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Stark start på 2019



Även Lantmännen Maskin har påverkats av torkan, 
som lett till en minskad investeringsförmåga i lant- 
bruket. Efterfrågan och omsättning i första tertialet 
är lägre än föregående år. Efterfrågan på verkstads- 
tjänster är däremot fortsatt god. Besparings- och 
effektiviseringsprogrammet i Lantmännen Maskin 
fortsätter som planerat.

Även divisionens internationella lantbruksinne-
hav i Tyskland, Polen och Baltikum har påverkats 
negativt av torkan och rapporterar lägre resultat än 
föregående år.

Bredden borgar för resultat
Årets första fyra månader visar på styrkan i 
Lantmännens breda affärsportfölj. Medan fjol-
årets torka fortsätter påverka resultatet i lant-
bruksdivisionen negativt stöttar framgångarna 
inom livsmedel och energi upp. Sammantaget 
visar Lantmännen därför ett ökat resultat 
jämfört med förra årets första tertial. 

Division Energi visar ett högre totalresultat jämfört 
med förra året: 52 MSEK (38). Lantmännen Agroetanol 
förbättrar sitt resultat tack vare ett väsentligt högre 
etanolpris under årets första månader och en för-
bättrad prisrelation mellan etanol, foderprodukt och 
insatsvaror. Även Lantmännen Aspen och Lantmännen 
Reppe visar högre resultat än föregående år.

Division Livsmedel visar ett resultat som är avsevärt 
högre än förra året: 239 MSEK (157). Lantmännen 
Cerealia har förbättrat sitt resultat främst genom 
en stark utveckling 
i de internationella 
affärerna i Ryss-
land, Ukraina och på 
exportmarknaderna.
Lantmännen Unibake 
fortsätter att ut- 
vecklas positivt och 
har ökat sin försäljning 
markant från förra 
året. Den främsta 
tillväxten sker inom 
fryst bröd.

Affärsområde Swecon visar ett avsevärt högre re-
sultat än föregående år: 139 MSEK (88). 
Aktivitetsnivån är fortsatt hög på alla Swecons 
marknader – särskilt i Tyskland, där efterfrågan har 
ökat ytterligare. Service- och reservdelsmarknaden 
fortsätter att öka på samtliga marknader.

Swecons framgångar i Sverige, Tyskland och Baltikum 
fortsätter. Nyligen lanserades webbportalen mySwecon som 
ökar tillgängligheten. 

Affärsområde Fastigheter utvecklas enligt plan, 
med ett resultat exklusive fastighetsförsäljningar i 
nivå med föregående år: 71 MSEK (74).
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Lantmännens resultat efter finansnetto för första 
tertialet 2019 uppgår till 335 MSEK – en ökning 
jämfört med föregående års resultat på 293 MSEK 
för samma period. Konsekvenserna av förra somma-
rens torka fortsätter att påverka flera av Lantmännens 
verksamheter, men nästan alla andra affärer utveck-
las positivt.

Siffrorna nedan avser rörelseresultat för perioden 
januari-april. Föregående års resultat anges inom 
parentes.

Division Lantbruk visar ett lägre resultat än före- 
gående år: -28 MSEK (67), vilket är konsekvensen 
av förra årets låga spannmålsskörd. Kostnaden för 
att förse industriverksamheterna med spannmål har 
ökat till följd av att Sverige behöver importera spann-
mål. Efterfrågan på foder är fortsatt mycket stor. 

Investeringarna i förbättrad infrastruktur för spann-
målshantering fortsätter. I maj invigdes en ny spannmåls- 
mottagning i uppländska Hargshamn. 

I januari fick förvärvades en bageri- 
verksamhet, Bakery du Jour, i 
Australien för att förstärka livs- 
medelsdivisionens globala affär.
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Inledningen på 2019 visar återigen styrkan i 
Lantmännens breda affärsportfölj. Förra sommarens 
torka och värme, som ledde till den lägsta spann-
målsskörden på mycket länge, har haft stor påverkan 
på flera av våra affärer – framförallt inom division 
Lantbruk, som möter högre kostnader för att säkra 
försörjningen av spannmål till svenska industri-
kunder och lägre exportintäkter än normalt. Sam- 
tidigt fortsätter nästan alla andra affärer i koncernen 
att utvecklas positivt: särskilt division Livsmedel och 
affärsområde Swecon visar betydligt högre resultat 
än föregående år.

I skrivande stund är läget inför den kommande 
skörden svårbedömt och förutsättningarna varierar 
i landet, från stora mängder nederbörd på vissa håll 
till mycket lite regn på andra. Vi hoppas givetvis på 
en stor och kvalitetsmässigt bra skörd: Lantmännen 
har fortsatt att investera i infrastrukturen för spann-
målshantering på ett flertal orter, och vi är för- 
beredda för att hantera stora skördevolymer.

Ett exempel är den nya, stora spannmålsmottag-
ningen med hamnläge i uppländska Hargshamn som 
invigdes i maj.

Den senaste tiden har intresset för havre och 
havrebaserade produkter ökat avsevärt, och det 
finns stora möjligheter till värdeskapande i havrens 
värdekedja. Lantmännen är väl positionerat, och vi 
har starka samarbeten inom till exempel forskning 
och växtförädling. Vår ambition är att växa havreaf-
fären signifikant, och i mars förvärvades en kvarn 
och anläggning för havreförädling i Kimstad utanför 

Med sikte på lantbruk i världsklass!

Lantmännens resultat efter finansnetto för första 
tertialet 2019 uppgår till 335 MSEK – en ökning 
jämfört med föregående års resultat på 293 MSEK 
för samma period. Konsekvenserna av förra som-
marens torka har dock fortsatt att påverka flera av 
våra affärer.

Norrköping. Förvärvet höjer väsentligt Lantmännens 
kapacitet för havre och erbjuder flera nya 
möjligheter inom bland annat ingrediensområdet.

Jag vill tacka alla som deltog på årets fören-
ingsstämma – som vanligt var det många givande 
diskussioner, och det var glädjande att se att så 
många distrikt lämnat in motioner. Engagerade ägare 
som är aktiva i styrningen av Lantmännen gör oss 
till ett ännu starkare företag. Partnerskapet mellan 
Lantmännen och medlemmarna är fundamentet för 
hela vår affär, och en av våra viktigaste uppgifter är 
att stärka lantbrukarens roll i värdekedjan.

Även om inledningen av 2019 har varit utmanande 
inom de lantbruksnära verksamheterna så fortsät-
ter Lantmännen att utvecklas positivt: lönsamheten 
inom de allra flesta områden har ytterligare förbät-
trats, och vi ser stora möjligheter till fortsatt lönsam 
tillväxt inom i stort sett samtliga affärer. Genom att 
bibehålla det starka samarbetet mellan Lantmännen 
och medlemmarna har vi alla förutsättningar att 
fortsätta den positiva utvecklingen – med sikte på att 
kraftfullt bidra till ett svenskt lantbruk i världsklass.

Signerat

Per Olof Nyman
Vd och koncernchef



Nettoomsättningen var 15 334 MSEK (13 744), en 
ökning med 12 procent varav 7 procent organisk
tillväxt.

Rörelseresultatet uppgick till 408 MSEK (358), en 
ökning med 50 MSEK. Störst resultatförbättringar 
har skett inom division Livsmedel och affärsområde 
Swecon.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 335 
MSEK (293).

Kassaflödet före finansieringsverksamheten var 
–289 MSEK (–52).

Investeringarna uppgick till 673 MSEK (661) och 
verksamhetsförvärv till 508 MSEK (0).

Första tertialet i korthet 

Grodden Ekonomi Maj 2019

I februari utbetalades cirka 55 MSEK till med-
lemmarna, som den andra delen av Lantmännens 
åtgärdspaket på totalt 220 MSEK.

Vid Lantmännens ordinarie föreningsstämma i maj 
beslutades om återbäring och efterlikvid, insatsut-
delning och Insatsemission som tillsammans uppgår 
till 620 MSEK i utdelning till medlemmarna.

Från 1 januari 2019 tillämpas den nya redovisnings-
standarden IFRS 16.
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Lantmännens delårsrapport
Januari - april 2019

Finansiell utveckling
•  Nettoomsättningen var 15 334 MSEK (13 744), en 

ökning med 12 procent varav 7 procent organisk  
tillväxt.

•  Rörelseresultatet uppgick till 408 MSEK (358), en ökning 
med 50 MSEK. Störst resultatförbättringar har skett 
inom division Livsmedel och affärsområde Swecon.

•  Resultatet efter finansiella poster uppgick till 335 MSEK 
(293).

•  Kassaflödet före finansieringsverksamheten var –289 
MSEK (–52). 

•   Investeringarna uppgick till 673 MSEK (661) och verk-
samhetsförvärv till 508 MSEK (0).

Viktiga händelser
•  Lantmännen förvärvade i januari en bageriverksamhet 

i Australien.

•  I mars förvärvade Lantmännen en havreverksamhet i 
Kimstad, Östergötland för att utöka kapaciteten och  
satsa ytterligare på vidareförädling av havre.

•  I februari utbetalades cirka 55 MSEK till medlemmarna, 
som den andra delen av Lantmännens åtgärdspaket på 
totalt 220 MSEK.

Händelser efter periodens utgång
•  Vid Lantmännens föreningsstämma i maj beslutades  

om återbäring och efterlikvid, insatsutdelning och 
insats emission som tillsammans uppgår till 620 MSEK i 
utdelning till medlemmarna.

Lantmännens nyckeltal 1)
2019

jan-apr
2018

jan-apr
2018

jan-dec

Nettoomsättning, MSEK 15 334 13 744 43 962
Rörelseresultat, MSEK 408 358 1 443

Rörelsemarginal, % 2,7 2,6 3,3
Resultat efter finansiella poster, MSEK 335 293 1 250
Periodens resultat, MSEK 292 246 1 182
Kassaflöde före finansieringsverksamheten, MSEK –289 –52 –824
Avkastning på eget kapital, % 5,3 4,9 7,6
Avkastning på operativt kapital, % 4,2 4,6 6,0
Balansomslutning, MSEK 42 218 37 567 37 095
Soliditet, % 40,3 41,4 43,2
Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 673 661 1 825
Nettolåneskuld, MSEK 12 407 7 694 8 719
Räntetäckningsgrad, gånger 4,4 4,9 6,0
Medelantal anställda 10 074 9 811 9 940

Justerat för jämförelsestörande poster

Rörelseresultat, MSEK 408 358 1 580
Rörelsemarginal, % 2,7 2,6 3,6
Resultat efter finansiella poster, MSEK 335 293 1 387
Periodens resultat, MSEK 292 246 1 289
Avkastning på eget kapital, % 5,3 4,9 8,2
Avkastning på operativt kapital, % 4,2 4,6 6,6

1)  2019 påverkat av införandet av IFRS 16.

Inledningen på 2019 visar återigen styrkan i Lantmännens breda affärsportfölj.

Även om början av 2019 har varit utmanande inom de lantbruksnära verksamheterna så fortsätter 
Lantmännen att utvecklas positivt och lönsamheten inom de allra flesta områden har ytterligare förbättrats.

Per Olof Nyman, vd och koncernchef
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Division
Livsmedel

Division
Energi

Division
Lantbruk

Jan-apr 2018Jan-apr 2019

Rörelseresultat per segment, ackumulerat jan-apr
Justerat för jämförelsestörande poster, MSEK

Andel av koncernens omsättning
Inklusive koncernintern försäljning

Affärsområde Fastigheter 1 % (1 %)

Affärsområde Swecon 15 % (16 %)

Division Livsmedel 33 % (33 %)

Division Energi 7 % (6 %)

Division Lantbruk 44 % (44 %)

IFRS 16 och resterande del avser ökade rörelsefordringar 

och rörelseskulder, upptagande av nya lån för förvärv av 

verksamheter samt av valutaomräkningseffekter relaterade 

till utländsk verksamhet. 

Soliditeten uppgick till 40,3 procent (43,2 vid årsskiftet). 

Soliditeten hade varit i nivå med soliditeten per årsskiftet 

utan införandet av IFRS 16.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Riskerna i Lantmännens verksamhet omfattar strategiska 

risker relaterade till bland annat varumärken, klimat, 

omvärldskrav och konjunktur, operativa risker såsom pris-

förändringar på energi, etanol och råvaror, samt finansiella 

risker. Riskerna beskrivs utförligt i Lantmännens årsredo-

visning.

Förändringar i koncernen
I januari förvärvades det australiska bageriföretaget Bakery 

Du Jour (namnändrat till Lantmännen Unibake Australia). 

Företaget omsätter drygt 200 MSEK och har 90 anställda 

på årsbasis. 

I mars förvärvade division Energi det brittiska bolaget 

Tate & Lyles havreverksamhet i Kimstad genom förvärv av 

fastighet, kvarn och anläggningstillgångar. Verksamheten 

omsätter cirka 50 MSEK på årsbasis och kompletterar 

Lantmännens befintliga verksamhet inom värmebehandlad 

havre. Cirka 35 medarbetare omfattas av förvärvet.

Personal
Medelantalet anställda uppgick till 10 074 (9 811) och antal 

heltidsanställda per 30 april var 10 064 (9 836). Ökningen 

är främst hänförlig till Swecon och Unibake.

Övriga viktiga händelser under tertialet
I februari utbetalades cirka 55 MSEK till medlemmarna, 

som den andra delen av Lantmännens åtgärdspaket på 

totalt 220 MSEK. Utbetalningen baseras på medlemmarnas 

handel med Lantmännen Lantbruk Sverige under septem-

ber till december 2018.

Lantmännen hamnade även i år i toppen av Sustainable 

Brand Index (SBI), Nordens största oberoende varumärkes-

studie som fokuserar på hållbarhet. Lantmännen är Sveriges 

tredje mest hållbara varumärke totalt enligt undersökningen, 

och placerar sig på plats två i livsmedelskategorin. 


