Ekonomi
Special
E KO N O M I S K I N F O R M AT I O N F Ö R M E D L E M M A R N A I L A N T M Ä N N E N
Välkommen till årets andra nummer av Ekonomigrodden! Här får du en specialedition av Lantmännens ägartidning Grodden
med anledning av årets andra tertialrapport.

Fortsatt stark utveckling för Lantmännen
Lantmännen fortsätter utvecklas stabilt. Arbetet
med att stärka företagets konkurrenskraft pågår
ständigt och ger god effekt i alla divisioner.
Lantmännens resultat efter finansiella poster, och
justerat för jämförelsestörande poster, till och med
andra tertialet uppgår till 1 112 MSEK – att jämföra
med 1 021 MSEK för samma period föregående år.
Alla siffror nedan avser rörelseresultat för perioden
januari-augusti 2017, justerat för jämförelsestörande
poster. Föregående års resultat är inom parentes.

Division Lantbruk
Division Lantbruk fortsätter att utvecklas positivt och
visar ett rörelseresultat i
nivå med föregående år:
259 MSEK (250).
Divisionens internationella
intresseinnehav visar ett
resultat som är något
högre än föregående
år. Den 1 juni slutfördes
förvärvet av finska K-maatalous, som för närvarande
är under namnbyte till
Lantmännen Agro Oy.

Division Maskin
Division Maskin har sedan årets inledning en god
försäljningsutveckling inom både Lantmännen Maskin
och Swecon. Rörelseresultatet uppgår till 209 MSEK
(158). Lantmännen har en stark ställning på den
svenska traktormarknaden, och Swecon har en bra
position i både Sverige och Tyskland.
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Division Energi
Division Energi har förbättrat sitt rörelseresultat
jämfört med föregående
år, till 244 MSEK (225).
Resultatförbättringen drivs
främst av ett högre resultat
i Lantmännen Agroetanol,
som framgångsrikt fortsätter utveckla sin export av
etanol med hög klimatprestanda. Lantmännen Reppe
upplever fortsatt god efterfrågan, medan Lantmännen Aspen möter hårdare konkurrens på de nordiska
marknaderna.

Division Livsmedel
Division Livsmedels visar något lägre rörelseresultat
än föregående år: 504 MSEK (576). Lantmännen Cerealia fortsätter att investera i innovation
och varumärken, och ett omfattande arbete pågår för att vässa organisationen,
öka kostnads- och produktionseffetiviteten och bygga en organisatorisk
plattform för lönsam tillväxt. Lantmännen
Unibake har ökat sin försäljning under
andra tertialet. Flera investeringsprojekt
pågår planenligt i bland annat Belgien,
Polen och Ryssland. I Finland har arbetet
med att effektivisera bageriinfrastrukturen löpt på väl,
med fortsatt hög leveranssäkerhet till kunder.

Lantmännen Fastigheter
Lantmännen Fastigheter
visar ett resultat, exklusive
fastighetsförsäljningar,
på 139 MSEK (121).
I augusti skapade
Lantmännen tillsammans
med fastighetsägaren
Hemsö ett joint venture, som ska satsa på utveckling
och förvaltning av samhällsfastigheter.
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Goda förutsättningar för framtiden
Special
Lantmännens resultatutveckling har varit fortsatt
stark och förutsättningarna för att leverera hög återbäring och efterlikvid också för 2017 är goda.
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Division Lantbruk har trots en sen skörd haft en stabil intjäning. Årets skördearbete har varit mycket intensivt
till följd av en koncentrerad skörde- och mottagningsperiod, vilket föranlett stora utmaningar på ett flertal platser
i landet. Divisionens internationella intresseinnehav visar
ett resultat som är något högre än föregående år. Den
1 juni slutfördes förvärvet av finska K-maatalous, som är
under namnbyte till Lantmännen Agro Oy. Vi har med
detta förvärv slutit cirkeln kring Östersjön och arbetet
med att integrera verksamheten pågår.

Den goda försäljningsutvecklingen fortsätter inom
Division Maskin Lantmännen har en fortsatt stark
ställning på den svenska traktormarknaden och har
etablerat en stark marknadsposition med den nya
Fendt-tröskan. Arbete pågår för att ytterligare stärka vår
svenska maskinverksamhet, med målsättningen att uppnå
en starkare intjäning i bolaget. Swecon fortsätter att leverera på en hög nivå och stärker löpande sin position på
den mycket starka marknaden för anläggningsmaskiner.
Division Energi har förbättrat sitt rörelseresultat jämfört med föregående år – främst drivet av ett högre resultat i Lantmännen Agroetanol, som framgångsrikt fortsätter
utveckla sin export av etanol med hög klimatprestanda.
En viss avmattning i premienivåerna för vår klimateffektiva
Generation 1-etanol har dock märkts under det senaste
tertialet. Satsningen på Generation 2-etanol baserad på
restprodukter fortsätter, och vi bygger för närvarande upp
ett cirkulärt flöde av
bageriavfall också i Finland. Med anledning av EU-kommissionens pågående utredning av Lantmännen Agroetanol och två andra etanoltillverkare angående misstänkt
brott mot EU:s konkurrenslagstiftning gjordes en avsättning om 300 MSEK i andra tertialet 2016. I enlighet med
gällande redovisningsprinciper har avsättningen justerats
till 440 MSEK.
Division Livsmedels rörelseresultat är något lägre än
föregående år. Resultatet har påverkats av strukturkostnader på Lantmännen Cerealia samt uppstartkostnader
och försäkringsintäkt för ett av Lantmännen Unibakes
bagerier i Belgien. I september slutfördes Cerealias
förvärv av den ryska knäckebrödstillverkaren Orient Products LLC, som stärker Lantmännens position på Europas
största livsmedelsmarknad. Flera investeringsprojekt
pågår inom Unibake i bland annat Belgien, Polen och
Ryssland.
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I Finland har arbetet med att effektivisera bageriinfrastrukturen löpt på väl, med fortsatt hög leveranssäkerhet
till kunder.
Lantmännen Fastigheter fortsätter att utvecklas
stabilt. I augusti skapade Lantmännen tillsammans med
fastighetsbolaget Hemsö ett joint venture, som ska satsa
på utveckling och förvaltning av samhällsfastigheter.
Affären innebar en god reavinst för Lantmännen och en
möjlighet att fortsätta utveckla samhällsfastighetsportföljen med en långsiktig partner.
Lantmännen är fortsatt en aktiv deltagare i utvecklingen av svensk livsmedelsproduktion;
bland annat deltar vi i regeringens nationella livsmdelsstrategi som tar sikte på år 2030. I september meddelade regeringen att ett kompetenscentrum för växtförädling ska bildas vid Sveriges lantbruksuniversitet, en
satsning Lantmännen drivit och som vi ställer oss mycket
positiva till. Växtförädling skapar värden i hela kedjan från
jord till bord: för lantbrukare, livsmedelsindustrin, konsumenter – och i slutändan även för svensk tillväxt och
konkurrenskraft.
Jag vill slutligen tacka alla som hittills deltagit i vår pågående Ägardialog, som kommer att ligga till grund för
en uppdatering av vår långsiktiga strategi. Flera intressanta
möten har genomförts under våren och sommaren, och
jag ser fram emot fortsatta diskussioner och inspel från
våra ägare. Tillsammans fortsätter vi att utveckla
Lantmännen till ett ännu bättre företag för framtiden.
Per Olof Nyman
Vd och koncernchef, Lantmännen
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A I L A N TLantmännen
M Ä N N E Nfinska K-maattertialet till 13 560 MSEK (12 837) och för årets första alous från Kesko Group. Bolaget är en av de största
åtta månader till 25 758 MSEK (24 517).
aktörerna på den finska lantbruksmarknaden med en
omsättning på cirka 3 miljarder SEK. Bolaget kommer
Rörelseresultatet i andra tertialet uppgick till 804
att byta namn till Agro OY.
MSEK (708) och justerat för jämförelsestörande poster till 804 MSEK (762).
Styrelse Vid Lantmännens föreningsstämma i maj
valdes Henrik Wahlberg och Ove Gustafsson till nya
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick styrelseledamöter efter Bengt-Olov Gunnarson och
för årets första åtta månader till 1 031 MSEK (1 797).
Björn Wallin som båda avböjt omval. Vid stämman
omvaldes styrelseledamöterna Per Lindahl, Gunilla
Investeringar i anläggningstillgångar har gjorts med Aschan, Johan Mattsson och Hans Wallemyr. Vid
1 722 MSEK (1 582).
konstituerande styrelsemöte valdes Per Lindahl till
styrelsens ordförande och Hans Wallemyr till vice
ordförande.

2017
maj-aug

2016
maj-aug

2017
jan-aug

2016
jan-aug

2016
jan-dec

Nettoomsättning, MSEK
Rörelseresultat, MSEK
Rörelsemarginal, %
Resultat efter finansiella poster, MSEK
Periodens resultat, MSEK
Kassaflöde före finansieringsverksamheten, MSEK
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på operativt kapital, %
Balansomslutning, MSEK
Soliditet, %
Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK
Nettolåneskuld, MSEK
Räntetäckningsgrad, gånger
Medelantal anställda

13 560
804
5,9
758
601
–918
12,5
11,2

12 837
708
5,5
663
429
–47
9,7
10,6

860

941

25 758
1 205
4,7
1 112
915
–751
9,7
8,6
33 990
43,0
1 722
6 812
7,4
9 907

24 517
1 073
4,4
967
707
594
8,1
8,1
33 056
40,5
1 582
6 631
5,2
9 911

37 244
1 606
4,3
1 457
1 274
826
9,6
8,0
32 490
42,7
2 333
6 289
5,6
9 880

Justerat för
jämförelsestörande poster

2017
maj-aug

2016
maj-aug

2017
jan-aug

2016
jan-aug

2016
jan-dec

804
5,9
758
625
13,0
11,2

762
5,9
717
590
13,4
11,4

1 205
4,7
1 112
939
9,9
8,6

1 127
4,6
1 021
868
10,0
8,6

1 697
4,6
1 548
1 457
11,0
8,4

Lantmännens nyckeltal

Rörelseresultat, MSEK
Rörelsemarginal, %
Resultat efter finansiella poster, MSEK
Periodens resultat, MSEK
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på operativt kapital, %

Läs hela tertialrapporten på www.lantmannen.com
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