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Välkommen till Ekonomigrodden! Här får du en specialedition av Lantmännens ägartidning Grodden med anledning 
av årets första tertialrapport. 

Positiv utveckling i första tertialet!

Lantmännen Fastigheter fortsätter att utvecklas stabilt 
och visar ett resultat, exklu-
sive fastighetsförsäljningar, 
på 70 MSEK (61 MSEK). 
Under första tertialet har 
två strategiska förvärv 
gjorts i Finland, av 
fastigheter där Lantmännen 
Cerealia och Lantmännen 
Unibake bedriver produk-
tion.

Årets första tertialrapport visar tydligt att Lantmännen 
fortsätter utvecklas positivt. Divisionerna visar en stabil 
utveckling och framför allt energidivisionen har förbät-
trat sitt rörelseresultat markant. Livsmedelsdivisionen har 
dock ett något lägre resultat jämfört med föregående år.  
Totalt uppgår Lantmännens resultat efter finansiella post-
er för årets första tertial till 354 MSEK – att jämföra med 
304 MSEK för samma period föregående år.
Alla siffror nedan avser rörelseresultat för perioden 

januari-april 2017. Föregående års resultat inom 
parentes.

Division Lantbruk har inlett 
året stabilt och visar ett 
rörelseresultat i nivå med 
föregående år: 96 MSEK 
(94 MSEK). Affärerna i 
divisionen utvecklas väl 
inom samtliga områden 
jämfört med första tertialet 
föregående år. Divisionens 
internationella intresse- 
innehav visar också ett
resultat på föregående 
års nivå. Den 1 juni slutfördes Lantmännens förvärv av 
finska K-maatalous från Kesko Group.

Division Lantbruk

Division Maskin fortsätter att utvecklas väl, och har 
ökat sitt resultat till 28 MSEK (11 MSEK). Det högre 
resultatet drivs främst av en god marknadsutveckling 
för Swecons verksam-
het. Under första tertialet 
har Lantmännen Maskin 
tagit över importen av 
Massey Fergusons 
sortiment till den sven-
ska marknaden. Den 
danska lantbruksmaskins- 
affären har avvecklats 
och delar av den norska affären har avyttrats.

Division Energi har markant 
förbättrat sitt rörelse- 
resultat jämfört med 
föregående år: 141 MSEK 
(84 MSEK). Ökningen 
beror främst på ett högre 
resultat i Lantmännen Agro-
etanol, som framgångsrikt 
fortsätter att utveckla sin 
export av etanol med hög 
klimatprestanda och för- 
säljning av hållbara, hög-
förädlade produkter.

Division Livsmedels re-
sultat är något lägre än 
föregående år: 154 MSEK 
(185 MSEK). Resultatet 
påverkas negativt av plan-
erade uppstartskostnader 
för Unibakes nya bageri i Londerzeel i Belgien samt en 
ovanligt kall vår med lägre försäljning av fast foodpro-
dukter. Lantmännen Cerealia möter hårdare konkur-
rens på samtliga huvudmarknader.

Division Maskin

Division Energi

Division Livsmedel

Lantmännen Fastigheter
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Lantmännen fortsätter att utvecklas positivt. 
Vi har ett starkt momentum i våra affärer och den goda 
intjäningsnivån från förra året har bibehållits.

Division Lantbruk har inlett året stabilt. Verk-
samheterna i divisionen utvecklas väl inom samtliga 
områden jämfört med första tertialet föregående år. 
Divisionens internationella intresseinnehav visar likaså 
ett resultat på föregående års nivå.

Division Maskin fortsätter att utvecklas väl, hjälpt 
av en god marknadsutveckling speciellt för Swecons 
verksamhet.
Under första tertialet har Lantmännen Maskin tagit 

över importen av Massey Fergusons sortiment till den 
svenska marknaden. Den danska lantbruksmaskin-
saffären har avvecklats och delar av de norska verk-
samheterna har avyttrats.

Division Energi har markant förbättrat sitt rörelsere-
sultat – främst drivet av ett högre resultat i Lantmän-
nen Agroetanol, som framgångsrikt fortsätter utveckla 
sin export av etanol med hög klimatprestanda och 
försäljning av hållbara, högförädlade produkter.

Division Livsmedels resultat är något lägre och på- 
verkas negativt av planerade uppstartskostnader för 
Lantmännen Unibakes nya bageri i Londerzeel i Bel-
gien samt en ovanligt kall vår med lägre försäljning av 
fast food-produkter. Lantmännen Cerealia möter hård-
are konkurrens på samtliga huvudmarknader. Ett flertal 
produktlanseringar har gjorts under första tertialet: 
däribland ekologisk barnmat under varumärket ”Little 
Farmer” och pasta gjord på durumvete från Gotland. 
I februari förvärvade Lantmännen Unibake Ander-
son Bakery (PS Bageri AB utanför Stockholm), som 
stärker den svenska produktionsbasen med baguetter 
bakade på Lantmännens svenska kvalitetsmjöl.

Lantmännen Fastigheter fortsätter att utvecklas 
stabilt. Joachim Haas har under tertialet ersatt Mikael 
Nicander som vd för Lantmännens fastighetsverksamhet.

Lantmännen fortsätter nu exekveringen av 
Strategi 2020. Bland annat har styrelsen fattat 
beslut om två större strukturprojekt inom spannmål-
saffären: ett norr om Mälaren och ett på Österlen i 
Skåne. Syftet är bland annat att ersätta äldre anlägg-
ningar i Uppsala respektive Ystad. Investeringarna är 
en del av Lantmännens strategi att ytterligare stärka 
positionen inom svensk spannmålshandel och vid-
makthålla en hög servicenivå till spannmålsodlarna i 
närområdet.
I mitten av maj lanserades det nya digitala arbetsverk-

tyget LM2 till alla Lantmännens kunder inom de lant- 
bruksnära verksamheterna. Under året kommer flera 
nya tjänster att lanseras.

Förvärvet av K-maatalous i Finland har just 
slutförts. Det ger oss möjligheter att etablera oss på 
den finska lantbruksmarknaden och stärka vår posi-
tion inom spannmålsvärdekedjan i Östersjöområdet. 
K-maatalous är en av de största aktörerna på den 
finländska lantbruksmarknaden, med en stark produkt-
portfölj och många väletablerade varumärken.
Under våren påbörjades en omfattande ägardialog 
inför den kommande uppdateringen av vår långsiktiga 
strategi. Vi har redan fått många goda inspel, och jag 
ser fram emot att – tillsammans med ägare och medar-
betare – fortsätta att utveckla Lantmännen till ett ännu 
mer konkurrenskraftigt och lönsamt företag.

Per Olof Nyman
Vd och koncernchef, Lantmännen

Den positiva 
utvecklingen 
fortsätter

VDs kommentar från tertialrapporten
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Första tertialet i korthet
Januari-april 2017 
Nettoomsättningen uppgick till 12 198 MSEK 
(11 680), en ökning med 4 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 401 MSEK (365), 
en förbättring från föregående år med 36 MSEK eller 
10 procent. Rörelseresultatet ökade inom divisionerna 
Energi, Maskin samt Lantbruk.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 
354 MSEK (304).

Kassaflödet före finansieringsverksamheten 
uppgick till 235 MSEK (641). 

Investeringarna uppgick till 862 MSEK (641).

Vid Lantmännens föreningsstämma i maj
fattades beslut om insatsutdelning och insatsemission 
som tillsammans med efterlikvid och återbäring uppgår 
till 509 MSEK i utdelning till medlemmarna.
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Nettoomsättningen uppgick till 12 198 MSEK 
(11 680), en ökning med 4 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 401 MSEK (365),  
en förbättring från föregående år med 36 MSEK eller  
10 procent. Rörelseresultatet ökade inom divisionerna  
Energi, Maskin samt Lantbruk.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 
354 MSEK (304).

Kassaflödet före finansieringsverksamheten 
uppgick till 235 MSEK (641).

Investeringarna uppgick till 862 MSEK (641).

Vid Lantmännens föreningsstämma i maj fattades
beslut om insatsutdelning och insatsemission som tillsammans 
med efterlikvid och återbäring uppgår till 509 MSEK i utdel-
ning till medlemmarna.

Lantmännens nyckeltal
2017

 jan-apr
2016 

jan-apr
2016 

jan-dec

Nettoomsättning, MSEK 12 198 11 680 37 244
Rörelseresultat, MSEK 401 365 1 606
Rörelsemarginal, % 3,3 3,1 4,3
Resultat efter finansiella poster, MSEK 354 304 1 457
Periodens resultat, MSEK 314 278 1 274
Kassaflöde före finansieringsverksamheten, MSEK 235 641 826
Avkastning på eget kapital, % 6,7 6,5 9,6
Avkastning på operativt kapital, % 5,9 5,6 8,0
Balansomslutning, MSEK 33 051 30 955 32 490
Soliditet, % 43,0 41,9 42,7
Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 862 641 2 333
Nettolåneskuld, MSEK 6 199 5 913 6 289
Räntetäckningsgrad, gånger 5,1 4,0 5,6
Medelantal anställda 9 811 9 874 9 880

Justerat för jämförelsestörande poster
2017

 jan-apr
2016 

jan-apr
2016 

jan-dec

Rörelseresultat, MSEK 401 365 1 697
Rörelsemarginal, % 3,3 3,1 4,6
Resultat efter finansiella poster, MSEK 354 304 1 548
Periodens resultat, MSEK 314 278 1 457
Avkastning på eget kapital, % 6,7 6,5 11,0
Avkastning på operativt kapital, % 5,9 5,6 8,4

Perioden i korthet Januari-april 2017
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Rörelseresultat per division, ackumulerat januari-april
Justerat för jämförelsestörande poster, MSEK

Andel av koncernens omsättning
Inklusive koncernintern försäljning

Lantmännen Fastigheter 1 % (1 %)

Division Maskin 26 % (25 %)

Division Livsmedel 35 % (36 %)

Division Energi 8 % (7 %)

Division Lantbruk 30 % (31 %)

Efter vårens genomförda val i Nederländerna och Frankrike har 
den politiska oron på världsmarknaderna avtagit något – även 
om politik troligen kommer att fortsätta att stå i fokus under 
resten av året. I juni genomförs nyval i Storbritannien och parla-
mentsval i Frankrike, och i USA kvarstår stor politisk osäkerhet 
i grundläggande frågor som skatter och sjukvård.

I slutet av mars utlöste Storbritannien artikel 50 i EU-fördra-
get, vilket innebär att nedräkningen på två år till landets utträde 
ur unionen har börjat. Det finns fortfarande stora motsättningar 
mellan brittiska och europeiska företrädare, och förhandlingarna 
väntas bli hårda. Resultatet i det franska presidentvalet ger sam-
tidigt förutsättningar för ett starkare europeiskt samarbete, och 
eurozonens ekonomiska förutsättningar har stärkts. Den europe-
iska konjunkturen är som helhet starkare än den amerikanska.

Den svenska konjunkturen är god och väntas stärkas ytter-
ligare de närmaste åren. Inflationen har också trendmässigt 
stigit under ett antal år. Trots detta beslutade Sveriges Riksbanks 
direktion vid sitt sammanträde den 27 april att behålla reporän-
tan på –0,5 procent, samt att utöka köpen av statsobligationer 
med 15 miljarder kronor under andra halvåret 2017. Förvän-
tade framtida räntehöjningar har också senarelagts. Riksbanken 
reviderade ner inflationsprognosen något för 2018 och 2019, 
och angav som förklaring bland annat att de nyligen slutna 
centrala löneavtalen hamnat lägre än väntat.

Enligt det amerikanska jordbruksverket bedöms årets glo-
bala skörd bli lägre än föregående års rekordskördar för vete, 
majs och soja. Konsumtionen 2017/2018 för majs och soja 
väntas öka, och för vete vara oförändrad. Därmed bedöms utgå-
ende lager stiga något för vete, medan lagren för majs och soja 
väntas minska. International Grains Council prognosticerar att 
den globala handeln av vete, majs, ris och sojabönor kommer 
att öka under de kommande fem åren, främst drivet av ökad 
efterfrågan i Asien och Afrika. Livsmedel och foder väntas fort-
satt vara de främsta drivkrafterna för efterfrågan.

Enligt LRF Mjölks senaste rapport sjunker mejeripriserna 
på världsmarknaden, trots minskad global produktion och 
stabil efterfrågan. Den globala mejeriexporten steg under 2016 

med drygt fyra procent, med störst volymökning från EU, Nya 
Zeeland och USA. Kinas mjölkimport steg med drygt 20 pro-
cent förra året. I Sverige har mjölkpriserna fortsatt uppåt under 
första tertialet, och lönsamheten i svensk mjölkproduktion har 
förbättrats något. I maj sänkte dock Arla avräkningspriset med 
drygt 9 öre.

För att minska klimatpåverkan och bidra till en fossilfri 
fordonsflotta har den svenska regeringen föreslagit en så kallad 
reduktionsplikt, vilket skulle innebära att biodrivmedel blandas 
i den bensin och diesel som säljs. Reduktionsplikten är föresla-
gen att träda i kraft den 1 juli 2018. I november 2016 lade EU-
kommissionen fram ett förslag som, om det går igenom, skulle 
få negativ inverkan på alla grödbaserade drivmedel inom EU.

Enligt SCB och HUI Research har försäljningsvolymen i 
svensk dagligvaruhandel under årets första tre månader minskat 
med 2,9 procent jämfört med föregående år, då påsken inföll i 
mars. Enligt Eurostat har försäljningen i Sverige, mätt i löpande 
priser, minskat med 1,1 procent under samma period. I Norge 
har omsättningen hittills i år ökat med 1,5 procent och i Fin-
land med 1,2 procent – medan omsättningen i Danmark har 
minskat med 1,3 procent.

Starka konsumenttrender inom livsmedel i Norden är bland 
annat hälsa, ansvar och hållbarhet samt ursprung. I Sverige 
stiger efterfrågan på närproducerade produkter. Intresset 
för kvalitets- och premiumvaror är fortsatt stort, även om 
lågprismärken och kedjornas egna varumärken fortsätter att 
ta marknadsandelar. Urbaniseringen och en ökande andel 
ensamhushåll driver en ökad efterfrå-
gan på ”food-to-go” och bake-off-
produkter. Efterfrågan på ekologiska 
varor är fortsatt stor; inom vissa 
livsmedelskategorier bedöms 
efterfrågan vara större än utbudet. 
Konsumenter efterfrågar också i allt 
större utsträckning så kallade alter-
nativa proteiner: det vill säga icke 
köttbaserade proteiner.

Läs hela tertialrapporten på www.lantmannen.com


