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Lantmännens nyckeltal
2022

sep-dec
2021

sep-dec
2022

jan-dec
2021

jan-dec

Nettoomsättning, MSEK 22 949 17 590 60 612 48 183
Rörelseresultat, MSEK 1 164 845 2 307 2 302
Rörelsemarginal, % 5,1 4,8 3,8 4,8
Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 088 814 2 128 2 181
Periodens resultat, MSEK 940 725 1 791 1 887
Kassaflöde före finansieringsverksamheten, MSEK 578 1 586 –2 468 1 704
Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 1 442 883 3 074 2 362
Nettolåneskuld, MSEK 9 761 6 673
Balansomslutning, MSEK 51 099 43 347
Avkastning på operativt kapital, % 7,2 8,4
Avkastning på eget kapital, % 8,3 10,0
Soliditet, % 44,9 46,4
Net debt/EBITDA 1,9 1,3
Medelantal anställda 10 356 10 092

Justerat för jämförelsestörande poster

Rörelseresultat, MSEK 1 031 875 2 715 2 323
Rörelsemarginal, % 4,5 5,0 4,5 4,8
Resultat efter finansiella poster, MSEK 955 844 2 536 2 202
Periodens resultat, MSEK 810 749 2 157 1 904
Avkastning på operativt kapital, % 8,4 8,5
Avkastning på eget kapital, % 10,1 10,1

Bokslutskommuniké 2022

Finansiell utveckling, jan-dec 2022
    Nettoomsättningen var 60 612 MSEK (48 183).

    Rörelseresultatet uppgick till 2 307 MSEK (2 302) och justerat 
för jämförelsestörande poster till 2 715 MSEK (2 323). 

    Jämförelsestörande poster har totalt påverkat rörelseresultatet 
med netto –408 MSEK (–21).

    Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 128 MSEK 
(2 181) och justerat för jämförelsestörande poster till 2 536 
MSEK (2 202).

    Kassaflödet före finansieringsverksamheten var –2 468 MSEK 
(1 704).

    Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 3 074 MSEK 
(2 362).

   Förvärv och avyttringar av verksamheter uppgick till –761 MSEK 
(–5).

Viktiga händelser
    Styrelsen föreslår utdelning med totalt 1 080 MSEK (1 000) i 

form av återbäring och efterlikvid med 374 MSEK (341), 
insatsutdelning med 403 MSEK (362) och insatsemission med 
303 MSEK (297). Styrelsen föreslår även utdelning på förlags-
andelar med 15 MSEK (18).

    I tredje tertialet avyttrades Lantmännen Agrovärme med en 
realisationsvinst på 707 MSEK och tidigare under året har ett 
antal verksamhetsförvärv genomförts.

    Lantmännen har i en mätning genomförd av varumärkesbyrån 
Lynxeye utsetts till Sveriges mest meningsfulla företag.

    Thomas Isaksson, idag vd för Vaasan Oy och chef för Lantmän-
nen Unibakes färskbrödsverksamhet, har utsetts till ny chef för 
Lantmännen Cerealia och ny medlem i Lantmännens koncern-
ledning från och med den 1 mars 2023.

Lantmännen levererar sitt högsta resultat någonsin, och föreslår en rekordutdelning på 1 080 MSEK 
till våra medlemmar. Vi befinner oss i en god position för att fortsätta utveckla Lantmännen till världens 
bästa lantbrukskooperativ.
–  Magnus Kagevik, vd och koncernchef
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Trots en stor ekonomisk osäkerhet och en generellt orolig 

omvärld levererade Lantmännen under 2022 sitt högsta 

resultat någonsin, och föreslår en rekordutdelning på 1 080 

MSEK till våra medlemmar. En stor anledning till detta är 

vår breda affärsportfölj, och precis som vid tidigare utma-

ningar har vissa affärer levererat ett starkare resultat när 

andra mött utmaningar. Under 2022 har affärerna i division 

Energi och affärsområde Swecon levererat de högsta resul-

taten någonsin, medan verksamheterna i vår livsmedelsdi-

vision har pressats av ökade råvaru- och energikostnader 

som inte fullt ut kompenserats av prishöjningar.

Resultatet i division Lantbruk har ökat, framförallt i den 

svenska lantbruksverksamheten. De globala spannmålspri-

serna befinner sig fortsatt på en historiskt hög nivå, även om 

priserna föll något under slutet av året. Resultatet i Lantmän-

nen Maskin har minskat, bland annat på grund av nedgången 

på maskinmarknaden. 

Division Energi, framförallt Lantmännen Biorefineries, 

stod för den största delen av vårt ökade resultat. Det beror 

dels på att produktion och försäljning fungerat väl i divisio-

nens affärer, men till stor del även på ett historiskt högt eta-

nolpris. De gynnsamma marknadsförutsättningarna som rått 

under stora delar av 2022 kan förändras snabbt – och under 

sista tertialet minskade etanolpriset kraftigt.

De största utmaningarna finns i division Livsmedel. 

Samtliga affärer i divisionen har mött stora utmaningar i 

form av stigande priser på råvaror, energi och transporter. 

Kostnadsbaserade prishöjningar har genomförts löpande, 

men har inte helt kompenserat för kostnadsökningarna. 

Vi kommer därför att behöva genomföra fortsatta prishöj-

ningar under 2023. De stigande livsmedelspriserna innebär 

också att priskonkurrensen hårdnat.

Affärsområde Swecon levererade också det högsta resulta-

tet någonsin, trots en fortsatt begränsad tillgång på maski-

ner till följd av komponentbrist och logistiska svårigheter. 

Marknadsindikatorer pekar på att investeringsviljan mins-

kat bland många kunder. Efterfrågan på maskiner har dock 

varit fortsatt hög, även om orderingången sjönk något mot 

slutet av året.

Lantmännen fortsätter att investera i hela kedjan från 

jord till bord. Under 2022 utfördes sluttester av vår glutenfa-

brik i Norrköping, och detaljprojektering för en ny storskalig 

produktionsanläggning för ärtprotein i Lidköping påbörja-

des. Investeringarna stärker våra affärer inom livsmedel-

singredienser och växtbaserade proteiner. Ett annat viktigt 

område är att fortsätta minska klimatpåverkan i odlingsledet 

inom programmet Klimat & Natur – till exempel genom lan-

sering av fossilfri mineralgödsel.

Osäkerheten i omvärlden har lett till snabba makroeko-

nomiska förändringar och extrema prisrörelser på markna-

den – en situation som förväntas hålla i sig. Konjunkturen 

är vikande i hela Europa och den höga inflationen sätter 

press på både företag och privatpersoner. Mot den bak-

grunden är det glädjande att kunna konstatera att Lantmän-

nen står stadigt. Vi har goda finanser, starka varumärken 

och engagerade medlemmar och medarbetare – sammanta-

get innebär det att vi har en stark och stabil ställning inför 

framtiden. Vi befinner oss i en god position att möta de 

utmaningar vi står inför, och för att fortsätta utveckla Lant-

männen till världens bästa lantbrukskooperativ.

Magnus Kagevik

Vd och koncernchef, Lantmännen

Vd kommenterar
Lantmännens resultat för helåret 2022, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster,  
uppgick till 2 536 MSEK – en förbättring jämfört med förra årets resultat på 2 202 MSEK, och 
Lantmännens högsta resultat någonsin.
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Kommentarer till perioden
Koncernens nettoomsättning och resultat
Nettoomsättning 
Lantmännens nettoomsättning uppgick i tredje tertialet till 

22 949 MSEK (17 590), en ökning med 30,5 procent varav 

21,7 procent utgjordes av organisk tillväxt, 3,1 procent avsåg 

valutaomräkningseffekter och 5,7 procent avsåg förvärvade 

och avyttrade verksamheter.  

Nettoomsättningen för hela året uppgick till 60 612 MSEK 

(48 183), en ökning med 25,8 procent varav organisk tillväxt 

utgjorde 19,7 procent, valutaomräkningseffekter 2,5 procent 

och 3,6 procent avsåg förvärvade och avyttrade verksamheter.

För helåret 2022 ökade omsättningen i alla verksamheter. 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet i tredje tertialet uppgick till 1 164 MSEK 

(845) och justerat för jämförelsestörande poster till 1 031 

MSEK (875). Rörelseresultatet för hela året uppgick till 2 307 

MSEK (2 302) och justerat för jämförelsestörande poster till 

2 715 MSEK (2 323).

Rörelseresultatet ökade i division Energi, affärsområde 

Swecon och division Lantbruk såväl i tertialet som för helåret. 

Årets rörelseresultat har påverkats av jämförelsestör ande 

poster på netto –408 MSEK (–21), varav netto 133 MSEK 

(–30) i det tredje tertialet. Läs mer på    sid 18.

Tertialets rörelseresultat påverkades positivt med 104 

MSEK från förvärvade verksamheter och med 34 MSEK från 

valutaomräkningseffekter. Hela årets rörelseresultat påverka-

des positivt med 153 MSEK från förvärvade och avyttrade verk-

samheter och med 77 MSEK från valutaomräkningseffekter. 

 

Finansnetto och resultat efter finansiella poster 
Finansnettot för tredje tertialet uppgick till –76 MSEK 

(–31) och för hela året till –179 MSEK (–121). Förändringen 

i finansnettot förklaras främst av högre finansieringskost-

nad till följd av högre räntenivåer under det andra halvåret, 

men även av negativa valutaomvärderingseffekter. Resultat 

efter finansiella poster för tertialet uppgick till 1 088 MSEK 

(814) och för hela året till 2 128 MSEK (2 181). Justerat 

för jämförelsestörande poster uppgick årets resultat efter 

finansiella poster till 2 536 MSEK (2 202). 

Skatt och resultat efter skatt 
Årets skattekostnad uppgick till 337 MSEK (294). 

Resultat efter skatt uppgick till 1 791 MSEK (1 887), varav 

1 781 MSEK (1 877) avser medlemmarna i den ekonomiska 

föreningen och 10 MSEK (10) avser ägare utan bestämmande 

inflytande (minoritetsägare) i koncernens dotterföretag. 

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

1 359 MSEK (3 927), varav rörelseöverskottet bidrog med 

4 049 MSEK (3 944) och kassaflödet från rörelsekapital med 

–2 690 MSEK (–17). Rörelsekapitalet har ökat kraftigt till 

följd av högre råvarupriser och försäljningstillväxt vilket har 

påverkat kassaflödet negativt.

Årets nettoinvesteringar uppgick till –2 688 MSEK 

(–2 199), en ökning med 489 MSEK. Investeringar i anlägg-

ningstillgångar uppgick till –3 074 MSEK (–2 362) och för-

säljning av anläggningstillgångar bidrog med 386 MSEK 

(163). Investeringarna har varit högre än föregående år, bland 

annat kan nämnas glutenanläggningen inom division Energi, 

spannmåls anläggningen i Hargshamn, fortsatta investeringar i 

Lantmännen Unibakes bagerier samt förvärvet av Lantmännen 

Cerealias produktionsfastighet i Järna. Försäljning av anlägg-

ningstillgångar har påverkats av en större fastighetsförsäljning 

i Uppsala. 

Förvärv och avyttringar av verksamheter har påverkat 

kassaflödet med netto –761 MSEK (–5). 

Kassaflödet före finansieringsverksamheten var –2 468 

MSEK (1 704), en minskning med 4 172 MSEK. 

Förändring av räntebärande skulder uppgick till 700 

MSEK (89), ökningen utgörs dels av ökad lånefinansiering 

för verksamhetsförvärv, dels av finansiering via utställda 

företagscertifikat.

Årets kassaflöde, inklusive finansieringsverksamheten, 

uppgick till –2 372 MSEK (1 280).

Nettoomsättning
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Kassaflöde före finansieringsverksamheten

Finansiell ställning 
Eget kapital uppgick den 31 december till 22 932 MSEK 

(20 098), varav 101 MSEK (108) avser andra ägare än med-

lemmarna i den ekonomiska föreningen, det vill säga minori-

tetsintressen i koncernföretag. 

Nettolåneskulden var 9 761 MSEK (6 673), en ökning med 

totalt 3 088 MSEK till stor del till följd av ökat rörelsekapital 

och förvärv.

Likvida medel uppgick per den 31 december till 355 MSEK 

(2 704). Balansomslutningen var 51 099 MSEK per 31 decem-

ber (43 347), en ökning med 7 752 MSEK främst till följd av 

ökat rörelsekapital men även relaterat till förvärvade bolag och 

andra investeringar. Soliditeten uppgick till 44,9 procent (46,4).

Risker och osäkerheter
Risker är ett naturligt inslag i all affärsverksamhet. En risk 

kan uppkomma genom felaktig hantering eller händelser 

och beslut utanför Lantmännens kontroll. En korrekt hante-

rad risk kan leda till ökade möjligheter och värdeskapande 

medan en felaktigt hanterad risk kan innebära skador för 

verksamheten. Lantmännens identifierade risker beskrivs 

utförligt i Lantmännens årsredovisning.

Utöver dessa risker och osäkerheter har krig identifie-

rats som en väsentlig risk på kort sikt. Kriget i Ukraina har 

medfört sanktioner och lett till föränderliga förutsättningar, 

högre priser och inflation. Lantmännen följer situationen och 

utvärderar kontinuerligt det geopolitiska läget och konse-

kvenserna för anställda och affärer på kort och lång sikt. 

Förändringar i koncernen 
Lantmännen har under året förvärvat bolag som på års-

basis totalt omsätter cirka 1 800 MSEK och har cirka 300 

anställda, samt avyttrat bolag med omsättning som på års-

basis totalt uppgått till cirka 100 MSEK och antal anställda 

till cirka 10. 

I januari förvärvade Lantmännen resterande 50 procent i 

fjärrvärmeföretaget Gimmersta Agrovärme som därmed blev 

ett helägt dotterbolag. Företaget omsätter cirka 20 MSEK på 

årsbasis. 

I februari förvärvade Aspen, i division Energi, det brit-

tiska företaget Coryton Advanced Fuels som utvecklar 

och producerar specialanpassade bränslen. Företaget som 

omsätter cirka 200 MSEK och har cirka 60 anställda på års-

basis har verksamhet i England, Tyskland och Sydkorea. 

I april förvärvade division Energi resterande 50 procent 

i Scandbio som därmed blev ett helägt dotterbolag. Scand-

bio som tillverkar och säljer förädlade biobränslen i form av 

pellets, briketter och pulver samt fjärrvärme har verksamhet 

i Sverige och Lettland. Företaget omsätter cirka 900 MSEK 

och har cirka 140 anställda på årsbasis. 

I april förvärvades även 30 procent av aktierna i KG:s 

Ägg, ett av Sveriges ledande äggpackeriföretag. 

I maj förvärvade Swecon det svenska uthyrningsföretaget 

Kewab Rental, vars huvudsakliga inriktning är långtidsut-

hyrning av Volvo-maskiner. Kewab Rental omsätter cirka 88 

MSEK och har 3 anställda på årsbasis.

I juni slutfördes förvärvet av den finska livsmedelskon-

cernen Myllyn Paras som har förädling av spannmål som sin 

kärnverksamhet. Förvärvet är ett viktigt steg för att ytterli-

gare bredda Lantmännens position i Finland. Myllyn Paras 

omsätter cirka 600 MSEK och sysselsätter cirka 100 perso-

ner på årsbasis.

I september avyttrades Lantmännen Agrovärmekoncer-

nen, som producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme, till 

Solör Bioenergi. Realisationsresultat från försäljningen upp-

gick till 707 MSEK. Den avyttrade verksamhetens omsättning 

har på årsbasis uppgått till cirka 100 MSEK, balansomslut-

ningen till cirka 450 MSEK, nettoskulderna till cirka 300 

MSEK och antal anställda till 12. 

I september förvärvade Lantmännen Agro i Finland två 

tidigare återförsäljare. 

I oktober blev team SE (Team), ett tyskt bolag med 

verksamhet inom bygghandel och energi, majoritetsägare 

i Hauptgenossenschaft Nord AG (HaGe Kiel). Lantmännen 

konverterade sina aktier i HaGe Kiel till nyemitterade aktier 

i Team och fick därmed en ägarandel på 10,7 procent. Team 

kommer att redovisas som ett intressebolag. Transaktionen 

medförde ett obetydligt resultat och inga likvideffekter. Team, 

efter övertagandet av HaGe Kiel, har en omsättning på cirka 

70 miljarder SEK och cirka 4 300 anställda på årsbasis.

Rysslands krig i Ukraina och påföljande sanktioner 

har medfört att Lantmännen tidigare under året avgränsat 

den ryska bageriverksamheten från resten av koncernen 

som ett steg i en potentiell avyttring av verksamheten och 
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Andel av koncernens anställda

Affärsområde
Fastigheter 1 % (1 %)

Affärsområde
Swecon 13 % (13 %)

Division Livsmedel 64 % (64 %)

Division Energi 5 % (4 %)

Division Lantbruk 17 % (18 %)

Andel av koncernens omsättning
Inklusive koncernintern försäljning

Affärsområde
Fastigheter 1 % (1 %)

Affärsområde
Swecon 13 % (15 %)

Division Livsmedel 29 % (31 %) Division Energi 10 % (9 %)

Division Lantbruk 47 % (44 %)

i samband med avgränsningen gjordes en avsättning på 

500 MSEK. I tredje tertialet har nedskrivning av tillgångar 

i Ryssland skett med totalt 500 MSEK, som ersätter den 

tidigare gjorda avsättningen. Lantmännen har bedömt att 

full kontroll och bestämmande inflytande över den ryska 

verksamheten inte längre kan utövas. Det ryska innehavet 

har under tredje tertialet omklassificerats från dotterbolag 

till intressebolag och konsolideras inte längre. Omklassifi-

ceringen medförde ingen ytterligare resultateffekt. 

Den finansiella exponeringen i den ryska verksamheten 

uppgår efter omklassificeringen till 634 MSEK, varav ande-

lar i intressebolag till 388 MSEK och lånefordran till 246 

MSEK. Den ryska verksamhetens omsättning har historiskt 

uppgått till cirka 450 MSEK, balansomslutningen till cirka 

1 000 MSEK och anställda till cirka 560 på  årsbasis. 

Personal 
Medelantalet anställda uppgick under året till 10 356 

(10 092) och antal heltidsanställda var per 31 december 

10 141 (10 018). Ökningen av medelantal anställda avser 

främst Lantmännen Unibake i division Livsmedel samt 

anställda i förvärvade verksamheter.

Övriga viktiga händelser
Lantmännen har i en mätning genomförd av varumärkesby-

rån Lynxeye utsetts till Sveriges mest meningsfulla företag. 

Lantmännen får höga poäng vad gäller ansvarstagande och 

är ett av de bolag i årets studie som svenskarna litar mest på.

Lantmännen har utökat sitt innehav i den nordiska 

kycklingkoncernen Scandi Standard. Från att tidigare ha ägt 

fem procent av Scandi Standard uppgår Lantmännens inne-

hav till tio procent.

Under året har både Unibake och Cerealia anslutit sig 

till hållbarhetsinitiativet Science Based Targets Initiative, 

med syfte att stärka arbetet med att minska koldioxidav-

trycket i hela värdekedjan tillsammans med kunder och 

leverantörer.

Händelser efter periodens utgång
Thomas Isaksson, idag vd för Vaasan Oy och chef för Lant-

männen Unibakes färskbrödsverksamhet, har utsetts till ny 

chef för Lantmännen Cerealia och ny medlem i Lantmännens 

koncernledning från och med den 1 mars 2023. Han efterträ-

der Magnus Kagevik, Lantmännens vd och koncernchef, som 

har varit tillförordnad i positionen sedan augusti 2022.
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Resultatet i divisionens internationella intresseinnehav var 

högre än föregående år. Verksamheterna i Baltikum och 

Polen har utvecklats mycket positivt under året, medan den 

tyska verksamheten levererade ett lägre resultat. Resul-

tatandelen från HaGe Kiel ingår i divisionens resultat till 

och med oktober. 

Lantmännen Maskin visade ett lägre resultat än föregå-

ende år, till viss del påverkat av nedgången på maskinmark-

naden. Den totala försäljningen av traktorer var drygt 20 

procent lägre än förra året; Lantmännen Maskin har dock 

fortsatt stärkt sina marknadsandelar. 

Division Lantbruks nettoomsättning under 2022 var betyd-

ligt högre än föregående år, drivet av den svenska lant-

bruksverksamheten. Ökningen berodde till största del på 

kraftigt ökade priser på spannmål och insatsvaror. Rörel-

seresultatet uppgick till 516 MSEK, en ökning jämfört med 

förra årets resultat på 374 MSEK. Årets resultat har påver-

kats positivt av en upplöst reserv avseende elskatt.

De globala spannmålspriserna har under året befunnit 

sig på en historiskt hög nivå, även om priserna föll något 

under slutet av året. Stora utleveranser från Ryssland och 

Ukraina har bidragit till de sjunkande priserna.

Lantmännens foderaffär har utvecklats positivt under 

2022, bland annat drivet av en god efterfrågan på Piggfor 

och Pullfor. Affären har påverkats av höga priser på energi, 

råvaror och transporter. Minskad prisvolatilitet och färre 

osäkerheter i varuflödet under tredje tertialet har dock 

bidragit till en mer stabil situation i affären.

Resultatet i den finska lantbruksverksamheten var lägre 

än föregående år, till följd av ett sämre resultat i spannmåls-

affären. Övriga affärer i den finska lantbruksverksamheten 

har liksom den svenska verksamheten påverkats av höga 

priser på energi, råvaror och transporter.

Division Lantbruk

0

5 000

10 000

15 000

20 000

T3T2
2022

T1T3T2
2021

T1T3T2
2020

T1
0

10 000

20 000

30 000

40 000

MSEK MSEK

Nettoomsättning (vänster) 

Nettoomsättning, rullande 12 månader (höger)

Nettoomsättning

0

50

100

150

200

250

300

T3T2
2022

T1T3T2
2021

T1T3T2
2020

T1

Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster (vänster)

Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, rullande 12 månader (höger)

MSEK MSEK

0

100

200

300

400

500

600

Rörelseresultat



7Lantmännens bokslutskommuniké januari–december 2022

Nyckeltal division Lantbruk
Justerat för jämförelsestörande poster

2022 
sep-dec

2021 
sep-dec

2022 
jan-dec

2021 
jan-dec Förändring

Nettoomsättning, MSEK 11 798 8 171 30 376 22 834 33 %
Rörelseresultat, MSEK 138 82 516 374 142
Rörelsemarginal, % 1,2 1,0 1,7 1,6
Avkastning på operativt kapital, % 5,2 4,5
Medelantal anställda 1 733 1 727 0 %

  

Varav:

Lantmännen Lantbruk Sverige
Justerat för jämförelsestörande poster

2022 
sep-dec

2021 
sep-dec

2022 
jan-dec

2021 
jan-dec Förändring

Nettoomsättning, MSEK 7 910 4 915 20 363 14 102 44 %
Rörelseresultat, MSEK 14 –19 339 159 180
Rörelsemarginal, % 0,2 –0,4 1,7 1,1
Avkastning på operativt kapital, % 5,8 3,6
Medelantal anställda 758 797 –5 %

Lantmännen Maskin
Justerat för jämförelsestörande poster

2022 
sep-dec

2021 
sep-dec

2022 
jan-dec

2021 
jan-dec Förändring

Nettoomsättning, MSEK 1 323 1 429 3 320 3 636 –9 %
Rörelseresultat, MSEK 36 11 1 20 –19
Rörelsemarginal, % 2,7 0,8 0,0 0,6
Avkastning på operativt kapital, % 0,0 1,7
Medelantal anställda 776 750 3 %
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Aspen fortsatte att utvecklas positivt och har, trots en gene-

rellt volatil energimarknad, ökat sin försäljning. Bolaget 

Coryton har integrerats i affären och utvecklas enligt plan.

Scandbios resultat har påverkats positivt av ökad efter-

frågan och högre priser på träpellets, och levererade ett 

betydligt högre resultat än föregående år.

Investeringen i glutenproduktion i Norrköping har 

fortsatt som planerat, och produktionsstart är planerad till 

första halvåret 2023.

Division Energis nettoomsättning var klart högre än före-

gående år, och resultatet uppgick till 1 165 MSEK – en 

kraftig förbättring jämfört med förra årets resultat på 615 

MSEK. Båda ökningarna berodde framförallt på ett histo-

riskt högt etanolpris och god produktion och försäljning i 

samtliga affärer. Resultatet har även påverkats positivt av 

att Lantmännen sedan april är ensam ägare till pelletsbo-

laget Scandbio, samt tillskottet från det brittiska bolaget 

Coryton som förvärvades i februari.

Lantmännen Biorefineries stod för den största delen av 

divisionens ökade resultat, och under året slogs produk-

tionsrekord i etanoltillverkningen. De högre råvarupriserna 

för etanolproduktionen har mer än väl kompenserats av 

högre priser på etanol och foderprodukter. De höga etanol-

priserna som präglat stora delar av 2022 sjönk dock under 

sista tertialet.

Division Energi

Nyckeltal division Energi
Justerat för jämförelsestörande poster

2022 
sep-dec

2021 
sep-dec

2022 
jan-dec

2021 
jan-dec Förändring

Nettoomsättning, MSEK 2 481 1 882 6 801 4 595 48 %
Rörelseresultat, MSEK 490 369 1 165 615 550
Rörelsemarginal, % 19,8 19,6 17,1 13,4
Avkastning på operativt kapital, % 46,8 42,3
Medelantal anställda 515 364 41 %
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Nettoomsättningen i division Livsmedel ökade under 2022, 

medan resultatet minskade kraftigt till 528 MSEK – jämfört 

med 850 MSEK föregående år. Samtliga affärer i divisionen 

har mött stora utmaningar i form av stigande priser på råva-

ror, energi och transporter. Kostnadsbaserade prishöjningar 

gentemot kunder har genomförts, men eftersläpningar 

påverkade divisionens resultat negativt. Fortsatta prishöj-

ningar kommer att vara nödvändiga.

Initiativ för att parera de stigande priserna har genom-

förts i samtliga produktionsenheter i divisionen – bland annat 

genom anpassningar och ökad effektivitet i produktionen.

Lantmännen Unibakes omsättning har ökat jämfört med 

föregående år – delvis tack vare större försäljningsvolymer, 

men framförallt på grund av prishöjningar som följd av kraf-

tigt ökade kostnader på insatsvaror. De prishöjningar som 

hittills har genomförts har delvis dämpat de negativa effek-

terna av de ökade kostnaderna, men kompenserar inte fullt ut.

Under året har en ny produktionslinje för hamburgerbröd 

uppförts i Unibakes bageri i Nowa Sól, Polen.

Omsättningen inom Lantmännen Cerealia har ökat 

jämfört med föregående år – detta är dock helt drivet av 

kostnadsökningar och påföljande prishöjningar gentemot 

kund och konsument. De nödvändiga prishöjningar som 

har genomförts har lett till ännu hårdare priskonkurrens 

i många av Cerealias produktkategorier – inte minst från 

handelns egna varumärken.

I oktober bröt en brand ut på Cerealias pannkaksfabrik i 

Laholm, vilket har orsakat omfattande skador på produktions-

linjerna och lett till att anläggningen stått stilla sedan dess. 

Produktionen beräknas kunna återupptas under våren 2023.

Kostnader för att integrera Myllyn Paras, som förvärva-

des i juni, har påverkat divisionens resultat negativt under 

året. Myllyn Paras producerar och säljer mjöl, pasta och fru-

kostprodukter samt frysta bageriprodukter.

Division Livsmedel

Nyckeltal division Livsmedel
Justerat för jämförelsestörande poster

2022 
sep-dec

2021 
sep-dec

2022 
jan-dec

2021 
jan-dec Förändring

Nettoomsättning, MSEK 6 946 5 531 18 908 15 558 22 %
Rörelseresultat, MSEK 177 260 528 850 –322
Rörelsemarginal, % 2,5 4,7 2,8 5,5
Avkastning på operativt kapital, % 2,9 5,2
Medelantal anställda 6 444 6 373 1 %

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

T3T2
2022

T1T3T2
2021

T1T3T2
2020

T1
0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

MSEK MSEK

Nettoomsättning (vänster) 

Nettoomsättning, rullande 12 månader (höger)

0

100

200

300

400

500

600

T3T2
2022

T1T3T2
2021

T1T3T2
2020

T1

MSEK MSEK

Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster (vänster)

Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, rullande 12 månader (höger)

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Nettoomsättning Rörelseresultat



10 Lantmännens bokslutskommuniké januari–december 2022

Nyckeltal affärsområde Swecon
Justerat för jämförelsestörande poster

2022 
sep-dec

2021 
sep-dec

2022 
jan-dec

2021 
jan-dec Förändring

Nettoomsättning, MSEK 3 244 2 924 8 647 7 750 12 %
Rörelseresultat, MSEK 285 237 593 471 122
Rörelsemarginal, % 8,8 8,1 6,9 6,1
Avkastning på operativt kapital, % 35,8 33,3
Medelantal anställda 1 316 1 266 4 %

  

Trots detta har efterfrågan på maskiner under året varit fortsatt 

hög, även om orderingången sjönk något mot slutet av året. 

God efterfrågan kombinerat med bristen på maskiner inne-

bar att leveranstiderna till kunder ökade avsevärt under året.

Efterfrågan på elektriska maskiner fortsatte att öka, 

särskilt från offentlig sektor – och lanseringen av nya elek-

triska maskiner från Volvo har slagit väl ut. Under 2022 

utökades antalet maskinmodeller som erbjuds från Swecon.

Efter en mycket låg nivå av kund- och marknadsaktivite-

ter under coronapandemin har flera mässor och evenemang 

åter börjat arrangeras. Swecon har bland annat deltagit i det 

nya, helt eldrivna, evenemanget FIA World Rallycross Cham-

pionship för att lyfta fram möjligheterna i en övergång till en 

elektrisk framtid.

Integration av det svenska uthyrningsföretaget Kewab 

Rental, som förvärvades i maj, fortsätter som planerat.

Affärsområde Swecons nettoomsättning för 2022 var högre 

än föregående år, och resultatet uppgick till 593 MSEK – ett 

nytt rekordresultat och betydligt högre än förra årets resultat 

på 471 MSEK. Resultatet har påverkats positivt av en försäk-

ringsersättning avseende Swecons anläggning i Bochum, 

Tyskland, som drabbades av en stor brand i november 2021.

Tillgången på maskiner har varit fortsatt begränsad till 

följd av bland annat komponentbrist och svårigheter kring 

frakt och logistik. Trots detta har Swecons försäljning ökat på 

samtliga marknader – delvis drivet av den höga inflationen. 

Försäljningen på eftermarknaden utvecklades också positivt, 

med god efterfrågan på både service och reservdelar.

Indikatorerna för bygg- och anläggningsmarknaden pekar 

på att ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur, samt att inves-

teringsviljan sjunkit bland många kunder. Under året har också 

prisökningar genomförts av samtliga Swecons leverantörer. 
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Nettoomsättningen i affärsområde Fastigheter var i nivå 

med föregående år, och rörelseresultatet, exklusive fastig-

hetsförsäljningar och jämförelsestörande poster, uppgick 

till 244 MSEK – jämfört med 279 MSEK förra året. Förra 

årets resultat påverkades positivt av högre resultatandelar 

från delägda företag.

De höga energipriserna har påverkat årets resultat 

negativt. De ökade kostnaderna för el och värme kommer 

att kompenseras genom hyreshöjningar.

Under tredje tertialet tecknades avtal om försäljning av 

byggrätter i Örebro till K-fast Kilen AB.

Lantmännen har beslutat att installera sex solcellsanlägg-

ningar: fyra stycken i Region Syd, en i Region Stockholm – 

och en i Region Örebro. Dessutom ska alla nya anläggningar 

som uppförs utrustas med solceller. Målet för 2023 är att 

installera solenergi motsvarande totalt cirka 700 kW.

I september slutfördes försäljningen av Lantmännen 

Agrovärme till Solör Bioenergi, med ett realisationsresultat 

på 707 MSEK som har redovisats som en jämförelsestö-

rande post. Se vidare    sid 18.
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 1)  Justerad för resultat från fastighetsförsäljningar

Nyckeltal affärsområde Fastigheter
Justerat för jämförelsestörande poster

2022 
sep-dec

2021 
sep-dec

2022 
jan-dec

2021 
jan-dec Förändring

Nettoomsättning, MSEK 177 199 592 584 1 %
Rörelseresultat, MSEK 66 99 249 290 –41
Rörelseresultat, exkl. fastighetsförsäljning, MSEK 65 88 244 279 –35
Fastighetsförsäljningar, MSEK 1 11 5 11
Avkastning på operativt kapital, % 1) 7,1 9,0
Medelantal anställda 49 47 4 %
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Koncernens resultaträkning i sammandrag

MSEK
2022 

sep-dec
2021 

sep-dec
2022 

jan-dec
2021 

jan-dec

Nettoomsättning 22 949 17 590 60 612 48 183

Övriga rörelseintäkter 1 290 405 2 893 886
Förändringar i lager av färdiga produkter och produkter i arbete 82 –1 277 127 –1 251
Råvaror och förnödenheter –8 300 –4 932 –22 312 –15 555
Handelsvaror –7 402 –5 268 –18 132 –14 149
Personalkostnader –2 624 –2 225 –7 410 –6 506
Avskrivningar och nedskrivningar –1 726 –726 –3 153 –2 097
Övriga rörelsekostnader –3 234 –2 800 –10 479 –7 378
Andel av resultat i företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden 129 78 161 169

Rörelseresultat 1 164 845 2 307 2 302

Finansiella intäkter 73 22 121 68
Finansiella kostnader –149 –53 –300 –189

Resultat efter finansiella poster 1 088 814 2 128 2 181

Skatt –148 –89 –337 –294

Periodens resultat 940 725 1 791 1 887

Periodens resultat hänförligt till:
Medlemmar i den ekonomiska föreningen 941 722 1 781 1 877
Innehav utan bestämmande inflytande –1 3 10 10
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Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag

MSEK
2022 

sep-dec
2021 

sep-dec
2022 

jan-dec
2021 

jan-dec

Periodens resultat 940 725 1 791 1 887

Övrigt totalresultat 
Poster som inte kommer att omklassificeras till resultatet

Aktuariella vinster och förluster i förmånsbaserade pensionsplaner,  
netto före skatt 403 172 726 327
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt  
totalresultat, netto före skatt 0 –95 –17 –115
Poster som omklassificeras till balansräkningen 26 - 26 -
Skatt hänförlig till poster som inte kommer att omklassificeras –84 –23 –162 –48

Summa 345 54 573 164

Poster som kommer att omklassificeras till resultatet
Kassaflödessäkringar, netto före skatt –953 271 355 204
Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet 143 144 903 386
Resultat från säkring av nettoinvestering i utländska verksamheter,  
netto före skatt –155 –6 –207 –28
Skatt hänförlig till poster som kommer att omklassificeras 229 –55 –30 –37

Summa –736 354 1 021 525

Andel i övrigt totalresultat i företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden
Poster som kommer att omklassificeras till resultatet –30 9 89 32

Summa –30 9 89 32

Övrigt totalresultat, netto efter skatt –421 417 1 683 721

Summa totalresultat för perioden 519 1 142 3 474 2 608

Summa totalresultat hänförligt till:
Medlemmar i den ekonomiska föreningen 520 1 139 3 464 2 598
Innehav utan bestämmande inflytande –1 3 10 10
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MSEK
2022 

31 dec
2021 

31 dec

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 14 758 13 077
Förvaltningsfastigheter 690 692
Goodwill 6 186 5 619
Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 845 3 378
Innehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden 3 195 2 697
Överskott i pensionsplaner 237 -
Finansiella anläggningstillgångar 859 440
Uppskjutna skattefordringar 301 273
Övriga anläggningstillgångar 660 252

Summa anläggningstillgångar 30 731 26 428

Varulager 9 957 6 610
Kundfordringar och övriga rörelsefordringar 9 883 7 461
Kortfristiga räntebärande tillgångar 83 64
Aktuella skattefordringar 90 80
Likvida medel 355 2 704

Summa omsättningstillgångar 20 368 16 919

SUMMA TILLGÅNGAR 51 099 43 347

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till medlemmar i den ekonomiska föreningen 22 831 19 990
Innehav utan bestämmande inflytande 101 108

Summa eget kapital 22 932 20 098

Långfristiga räntebärande skulder  1) 4 445 4 795
Avsättningar för pensionsförpliktelser - 612
Uppskjutna skatteskulder 1 222 898
Övriga långfristiga avsättningar 376 285
Övriga långfristiga skulder 163 5

Summa långfristiga skulder 6 206 6 595

Kortfristiga räntebärande skulder 6 850 4 474
Leverantörsskulder och andra rörelseskulder 13 790 11 111
Aktuella skatteskulder 372 209
Kortfristiga avsättningar 949 860

Summa kortfristiga skulder 21 961 16 654

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 099 43 347

Soliditet 44,9 46,4

1) Inklusive förlagsandelar 250 250

Koncernens balansräkning i sammandrag
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

MSEK
2022 

sep-dec
2021 

sep-dec
2022 

jan-dec
2021 

jan-dec

Rörelseresultat 1 164 845 2 307 2 302
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1) 415 768 2 164 1 987
Betalda finansiella poster, netto –83 –42 –177 –113
Betald skatt –103 –132 –245 –232

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring  
av rörelsekapital 1 393 1 439 4 049 3 944

Förändring av rörelsekapital –82 1 007 –2 690 –17

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 311 2 446 1 359 3 927

Förvärv, avyttring av verksamheter 1 055 –3 –761 –5
Investeringar i materiella & immateriella anläggningstillgångar –1 442 –883 –3 074 –2 362
Försäljning av materiella & immateriella anläggningstillgångar 24 31 386 163

Förändring av finansiella placeringar –370 –5 –378 –19

Kassaflöde från investeringsverksamheten –733 –860 –3 827 –2 223

Kassaflöde före finansieringsverksamheten 578 1 586 –2 468 1 704

Förändring av räntebärande skulder och pensionsavsättningar –796 –289 700 89
Förändring i insatskapital 0 0 106 90
Utbetald utdelning –1 0 –710 –603

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –797 –289 96 –424

Periodens kassaflöde –219 1 297 –2 372 1 280

Likvida medel vid periodens början 577 1 405 2 704 1 415
Kursdifferens i likvida medel –3 2 23 9

Likvida medel vid periodens slut 355 2 704 355 2 704

1) Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar 1 726 726 3 153 2 097

    Andel av resultat i företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden –129 –56 –132 –143

    Realisationsresultat från försäljning av anläggningstillgångar och verksamheter –692 –11 –878 –52

    Övriga ej likvidpåverkande poster –490 109 21 85

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 415 768 2 164 1 987
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Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag 

2022
jan-dec

2021
jan-dec

MSEK
Föreningens  
medlemmar

Ägare utan 
bestämmande 

inflytande
Totalt eget 

kapital
Föreningens  
medlemmar

Ägare utan 
bestämmande 

inflytande
Totalt eget 

kapital

Ingående balans den 1 januari 19 990 108 20 098 17 901 105 18 006
Summa totalresultat för perioden 3 464 10 3 474 2 598 10 2 608
Poster som omklassificeras till balansräkningen –26 - –26 - - -
Värdeöverföring till ägare –703 –7 –710 –596 –7 –603
Av medlemmar inbetalt insatskapital 207 - 207 184 - 184
Till medlemmar utbetalt insatskapital –101 - –101 –94 - –94
Annan förändring - –10 –10 –3 - –3

Utgående balans 22 831 101 22 932 19 990 108 20 098

Eget kapital hänförligt till medlemmar i den ekonomiska föreningen

Insatskapital, inbetalt 1 642 1 512

Insatskapital, emitterat 2 385 2 112

Övrigt eget kapital 18 804 16 366

Totalt eget kapital hänförligt till medlemmar i den ekonomiska föreningen 22 831 19 990
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MSEK
2022 

sep-dec
2022 

maj-aug
2022 

jan-apr
2021 

sep-dec
2021 

maj-aug
2021 

jan-apr

Nettoomsättning 22 949 19 854 17 809 17 590 15 668 14 925

Övriga rörelseintäkter 1 290 863 740 405 237 244
Förändring i lager av färdiga produkter och  
produkter i arbete 82 432 –387 –1 277 92 –66
Råvaror och förnödenheter –8 300 –8 134 –5 878 –4 932 –5 826 –4 797
Handelsvaror –7 402 –5 236 –5 494 –5 268 –4 202 –4 679
Personalkostnader –2 624 –2 395 –2 391 –2 225 –2 135 –2 146
Avskrivningar och nedskrivningar –1 726 –718 –709 –726 –673 –698
Övriga rörelsekostnader –3 234 –3 619 –3 626 –2 800 –2 321 –2 257
Andel av resultat i företag redovisade enligt  
kapitalandelsmetoden 129 24 8 78 74 17

Rörelseresultat 1 164 1 071 72 845 914 543

Finansiella intäkter 73 26 22 22 29 17
Finansiella kostnader –149 –97 –54 –53 –65 –71

Resultat efter finansiella poster 1 088 1 000 40 814 878 489

Skatt –148 –182 –7 –89 –132 –73

Periodens resultat 940 818 33 725 746 416

Periodens resultat hänförligt till:
Medlemmar i den ekonomiska föreningen 941 815 25 722 746 409
Innehav utan bestämmande inflytande –1 3 8 3 0 7

Koncernens tertialfördelade resultaträkningar i sammandrag
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Koncernens poster av jämförelsestörande karaktär

MSEK
2022 

sep-dec
2021 

sep-dec
2022 

jan-dec
2021 

jan-dec

Redovisat rörelseresultat 1 164 845 2 307 2 302
Jämförelsestörande poster i rörelseresultatet:
Realisationsresultat avyttring Agrovärme 707 - 707 -
Realisationsresultat, affärsområde Fastigheter - - 254 54
Nedskrivningar, division Livsmedel –500 - –500 -
Strukturkostnader, division Livsmedel –35 –30 –133 –75
Nedskrivning avseende den ryska verksamheten - - –500 -
Avsättning för rivnings- och saneringskostnader för siloanläggningar - - –59 -
IT-investeringar i molntjänster –39 - –177 -

Summa jämförelsestörande poster i rörelseresultatet 133 –30 –408 –21
Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster 1 031 875 2 715 2 323

Redovisat resultat efter finansiella poster 1 088 814 2 128 2 181
Jämförelsestörande poster i rörelseresultat enligt ovan 133 –30 –408 –21

Summa jämförelsestörande poster i finansnettot - - - -
Resultat efter finansiella poster justerat för jämförelsestörande poster 955 844 2 536 2 202

Avkastning på eget kapital, justerat för jämförelsestörande poster, % 10,1 10,1
Avkastning på operativt kapital, justerat för jämförelsestörande poster, % 8,4 8,5

Årets rörelseresultat har påverkats av jämförelsestörande 

poster på netto –408 MSEK (–21), varav netto 133 MSEK 

(–30) i det tredje tertialet. 

    Avyttringen av Agrovärmekoncernen har under tertial tre 

påverkat koncernens rörelseresultat med en realisations-

vinst på 707 MSEK.

    Affärsområde Fastigheter har påverkats av en jämförelse-

störande realisationsvinst i tertial två på 254 MSEK från en 

fastighetsförsäljning i Uppsala. 

    Division Livsmedel har påverkats av jämförelsestörande 

poster på totalt –633 MSEK, 

    I Lantmännen Cerealia har nedskrivningar gjorts om 

totalt 500 MSEK i tertial tre avseende Vejlekvarnen i 

Danmark, Strängnäskvarnen i Sverige samt av good-

will relaterade till den finska verksamheten. I tertial tre 

gjordes också en avsättning på –35 MSEK för omstruk-

tureringskostnader som ett led i Lantmännen Cerealias 

effektiviseringsarbete.

   I Lantmännen Unibake gjordes en avsättning i tertial ett 

på –98 MSEK för omstrukturering av Lantmännen Uni-

bakes bageristruktur i Belgien. 

    I första tertialet gjordes en avsättning med –500 MSEK 

avseende den ryska verksamheten som i tredje tertialet 

löstes upp och ersattes av en nedskrivning av tillgångar i 

Ryssland med samma belopp. 

    En avsättning på –59 MSEK för rivnings- och sanerings-

kostnader för siloanläggningar gjordes i tertial två.

    Under året har jämförelsestörande kostnader på totalt –177 

MSEK avseende pågående investeringar i molntjänster som 

redovisas direkt i resultaträkningen påverkat rörelseresul-

tatet, varav 39 MSEK påverkade tredje tertialet.
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Koncernens nettoomsättning per segment och affär

MSEK
2022 

sep-dec
2021 

sep-dec
2022 

jan-dec
2021 

jan-dec
Förändring
jan-dec, %

Nettoomsättning exklusive leasingverksamhet
Lantmännen Lantbruk Sverige 7 910 4 915 20 363 14 102 44 %
Lantmännen Lantbruk Finland 2 365 1 619 6 094 4 479 36 %
Lantmännen Maskin 1 323 1 429 3 320 3 636 –9 %
Division Lantbruk, övrigt och elimineringar 200 208 599 617 –3 %

Division Lantbruk 11 798 8 171 30 376 22 834 33 %

Lantmännen Biorefineries 1 423 1 526 4 307 3 486 24 %
Lantmännen Aspen 583 358 1 693 1 113 52 %
Scandbio 478 - 806 -
Division Energi, övrigt och elimineringar –3 –2 –5 –4 –25 %

Division Energi 2 481 1 882 6 801 4 595 48 %

Lantmännen Unibake 5 062 4 152 14 082 11 673 21 %
Lantmännen Cerealia 1 774 1 523 4 913 4 286 15 %
Division Livsmedel, övrigt och elimineringar 110 –144 –87 –401 78 %

Division Livsmedel 6 946 5 531 18 908 15 558 22 %

Swecon Sverige 1 819 1 706 4 372 4 191 4 %
Swecon Tyskland 1 115 944 3 329 2 790 19 %
Swecon Baltikum 111 109 359 300 20 %
Affärsområde Swecon, övrigt och elimineringar –2 –3 –4 –4 0 %

Affärsområde Swecon 3 043 2 756 8 056 7 277 11 %

Affärsområde Fastigheter 9 45 104 127 –18 %
Övrig verksamhet 238 235 672 681 –1 %
Elimineringar –1 819 –1 249 –5 056 –3 517 –44 %

Lantmännen Koncernen 22 696 17 371 59 861 47 555 26 %

Nettoomsättning från leasingverksamhet
Affärsområde Swecon 201 168 591 473 25 %
Affärsområde Fastigheter 168 154 488 457 7 %
Elimineringar –116 –103 –328 –302 –9 %

Lantmännen Koncernen 253 219 751 628 20 %

Total nettoomsättning 22 949 17 590 60 612 48 183 26 %
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Segmentsinformation, justerad för jämförelsestörande poster 

Rörelsemarginal per segment, justerad för jämförelsestörande poster

%
2022 

sep-dec
2021 

sep-dec
2022 

jan-dec
2021 

jan-dec

Division Lantbruk 1,2 1,0 1,7 1,6
Division Energi 19,8 19,6 17,1 13,4
Division Livsmedel 2,5 4,7 2,8 5,5
Affärsområde Swecon 8,8 8,1 6,9 6,1

Total 4,5 5,0 4,5 4,8

Avkastning på operativt kapital per segment, justerad för jämförelsestörande poster

%
2022 

jan-dec
2021 

jan-dec

Division Lantbruk 5,2 4,5
Division Energi 46,8 42,3
Division Livsmedel 2,9 5,2
Affärsområde Swecon 35,8 33,3
Affärsområde Fastigheter 2) 7,1 9,0

Total 8,4 8,5

2) Justerad för resultat från fastighetsförsäljningar.

Rörelseresultat per segment, justerat för jämförelsestörande poster

MSEK
2022 

sep-dec
2021 

sep-dec
2022 

jan-dec
2021 

jan-dec

Division Lantbruk 138 82 516 374
Division Energi 490 369 1 165 615
Division Livsmedel 177 260 528 850
Affärsområde Swecon 285 237 593 471
Affärsområde Fastigheter 1) 66 99 249 290
Övrig verksamhet –38 –67 –132 –157
Koncernposter –87 –105 –204 –120

Total 1 031 875 2 715 2 323
1)  Inkluderar resultat från fastighetsförsäljningar. 1 11 5 11



21Lantmännens bokslutskommuniké januari–december 2022

Segmentsinformation 

Rörelsemarginal per segment

%
2022 

sep-dec
2021 

sep-dec
2022 

jan-dec
2021 

jan-dec

Division Lantbruk 1,2 1,0 1,7 1,6
Division Energi 19,8 19,6 17,1 13,4
Division Livsmedel –6,1 4,2 –0,9 5,0
Affärsområde Swecon 8,8 8,1 6,9 6,1

Total 5,1 4,8 3,8 4,8

Avkastning på operativt kapital per segment

%
2022 

jan-dec
2021 

jan-dec

Division Lantbruk 5,2 4,5
Division Energi 46,8 42,3
Division Livsmedel –0,9 4,8
Affärsområde Swecon 35,8 33,3
Affärsområde Fastigheter 2) 7,1 9,0

Total 7,2 8,4

2) Justerad för resultat från fastighetsförsäljningar.

Rörelseresultat per segment

MSEK
2022 

sep-dec
2021 

sep-dec
2022 

jan-dec
2021 

jan-dec

Division Lantbruk 138 82 516 374
Division Energi 490 369 1 165 615
Division Livsmedel –424 230 –171 775
Affärsområde Swecon 285 237 593 471
Affärsområde Fastigheter 1) 66 99 503 344
Övrig verksamhet –38 –67 –132 –157
Koncernposter 647 –105 –167 –120

Total 1 164 845 2 307 2 302
1)    Inkluderar resultat från fastighetsförsäljningar. 1 11 259 65
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Moderföretaget

Verksamheten i moderföretaget Lantmännen ek för består av 

Lantmännen Lantbruks svenska verksamhet inom division 

Lantbruk, Agro Oil samt koncerngemensamma funktioner.

Nettoomsättningen uppgick till 20 880 MSEK (14 589), en 

ökning med 6 291 MSEK till följd av prisökningar på framför-

allt spannmål och gödsel. Rörelseresultatet uppgick till 376 

MSEK (87), ökningen förklaras av realisationsresultat från en 

fastighetsförsäljning i Uppsala. 

Finansnettot blev 772 MSEK (430) och resultat efter 

finansiella poster uppgick till 1 148 MSEK (517).

Årets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 

272 MSEK (265). 

Soliditeten vid utgången av året var 45,7 procent (47,2).

Medelantalet anställda var 974 (1 035). 

Antalet medlemmar per den 31 december 2022 var 

18 256 (18 726).

Föreslagen utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas till såväl direktan-

slutna medlemmar som lokalföreningar enligt följande:

Återbäring och efterlikvid med 374 MSEK (341) 

•   2,0 procent (2,5) i återbäring och efterlikvid på medlem-

marnas handel med Lantmännen Lantbruk Sverige exklu-

sive Destillataffären.

•   0,5 procent (-) i återbäring på medlemmarnas inköp från 

Destillataffären i Lantmännen Lantbruk Sverige.

•   0,5 procent (1,5) i återbäring på medlemmarnas inköp från 

Lantmännen Maskins och Swecons svenska verksamheter.

Insatsutdelning med 403 MSEK (362)

•   10 procent (10) på insatsernas nominella värde.

Insatsemission med 303 MSEK (297)

•   Emissionskapitalet fördelas med 50 procent (50) baserat 

på medlemmarnas insatser, inbetalt och emitterat insat-

skapital, och med 50 procent (50) på medlemmarnas 

insatsgrundande omsättning med föreningen under 2022.

Utdelning

MSEK 2022 1) 2021 2)

Återbäring och efterlikvid 374 341
Insatsutdelning 403 362
Insatsemission 303 297

Summa 1 080 1 000

1)  Enligt styrelsens förslag.
2)  Utfall.

Styrelsen föreslår även utdelning på förlagsandelar med 6,0 

procent (7,25), totalt 15 MSEK (18) i enlighet med villkoren i 

erbjudandet för förlagsandelarna. 

Då det bedrivs handel med emissionsinsatser är dagen 

då innehavet ger rätt till utdelning, såväl vad gäller insats-

utdelning som insatsemission, satt till dagen för förenings-

stämman.

Utdelning är beräknad utifrån medlemsregistret så 

som det var uppdaterat per 31 december 2022. Belopp för 

insatsutdelning kan komma att ändras till följd av ändringar 

i medlemsregistret fram till och med 3 maj 2023.

Enligt styrelsens bedömning framstår den föreslagna 

vinstutdelningen som försvarlig med hänsyn till det krav 

som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på 

storleken av föreningens och koncernens egna kapital. För-

eningen och koncernen bedöms efter vinstutdelningen ha 

tillfredsställande likviditet och konsolideringsbehov som 

kan anses tillgodosett.

Lantmännens föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls den 3 maj 2023.
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MSEK
2022 

jan-dec
2021 

jan-dec

Nettoomsättning, totalt 20 880 14 589

Övriga rörelseintäkter 1 991 557
Förändringar i lager av färdiga produkter och produkter i arbete 1 813 539
Råvaror och förnödenheter –15 561 –10 013
Handelsvaror –4 035 –2 325
Personalkostnader –868 –841
Avskrivning och nedskrivning –167 –164
Övriga rörelsekostnader –3 677 –2 255

Rörelseresultat 376 87

Resultat från finansiella poster 772 430

Resultat efter finansiella poster 1 148 517

Koncernbidrag 1 106 1 059
Övriga bokslutsdispositioner 19 11
Skatt –124 –107

Årets resultat 2 149 1 480
  

Moderföretagets resultaträkning i sammandrag 

MSEK
2022 

jan-dec
2021 

jan-dec

Årets resultat 2 149 1 480

Övrigt totalresultat
Poster som inte kommer att omklassificeras till resultatet
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat, netto före skatt –38 –24
Poster som omklassificeras till balansräkningen 26 -
Skatt hänförlig till poster som inte kommer att omklassificeras –4 -

Summa –16 –24

Poster som kommer att omklassificeras till resultatet
Kassaflödessäkringar, netto före skatt 354 203
Skatt hänförlig till poster som kommer att omklassificeras –73 –42

Summa 281 161

Övrigt totalresultat, netto efter skatt 265 137

Summa totalresultat 2 414 1 617

Moderföretagets rapport över totalresultat
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Moderföretagets balansräkning i sammandrag

MSEK
2022 

31 dec
2021 

31 dec

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 239 353
Materiella anläggningstillgångar 1 174 1 022
Andelar i koncernföretag 12 374 11 614
Andelar i joint venture/intresseföretag 1 877 1 343
Fordringar hos koncernföretag 9 516 7 351
Andra långfristiga värdepappersinnehav 220 256
Övriga långfristiga fordringar 821 94

Summa anläggningstillgångar 26 221 22 033

Varulager 3 911 2 698
Fordringar hos koncernföretag 5 480 5 032
Övriga kortfristiga fordringar 4 249 2 931
Kassa och bank 24 2 187

Summa omsättningstillgångar 13 664 12 848

SUMMA TILLGÅNGAR 39 885 34 881

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 17 812 16 039
Obeskattade reserver 532 551
Avsättningar 168 158
Långfristiga skulder 2 592 3 071

Kortfristiga skulder till koncernföretag 8 591 8 359
Övriga kortfristiga skulder 10 190 6 703

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 39 885 34 881



25Lantmännens bokslutskommuniké januari–december 2022

Noter

Redovisningsprinciper 
Lantmännen tillämpar de internationella redovisningsstan-

darderna, International Financial Reporting Standards (IFRS), 

såsom de antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats 

i enlighet med IAS 34 ”Delårsrapportering” och årsredovis-

ningslagen. För moderföretaget tillämpas Rådet för finansiell 

rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning i juri-

diska personer, och den svenska årsredovisningslagen. 

Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överens-

stämmelse med de som finns i årsredovisningen för räken-

skapsåret som slutade den 31 december 2021 och ska läsas 

tillsammans med denna årsredovisning. Det föreligger inga 

förändringar av IFRS under 2022 som bedöms ha väsentlig 

påverkan på resultat och finansiell position för koncernen. 

Avsättning med anledning av  
EU-kommissionens utredning 
Med anledning av EU-kommissionens utredning av Lant-

männen Agroetanol och två andra etanoltillverkare angående 

misstänkt brott mot EU:s konkurrenslagstiftning redovisas 

sedan tidigare en avsättning om 500 MSEK. Lantmännen 

Agroetanol mottog den 7 juli 2022 ett meddelande om 

invändningar (Statement of Objections) från EU-kommis-

sionen i ärendet. Lantmännen – som under utredningen har 

samarbetat fullt ut med kommissionen – bestrider misstan-

karna och fortsätter att utöva sin rätt till försvar fullt ut.

Finansiella tillgångar och skulder  
med upplysning om verkligt värde, 31 december 2022

MSEK
Redovisat 

värde
Verkligt 

värde

Tillgångar

Andra aktier och andelar 576 576

Övriga finansiella anläggningstillgångar 520 520

Övriga anläggningstillgångar 315 315

Kundfordringar och övriga rörelsefordringar 9 005 9 005

Kortfristiga räntebärande tillgångar 83 83

Kassa och bank 355 355

Summa finansiella tillgångar 10 854 10 854

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 4 445 4 372

Övriga långfristiga skulder 163 163

Kortfristiga räntebärande skulder 6 850 6 814

Leverantörsskulder och andra rörelseskulder 9 075 9 075

Summa finansiella skulder 20 533 20 424

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt 
värde fördelade utifrån värderingsnivå, 31 december 2022

MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Derivat med positivt verkligt värde 1) 1 286 78 - 1 364

Övriga finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde 2) 397 - 179 576

Summa tillgångar 1 683 78 179 1 940

Skulder

Derivat med negativt verkligt värde 3) 788 159 - 947

Summa skulder 788 159 - 947

Finansiella tillgångar och skulder  
med upplysning om verkligt värde,  31 december 2021

MSEK
Redovisat 

värde
Verkligt 

värde

Tillgångar

Andra aktier och andelar 433 433

Övriga finansiella anläggningstillgångar 7 7

Övriga anläggningstillgångar 89 89

Kundfordringar och övriga rörelsefordringar 6 877 6 877

Kortfristiga räntebärande fordringar 64 64

Kassa och bank 2 704 2 704

Summa finansiella tillgångar 10 174 10 174

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 4 795 4 872

Övriga långfristiga skulder 5 5

Kortfristiga räntebärande skulder 4 474 4 497

Leverantörsskulder och andra rörelseskulder 7 307 7 307

Summa finansiella skulder 16 581 16 681

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt 
värde fördelade utifrån värderingsnivå,  31 december 2021

MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Derivat med positivt verkligt värde 1) 560 10 - 570

Övriga finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde 2) 263 - 170 433

Summa tillgångar 823 10 170 1 003

Skulder

Derivat med negativt verkligt värde 3) 465 109 - 574

Summa skulder 465 109 - 574

Verkligtvärdehierarki med upplysning om basdata för värdering till verkligt värde
Nivå 1:  Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska skulder och tillgångar.
Nivå 2:  Andra observerbara data för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade under nivå 1, dvs prisnoteringar eller data härledda från prisnoteringar.
Nivå 3:  Data för värdering av tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata.

Ingen förskjutning har gjorts mellan nivåerna.

1)  Ingår i raderna Övriga anläggningstillgångar, kundfordringar och övriga rörelsefordringar samt kortfristiga räntebärande tillgångar
2) Ingår i raden aktier och andelar
3) Ingår i raderna Långfristiga räntebärande skulder, Övriga långfristiga skulder, kortfristiga räntebärande skulder samt Leverantörsskulder och andra rörelseskulder
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Utöver tillämpningen av IFRS har Lantmännen även valt att 

följa nya riktlinjer kring definitioner av alternativa nyckeltal 

utgivna av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndig-

heten (ESMA). Ett alternativt nyckeltal är ett resultatmått som 

används för att utvärdera företagets finansiella ställning men 

som inte definieras i någon av de av IASB utgivna redovis-

ningsstandarderna. Riktlinjerna innebär att det ska finnas en 

förklaring till hur de använda alternativa nyckeltalen beräknas. 

Dessa principer syftar till att möjliggöra en ökad förståelse av 

en enhets redovisning för externa parter. Nuvarande låneav-

tal slöts innan IFRS16 infördes, och samtliga definitioner för 

komponenter ingående i beräkning av betalningsberedskap 

beräknas exklusive effekter av IFRS16 – det vill säga Betal-

ningsberedskap, EBITDA, Net debt och Net debt/EBITDA.

Beskrivning av finansiella nyckeltal (inklusive alternativa nyckeltal)

Alternativa nyckeltal

Nyckeltal Beskrivning Syfte

Avkastning på eget kapital Avkastning på eget kapital beräknas som periodens årsuppräknade 
resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Visar ägarna avkastningen på deras  
investerade kapital.

Avkastning på operativt kapital Avkastning på operativt kapital beräknas som periodens årsupp räknade 
rörelseresultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital.

Mäter avkastning på det kapital som används 
i verksamheten.

Betalningsberedskap Likvida medel och beviljade krediter enligt bestämmelser i gällande 
låneavtal.

Visar tillgängligt låneutrymme enligt gällande 
låneavtal. 

CAGR (Compound Annual 
Growth Rate)

Genomsnittlig årlig tillväxttakt. Visar avkastning på en investering. 

EBITDA Rörelseresultat, exklusive resultat från intressebolag, och exklusive av- 
och nedskrivningar. Resultatet justeras även för förvärvade och avyttrade 
bolag, och avser de senaste 12 månaderna. 

För att beräkna nyckeltalet Net debt/EBITDA.

Finansnetto Finansnetto utgörs av finansiella intäkter med avdrag för finansiella 
kostnader.

Visar netto av företagets finansiella  
verksamhet.

Genomsnittligt eget/operativt 
kapital

Genomsnittligt kapital beräknas på utgående balans varje månad som 
ingår i den redovisade perioden, det vill säga tolv perioder för helår. Samt-
liga genomsnittliga kapitalmått beräknas på detta sätt.

För att beräkna korrekt avkastning på eget och  
operativt kapital.

Investeringar i anläggnings-
tillgångar

Summan av periodens investeringar i materiella och immateriella  
anläggningstillgångar exklusive nyttjanderätter.

Storleken av de investeringar som görs för  
att bibehålla befintlig kapacitet samt för att 
expandera och växa.

Justerat resultat Justerat resultat är ett resultat som är justerat för jämförelsestörande 
poster.

Visar resultat justerat för jämförelsestörande 
poster.

Jämförelsestörande poster Koncernens resultat kan påverkas av vissa poster av jämförelsestörande 
karaktär. Som jämförelsestörande poster definieras poster av engångs-
karaktär som inte har direkt samband med den planerade framtida 
verksamheten och som, i varje enskilt fall, ligger utanför beloppsintervallet 
+/– 30 MSEK.

Redovisning av poster som är justerade på  
grund av specifika händelser som i annat fall  
stör jämförbarheten mellan olika perioder.  
Ger en bättre förståelse för den operativa  
verksamheten.

Kapitalomsättningshastighet Nettoomsättning i förhållande till genomsnittligt operativt kapital. Visar effektiviteten av användningen av  
operativt kapital.

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

Periodens resultat justerat för poster som inte är in- eller utbetalningar 
utan bokföringsmässiga kostnader, t.ex. avskrivningar och realisations-
vinster och -förluster. Justeringar görs även för betalda finansiella poster 
och inkomstskatt samt förändringar i varulager, rörelsefordringar och 
rörelseskulder.

Kassaflödet från rörelsen som kan användas  
för investeringar och förvärv. 

Net debt Net debt utgår från Nettolåneskuld, men den räknas upp som effekt av 
att inga finansiella tillgångar räknas med, förutom likvida medel och vissa 
noterade (likvida) aktier, och reduceras med förlagsandelar. 

För att beräkna nyckeltalet Net debt/EBITDA.

Net debt/EBITDA Net debt dividerat med EBITDA. Indikerar hur snabbt företaget kan återbetala 
sina skulder (uttryckt i år).

Nettolåneskuld Nettolåneskulden utgörs av räntebärande skulder, inklusive pensions-
skuld och upplupna räntor, med avdrag för finansiella tillgångar.

Används för att visa nettot av räntebärande 
tillgångar och räntebärande skulder.

Nettoskuldsättningsgrad Nettolåneskuld i förhållande till eget kapital. Visar finansiell risk och används därför för att  
se skuldsättningsnivån.

Operativt kapital Operativt kapital beräknas som icke räntebärande tillgångar minus icke 
räntebärande skulder. Skattefordringar och skatteskulder inräknas inte i 
det operativa kapitalets tillgångar och skulder.

Visar hur mycket kapital som används i  
rörelsen. 

Rörelsemarginal Rörelsemarginalen beräknas som rörelseresultatet i procent av periodens 
nettoomsättning.

Visar rörelseresultatet som procentandel av 
nettoo msättningen i den operativa verksamheten.

Rörelseresultat Rörelseresultatet utgörs av nettoomsättningen och övriga rörelseintäkter 
med avdrag för rörelsekostnader.  

Visar resultatet för den operativa  
verksamheten.

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Visar hur stor del av tillgångarna som är  
finansierat av ägarna.
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För mer information kontakta
Magnus Kagevik

Vd och koncernchef

magnus.kagevik@lantmannen.com 

Michael Sigsfors

Ekonomi- och finansdirektör

michael.sigsfors@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning

010-556 88 00

press@lantmannen.com

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2023 kl. 08:00 CET.

Kalender
Årsredovisning 2022 • 23 februari 2023 

Föreningsstämma 2023 • 3 maj 2023 

Delårsrapport Tertial 1 2023 • 31 maj 2023

Denna rapport kan laddas ned från lantmannen.se/finansiellinformation
Läs gärna mer om Lantmännen på lantmannen.se  

Följ oss även på: 

            facebook: jordtillbord

           instagram: @jordtillbord 

           twitter: @lantmannen

           linkedin: lantmännen

På styrelsens uppdrag

Stockholm den 6 februari 2023

Magnus Kagevik

Vd och koncernchef 

Lantmännen

Revisorernas granskningsrapport
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.
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Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande 
aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 
18 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter 
i ett 20-tal länder och omsätter 60 miljarder SEK på årsbasis. 

Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för 
ett livskraftigt lantbruk. Vårt företag är grundat på kunskap 
och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. 
Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan 
tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.

Läs gärna mer på  lantmannen.se


