgör 6 192 (fg år 6 606) uppskjuten skatt.



28  |  ÅRSREDOVISNING KLF 2017

NOTER

KRISTIANSTAD DEN 6 MARS 2018

REVISORSPÅTECKNING
VÅR REVISIONSBERÄTTELSE HAR LÄMNATS DEN 8 MARS 2018

THORSTEN THURESSON  |  Lekmannarevisor THOMAS JÄGENSTEDT  |  Auktoriserad revisorPER-ANDERS ROOS  |  Lekmannarevisor

ERIK JANSSON  |  Ledamot

BALTZAR WACHTMEISTER  |  Ledamot

JÖRGEN PAULSSON  |  Vice ordförande

LARS GUSTAVSSON  |  Ledamot

ERIK WILDT-PERSSON  |  Verkställande direktör

SVEN-OLOF NILSSON  |  Ledamot
PÅL NILSSON  |  Styrelseordförande

TORGIL FOLGER  |  Ledamot

NOT 18  SKULDER TILL KREDITINSTITUT  
   2017-12-31  2016-12-31
Skulder som förfaller  
inom ett år från balansdagen  160 160

Skulder som förfaller  
mellan två och fem år från balansdagen  640  640

Skulder som förfaller 
senare än fem år från balansdagen  24 010  24 170
  24 810 24 970

NOT 19  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

  2017-12-31  2016-12-31
Semesterskuld  2 721  2 215
Arbetsgivaravgift  1 162  928
Bonus växtskydd  1 810  1 320
Efterlikvid spannmål  2 900  1 050
Övrigt  2 724  1 362
  11 317  6 875

NOT 20  STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Ställda säkerheter 2017-12-31  2016-12-31
För egna skulder och avsättningar    
Fastighetsinteckningar 49 550  49 550
Företagsinteckningar  115 000  115 000
Summa ställda säkerheter 164 550  164 550
  
Eventualförpliktelser  
Eventualförpliktelser Inga Inga

NOT 21  DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST
Till föreningsstämmans förfogande står kronor 20 404 554.
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital disponeras enligt följande:

  2017-12-31
Till medlemmarna överförs kapital  
via insatsemission med 3 kr/dt 4 310
Till medlemmarna utdelas 5%  
på insats- och emissionskapital 1 461
Balanseras i ny räkning 14 633 
   20 404
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”KLF ÄR EN EKONOMISK 
FÖRENING OCH ÄR TILL  
FÖR MED LEMMAR NAS  
BÄSTA. VI ÄR STOLTA ÖVER 
VI BLIR FLER MEDLEMMAR 
TROTS ATT ANTALET LANT-
BRUKARE BLIR FÄRRE”   
       

 ERIK WILDT-PERSSON, VD
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VALBEREDNING
   MANDATTIDEN
   UTGÅR ÅR

ORDFÖRANDE  
Nicklas Göransson 0708-53 13 23 2020
Riddar Urups väg 90
291 77 GÄRDS KÖPINGE 

Johan Rosenlund 0706-08 10 40 2018
Ysanevägen 530
294 92 SÖLVESBORG

Axel Selin  0768-58 80 12 2019
Slättängsvägen 70
291 62 KRISTIANSTAD

Johan Holmqvist 0709-80 15 25 2021
Eskilstorpsvägen 207
297 91  VITTSKÖVLE

Ola Lindwall 0706-96 17 42 2022
Sörbytorp 1225
288 90 VINSLÖV

Anders Håkansson 0708-70 44 55 2022
Sandviksvägen 99-21
294 91 SÖLVESBORG

REVISORER  MANDATTIDEN
   UTGÅR ÅR

ORDINARIE
Torsten Thuresson  0708-94 53 54 2018
Eka Gård
288 90 VINSLÖV

Per-Anders Roos 0708-32 92 03 2018
Åbyvägen 300
291 95 FÄRLÖV

Auktoriserad revisor  
Thomas Jägenstedt 0705-28 40 75 2018
Mölleröd 1289
281 51 HÄSSLEHOLM

SUPPLEANTER  
Sara Thim 0705-37 22 25 2018
Månsagårdsvägen 86
291 69 FJÄLKINGE

Auktoriserad revisor 
Glenn Nilsson 0733-74 40 75 2018
Första Avenyn 8
281 22 HÄSSLEHOLM

ORDINARIE LEDAMÖTER  
   MANDATTIDEN
   UTGÅR ÅR

ORDFÖRANDE  
Pål Nilsson 0709-67 92 21 2018
Lyckås Gård
291 69 FJÄLKINGE

V. ORDFÖRANDE
Jörgen Paulsson 0708-51 61 65 2019
Nöbbelövsvägen 271
291 91 KRISTIANSTAD 

Sven-Olof Nilsson 0705-40 08 69 2019
Lillevångsvägen 121
291 97 GÄRDS KÖPINGE 

Erik Jansson 0708-23 23 17 2018
Vittskövlevägen 15
297 91 VITTSKÖVLE

Torgil Folger 0708-52 05 01 2018
Källundavägen 100
291 92  KRISTIANSTAD

Lars Gustavsson  0708-55 15 24 2019
Sibbhultsvägen 8
289 90 KNISLINGE

Baltzar Wachtmeister  2019
Wanås 707
289 90 KNISLINGE 
  
VD  
Erik Wildt-Persson 044-28 52 04
G:a Fjälkingevägen 254
291 69  FJÄLKINGE  

STYRELSENS SEKRETERARE  
Stefan Andersson 044-28 52 03
Påbrovägen 1
281 46 TORMESTORP

FÖRTROENDEVALDA



KLF STYRELSE 2017

JÖRGEN PAULSSON 
VICE ORDFÖRANDE

PÅL NILSSON
STYRELSEORDFÖRANDE

BALTZAR WACHTMEISTER

SVEN-OLOF NILSSON

ERIK JANSSON

TORGIL FOLGER

STEFAN ANDERSSON
STYRELSENS SEKRETERARE

ERIK WILDT-PERSSON 
VD
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LARS GUSTAVSSON
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BOX 504 • 291 25 KRISTIANSTAD 
TEL: 044-28 52 00 • www.klf.nu


