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Dagordning
Ärenden som enligt Falköpings Mejeris stadgar ska
förekomma på ordinarie föreningsstämma.
Utdelning av diplom till mjölkproducenter som erhållit
utmärkelser från vår branschorganisation ”LRF Mjölk ”.

Ränteutdelning på medlemsinsatser
Styrelsen föreslår att utbetala 2 % i ränta på innestående medlemsinsatser per 30/6 2018.
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Falköpings Mejeri
Ägande
Falköpings Mejeri ek. för. ägs av 166 lantbrukare varav 139 är aktiva mjölkproducenter.
I koncernen ingår helägda dotterbolagen Grådö Mejeri AB, Västgöta Lagerterminal AB, AB Västgöta Mjölkförädling och Svenska Mejerier AB.

Falköpings Mejeri

Affärsidé
Bondeägda Falköpings Mejeri ska erbjuda kunden
mejeriprodukter förädlade i Sverige av 100 % svensk
mjölkråvara.

Visioner och Mål
-

-

-

-
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Falköpings Mejeri ska skapa förutsättningar för
ägarna att bygga en långsiktig mjölkproduktion.
Målet är att skapa bästa möjliga avräkningspris
för mjölkproducenten.
Vi bryr oss om hela samhället, naturen och framtida generationer. Målet är att kontinuerligt reducera miljöpåverkan.
Medarbetarnas delaktighet, engagemang och ansvarstagande är en förutsättning för vår framgång.
Målsättningen är att medarbetarna ska känna en
stor yrkesstolthet.
Våra kunder och konsumenter ska känna trygghet
i våra produkter som bygger på goda, hälsosamma och naturliga råvaror.

Året som gick
Årets invägning av mjölk i Falköping uppgick till 167
mkg varav från egna mjölkleverantörer 141 mkg.

Grådö Mejeris invägning uppgick till 87 mkg varav
från kontraktsleverantörer 75 mkg.

		Koncernen

Året
kortfattat i siffror
		
2017/18
2016/17
Omsättning

Mkr

1 400

1 249

Årets resultat

Mkr

19

16

Investeringar

Mkr

31

10

Eget kapital

Mkr

177

157

Antal anställda i Falköping

St

71

71

Antal anställda i Grådö

St

51

46

Antal aktiva medlemmar

St

139

144

Antal mjölkleverantörer till Grådö

St

58

50
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VD har ordet
Invägningen i koncernen är nu drygt 215 miljoner kilo
per år från egna medlemmar/kontraktsleverantörer,
därtill kommer ytterligare 30–40 miljoner kilo från
andra mejerier som processas i våra anläggningar.
Detta är invägningsrekord för koncernen. Det innebär
också ett ökat tryck på vår organisation och produktionsanläggningar vilka fungerat mycket bra under
året. Samtidigt har Sverige totalt en minskad invägning på -1,7% under året. Råvarubalansen mellan
våra anläggningar är mycket bra. Mindre än 3% av
råvaran flyttas mellan anläggningarna.
Vi har också haft ett betydligt bättre avräkningspris
jämfört med föregående år vilket är glädjande. Som
någon uttryckte det under Mjölkens dag i riksdagen.
”detta har gett ett andrum i mjölkkrisen”
Vi ser en mycket volatil marknad på flera olika sätt.
Efterfrågan på feta mejeriprodukter har lett till rekordhöga priser på bl.a. smör och grädde. Samtidigt i
andra änden har vi haft rekordlåga priser på skummjölkspulver.
Priserna för ost har stigit något under året i Sverige
men den är fortsatt utsatt för en hård prispress från
importosten, vilket försvårar att hålla ett bra avräk6

ningspris.
Varannan ostbit som konsumeras i Sverige är importerad.
Inom dagligvaruhandeln ser vi också en kraftig förändring. Handelns egna märkesvaror har växt kraftigt
under året medan mejeriernas egna märken tappar.
Vi upplever att prisförhandlingarna och prisfluktuationerna är fler än någonsin. Det är också betydligt
hårdare konkurrens om platsen i butikshyllan. Konsumenten har aldrig tidigare haft fler produkter att välja
på än nu. Hela tiden kommer det nya alternativ. Jag
tänker då främst på de växtbaserade alternativen.
Sverige är också det EU-land som importerar mest
mejerivaror inom EU. Konsumtion av mjölk minskar
samtidigt som ostkonsumtionen ökar. Sammantaget
är konsumtionen räknat i kilo mjölk per person och år
konstant sedan 1980 fram tills idag.
Tillväxten på ekologiska mejeriprodukter har stagnerat och jag märker på flera olika sätt att det är en
obalans mellan konventionell och ekologisk mjölkråvara i Sverige. Detta har också lett till en prispress på
de ekologiska mejeriprodukterna vilket avspeglats på
det ekologiska avräkningspriset under året.

Det är oerhört viktigt att fortsatt ha låga tillverkningskostnader och utveckla våra produkter och produktionslinjer för att möta framtiden.
Under gångna året har vi investerat i flera olika delar.
• I Grådö har vi investerat i utrustning för laktosfri
produktion och produkterna lanserades vecka 7
i år.
• Byggnationen av en ny mottagningshall i
Falköping startade i början av året vilken
beräknas tas i drift i slutet av året.
• Återinvesteringar i ysteriet i Falköping har
förbättrat driftsäkerheten avsevärt och medfört
ytterligare bättre kvalité på vår ost.
Sverige har bra förutsättningar för mjölkproduktion
och regeringen har antagit en ny livsmedelsstrategi,
där de bl.a. säger att vi skall öka livsmedelsproduktionen i landet. Samtidigt importerar Sverige mest
mejerivaror av samtliga EU-länder och har därmed
en låg självförsörjningsgrad. Här har branschen en
stor utmaning att få konsumenten att välja det svenska
före de importerade mejeriprodukterna.
I skrivande stund har vi precis upplevt en rekordvarm

sommar med torka och rekordlåga skördar. Foderbristen leder till kraftigt ökade foderkostnader för
våra mjölkproducenter. Detta är givetvis en utmaning
men jag ser också att det finns möjligheter här. Det
är viktigt att både politiker, kunder och konsumenter
bestämmer sig för om vi skall ha kvar en svensk mjölkproduktion på nuvarande nivå och då betalar för den
svenska råvaran så att den överlever detta stålbad.
Om man inte gör detta kommer vi i Sverige få en
ännu sämre självförsörjningsgrad och vi kommer få
en ökad import. Det kommer då också att bli en ännu
större obalans mellan de feta och magra produkterna.
Avslutningsvis vill jag tacka mjölkproducenter och
personalen för ännu ett år av väl genomfört arbete
tillsammans
Falköping i september 2018

Anders Segerström
VD
Falköpings Mejeri
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Ordförande kommentarer
Verksamhetsåret har varit händelserikt och mycket har
hänt både i vår omvärld och på mejeriet.
I och med att Gefleortens mejeriförening fusionerade
med Arlafoods valde ett antal mjölkleverantörer att
skriva kontrakt med oss och leverera sin mjölk till anläggningen i Grådö. När nu Gefleortens mejeriförenings upphört finns det i dag ännu färre mejerier med
hög produktionskapacitet som kan garantera svensk
mjölkråvara på alla sina artiklar under eget varumärke. Det blir allt tydligare att Falköpings Mejeri storleksmässigt blir nummer tre av alla mejeriföreningar.
För att stärka tillgången på mjölkråvara och ge delaktighet i Falköpings Mejeri ek förening har styrelsen
under verksamhetsåret tagit beslut om att erbjuda kontraktsleverantörerna till Grådö Mejeri, medlemskap i
föreningen från och med 2020.
För att öka andelen lönsamma produkter har Falköpings Mejeri under året investerat i en produktionsanläggning i Grådö som kan tillverka laktosfria produkter. För att skapa expansionsmöjligheter i Falköping
pågår investering i en ny mjölkmottagningshall.
Vi har blivit beviljade ett stöd från Klimatklivet för att
gå ifrån fossilt bränsle. Det beviljade stödet och mins-
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kade kostnader ger oss möjligheter till att investera i
ny energiscentral som bygger på förnybart bränsle.
Vi står inför tuffa utmaningar i framtiden med att slå
sig fri från ett globalt reglerat pris på mjölk, ökad
mängd artiklar som inte är under eget varumärke och
en konsumtionsminskning av dryckesmjölk. I takt med
minskad närhet till djur och natur för våra konsumenter behöver mejeribranschen jobba med information
avseende vart vår mjölk kommer i från.
Verksamhetsåret avslutas med en negativ global trend
med sjunkande pris på mjölk och samtidigt en torka
som slår hårt mot många områden i Sverige.
Som ny ordförande för Falköpings Mejeri ser jag tillbaka på ett intressant och händelserikt år.
Tack vare att vi bland annat har duktiga och engagerade medarbetare på mejerierna och ett konstruktivt
styrelsearbete, ser jag positivt på framtiden.
Luttra i oktober 2018

Claes Arnesson

falköpings mejeri
falköpings
mejeri
lanserar
laktosfri
lanserar laktosfri
mjölkdryck

mjölkdryck

Falköpings Mejeri har tagit fram ett helt nytt koncept för laktosfri
mjölkdryck, som kommer att finnas i butik från v.7 2018.
Både mellan- och standardmjölkdryck i 1-litersförpackning,
Falköpings Mejeri har tagit fram ett helt nytt koncept för laktosfri
i en helt ny design, 100% svensk och som kommer skapa
mjölkdryck, som
kommer att finnas i butik från v.7 2018.
uppmärksamhet
i hyllan.

Laktosfri mjöLkdryck
från svenska gårdar

Visst
kommer
du attoch
prova?
Både
mellanstandardmjölkdryck

i 1-litersförpackning,
i en helt ny design, 100% svensk och som kommer skapa
uppmärksamhet i hyllan.
Visst kommer du att prova?

Marknad
Dagligvarumarknaden (Färskvaror/ost)
Vårt mejeri har under året fått förmånen att leverera produkter till några av Bergendahls butiker (City
Gross). Detta är glädjande besked, då vi i och med
detta finns representerade hos samtliga dagligvaruhandelns kedjor. Liksom alltid är det viktigt att vi ser
till att fortsätta leverera mejeriprodukter med hög servicegrad och kvalitet.
Våra medarbetare inom försäljning fortsätter med sitt
idoga arbete ute på ”fältet”, och har nytt material att
sätta upp vid våra produkter i butikerna. I Grådös
område har det tillkommit ett antal nya butiker och det
tillkommer hela tiden fler. Detta mycket tack vare att vi
numera finns i ICAs automatiska varubeställningssystem, även med varumärket Grådö Mejeri.
Lanseringen av vår laktosfria mjölkdryck (v 7-2018)
togs emot bra av marknaden, och vi finns väl representerade i de butiker som vi levererar till. Konkurren-

sen från övriga märken och handelns egna varumärken är tuff, men vår design sticker ut i hyllan så vi ser
med tillförsikt på framtiden och produktutveckling av
fler laktosfria produkter.
Handelns egna märken fortsätter att ta ytterligare
marknadsandelar, inom samtliga produktgrupper och
inte minst mejeri. Detta är något vi måste acceptera
och se till att bli ännu mer attraktiva och effektiva med
vårt sortiment.
Vidare har året som gått präglats av stora fluktuationer i prisnivåer, vilket innebär att vi har haft en
mängd förhandlingar med våra kunder. Vårens och
sommarens extrema torka har varit mycket utmanande. Samtidigt leder det till en ökad förståelse för den
verksamhet vi bedriver på gårdarna och i förlängningen förhoppningsvis en viktig signal om att värna
det svenska jordbruket.
Kunderna är nöjda med vårt samarbete och vi utvecklas gemensamt positivt.
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Marknadsföring
Strategin med att vara med i några av de matlagningsprogram som finns fortsätter och kompletteras
med att i den mån det är möjligt, också vara med
produkter i ett flertal olika större event som till exempel Dagligvarugalan, SM i matlagning osv.
Vi har genomfört en rad aktiviteter på vår omtyckta
Biskop® och Präst®, som fallit väl ut och som leder
till att vi stärker vår position inom ostkategorin på den
svenska marknaden. Det märks inte minst på att vi får
en hel del positiva kundsamtal från hela landet.
I samband med lanseringen av vårt laktosfria sortiment stöttades detta med medverkan under drygt 4
månader i radioreklam.
Sponsringen till föreningar med inriktning på barn &
ungdom fortgår, och ger ringar på vattnet. Det ger
en positiv upplevelse från våra framtida konsumenter.
Våra två ”kosläpp” på Uddetorp och Viken blev
mycket lyckade och uppskattades av alla besökare.
Det känns som om detta koncept med två större släpp
funkar mycket bra och vi fortsätter att utveckla dessa.
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Anläggningen i Falköping
Under året har en mottagningshall börjat att uppföras, den beräknas vara klar i januari 2019. Befintlig
mottagningshall ligger idag mitt i mejeriet och hindrar
utvecklingen av anläggningen. När den nya hallen är
klar finns möjlighet för framtida utbyggnad och rationaliseringsvinster.
Under året har de två villor som förvärvades 2007
och 2010 rivits. Marken kommer att ge transportörerna en vändplan och bättre trafikflöde.

Ost
Under året har investeringar och underhållsarbeten
gjorts i vårt ysteri. En ny ystningstank har installerats
och den gamla hissen som transporterade osten till
press har bytts ut mot en robot. I samband med dessa
investeringar gjordes omfattande underhållsarbete.
Den nya utrustningen har fungerat bra och osten
håller god kvalité. Vi tillverkar i vårt ysteri Biskop®,

Präst® och Svecia. Ostpriserna har under året stigit
men är fortfarande på en för låg nivå.

Färskvaror
Dagligvaruhandeln har önskemål att få leverans i kartong istället för i back. För att möta handels önskemål,
har under året ytterligare en kartongmaskin installerats. För att få en effektiv produktion har under året
två gräddtankar installerats. På färskvaruavdelningen
i Falköping tillverkas dryckesmjölk, fil, grädde och
creme fraiche.

Mjölkpulver
Försäljning av mjölkpulver sker via vårt helägda dotterbolag Västgöta Mjölkförädling AB. Under året har
tillverkats 5 000 ton pulver. Prisbilden har stigit mot
föregående men är tyvärr fortsatt på låg nivå.
Anläggningen i Falköping har under året fungerat
bra.

Industri
Efterfrågan på svenska mejeriprodukter är fortsatt stor
från industrin, inte minst när det gäller feta produkter.
Då vi har haft en sommar med fint väder har efterfrågan från glassindustrin varit stor.
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Anläggningen i Grådö

Miljö och kvalitet

Fler mjölkleverantörer har tagits in på kontrakt till anläggningen i Grådö under året. Anläggningen har
ökat sin invägning med 19%. För att klara produktionen vid ökad invägning har personalstyrkan ökats
med 5 personer och nu körs även ett nattskift.
I februari var anläggningen för att producera laktosfria produkter klar. Vi har valt att börja med att lansera laktosfri standard- och mellanmjölk. Arbetet fortgår
med att ta fram ytterligare laktosfria produkter. Den
laktosfria anläggningen har fungerat bra.
På anläggningen i Grådö tillverkas konsumtionsmjölk,
fil, yoghurt, creme fraiche, smör, laktosfri mjölkdryck
samt ESL mjölk (längre hållbarhet).
Vi ser att efterfrågan på ESL produkter ökar och därför pågår ett projekt med att öka kapaciteten för att
möta efterfrågan hos handeln och konsumenter.

Kvalitet
Anläggningarna i Falköping och i Grådö är båda
certifierade enligt BRC, en GFSI-godkänd standard
vilket är ett krav från handeln. Revision sker en gång
per år. Dessutom sker kundrevisioner, då vår efterlevnad av uppsatta rutiner kontrolleras. Vi har även interna revisioner, där utbildad mejeripersonal reviderar
avdelningarna utifrån de krav som ställs i standarden.
Förutom BRCs krav skall lagar och branschriktlinjer
följas, vilket kontrolleras genom årliga besök från
Livsmedelsverket. Vi går då igenom rutiner och provtagning, och går ut på avdelningarna där inspektören pratar med personalen om hur produktionsdagen
fungerar.
Genom våra driftslaboratorier vid respektive anläggning har vi en viktig uppföljningskontroll av inkommande mjölkråvara samt förpackade produkter. Att
ha spårbarhet i samtliga led är en förutsättning i kvali-

tetsarbetet, och vi utför regelbundet spårbarhetstester
för att se att detta system fungerar, samt för att kunna
göra ytterligare förbättringar.
Vissa kemiska och bakteriologiska analyser skickas
till externt laboratorium enligt en fastställd frekvens.
Vi har kvalitetsmål för samtliga produktgrupper som
vi arbetar aktivt med att följa upp, och i detta arbete
är det väldigt värdefullt att kunna byta kunskap och
erfarenhet anläggningarna emellan.

Miljö
Vi eftersträvar att minska vår belastning på miljön. Vi
arbetar aktivt med användningen av vatten, kemikalier, avfall, energi och råvaror. För dessa parametrar
arbetar vi med nyckeltal, som följs upp internt och vid
miljöinspektioner.
Förutom årliga miljöinspektioner har vi även regelbundet periodiska besiktningar, då en extern miljörevisor kontrollerar hur miljöarbetet efterlevs. Vår miljöinspektör är också med vid dessa revisioner och det

utgör ett viktigt bidrag till vårt ständiga förbättringsarbete. De mål som fastställts i vårt tillstånd redovisas
årligen i en Miljörapport som granskas.
Vi strävar efter att minska transporternas påverkan
på miljön och har en kontinuerlig dialog med våra
transportföretag för bästa möjliga planering och optimering.
En energicentral kommer att uppföras i Falköping under 2019. Denna central kommer att eldas med fossilfria bränslen och ersätta den olja vi använder idag.
Vidare kommer ny kyl- och tryckluftskompressorer att
installeras. Där överskottsenergin utvinns till att uppvärmning av våra lokaler.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Falköpings
Mejeri ekonomiskförening, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1
juli 2017 till 30 juni 2018.

Allmänt om verksamheten
Falköpings Mejeri är en ekonomisk förening som ägs
av mjölkproducenter i Västra Götaland. Föreningen
bedriver mejeriverksamhet. Den största delen av koncernens verksamhet finns i moderföretaget.
Produktionen sker i Falköping och Grådö. I verksamheten ingår även försäljning av inköpta produkter.
Koncernen omfattar moderföreningen Falköpings Mejeri ekonomisk förening samt helägda dotterbolagen
Grådö Mejeri AB, Västgöta Lagerterminal AB, AB
Västgöta Mjölkförädling och Svenska Mejerier AB.
Föreningens säte är i Falköpings Kommun.

Miljöpåverkan
Företaget bedriver tillståndspliktig verksamhet och är
certifierade enligt BRC Global Standard – Food med
högsta betyg. Mer information hittar du under rubriken ”Miljö och Kvalitet” på sidan 12.

Försäljning
Koncernens omsättning uppgick till 1 400 mkr, vilket
är en ökning med 151 mkr eller 12 %. Ökningen avser ökad volym samt allmänna prisökningar till följd
av stigande världsmarknadspriser.

Resultat
Koncernens resultat före skatt uppgår till 24 mkr vilket motsvarar ca 1,7% av koncerns omsättning. Årets
resultat har belastats med avskrivningar på 29 mkr.

Likvida medel
Tillgänglig likviditet uppgår på balansdagen till 109
mkr (föregående år 89 mkr).
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Ägandeförhållande
Falköpings Mejeri är en ekonomisk förening och ägs
av 166 st medlemmar. Ägarnas insatskapital uppgick
vid årets slut till 7 mkr. Ränta på medlemmarnas insatser föreslås att utbetalas med 2 %, detta motsvarar 133 tkr. Mjölkinvägning uppgick till 167 mkg i
Falköping, varav från medlemmar 141 mkg. Mjölkinvägningen från medlemmar har minskat med 0,5%
jämfört med föregående år.
I Grådö uppgick invägningen totalt till 87 mkg, varav
från kontraktsleverantörer 75 mkg.

Hållbarhetsredovisning
Angående hållbarhetsredovisningen hänvisas till vår
hemsida www.falkopingsmejeri.se.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har Falköpings Mejeri ek. för. förvärvat samtliga inventarier från helägda dotterbolaget
Grådö Mejeri AB. Inventarierna är förvärvade till
bokförda värdet

Personaluppgifter
Medeltalet anställda i koncernen har varit 122 stycken, varav 106 är män och 16 är kvinnor.
Medeltalet anställda har beräknats efter normal arbetstid på 1 750 timmar.
Styrelsens arvode fastställs på föreningsstämman. I
styrelsens ersättningar ingår även ersättning för styrelsens ordförande och vissa av styrelsens ledamöter för
arbete utfört inom deras specialkompetenser.
Några särskilda avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner till styrelseledamöter, VD eller personer i ledande ställning finns inte i föreningen.
Beträffande koncernens och moderföreningens resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkning samt kassaflödesanalys med tillhörande noter.

Femårsöversikt – Koncernen

Omsättning

2017

2016

2015

2014

2013

2018

2017

2016

2015

2014

Mkr

Mkr

Mkr

Mkr

Mkr

1 400

1 249

1 159

1 140

849

Investeringar

31

10

33

34

52*

Avskrivningar

29

31

27

23

16

Årets resultat

19

16

-4

-3

18

Kassalikviditet % (exkl outnyttjad checkkredit)

77

65

55

64

70

Soliditet %

39

37

31

31

35

Anställda Falköping st

71

71

69

69

66

Anställda Grådö st

51

46

46

45

38

167

159

163

165

159

87

69

61

54

Invägd mjölk medlemmar mkg

141

142

140

130

122

Aktiva medlemmar st

139

144

147

148

151

58

50

45

46

39

Invägd mjölk mkg i Falköping
Invägd mjölk mkg i Grådö

Mjölkleverantörer Grådö st
* varav förvärv av aktier i Grådö Mejeri AB ingår med 30 mkr.
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Förslag till vinstdisposition

		
2018 06 30
2017 06 30

		
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel			

balanserat resultat		

100 963 854

86 020 162

årets resultat		

13 630 393

15 053 046

Totalt		
114 594 247
101 073 208

			
disponeras för			
ränta på insatskapital		
överföring till balanserat resultat		
Totalt

133 075

109 354

114 461 172

100 963 854

114 594 247

101 073 208

Rapport över förändring i eget kapital
Koncernen

Insats
kapital

Belopp vid årets ingång

5 468

Förändring av insatser

1 186

Övrigt
tillskjutet
kapital
15 101

Fritt eget
kapital

Årets
resultat

120 401

16 302

16 302

-16 302

Disposition av föregående års resultat

Överföring till fria reserver
Ränta på insatskapital

-109

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

18 516
6 654

15 101

Bundet eget kapital

Moderföreningen

136 594

18 516

Fritt eget kapital

Insats

Reserv

Balanserat

Årets

kapital

fond

resultat

resultat

Belopp vid årets ingång

5 468

Förändring av insatser

1 186

15 101

86 020

15 053

14 944

-14 944

Disposition av föregående års resultat

Överföring till balanserat resultat
Ränta på insatskapital

-109

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

16

13 630
6 654

15 101

100 964

13 630

Resultaträkning
Not

Koncernen

Moderföreningen

		
2017 07 01
2016 07 01
2017 07 01
2016 07 01
		

2018 06 30

2017 06 30

2018 06 30

2017 06 30

		tkr

tkr

tkr

tkr

Rörelseintäkter, lagerförändring m m

Nettoomsättning

1 399 174

1 242 666

1 376 494

1 202 444

Förändring av lager, färdiga varor		

1

-17 811

-5 806

-15 941

-3 326

Övriga rörelseintäkter		

18 367

11 928

17 161

20 696

Rörelseintäkter, lagerförändring m m		
1 399 730
1 248 788

1 377 714

1 219 814

					
Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter		
Handelsvaror		

-1 037 017

-890 998

-1 021 507

-877 722

-925

-12 644

-925

-9 344

Övriga externa kostnader

2

-227 375

-209 962

-226 596

-214 282

Personalkostnader

3

-77 793

-74 070

-77 793

-74 070

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 7

-28 828

-31 346

-26 463

-20 866

-1 651

-6 023

-1 376

-6 005

Övriga rörelsekostnader 		

Rörelseresultat		
26 141
23 745
23 054
17 525

					
Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande intäkter		

51

23

51

13

Räntekostnader och liknande kostnader		

-2 561

-2 962

-1 761

-1 927

23 631

20 806

21 344

15 611

Resultat efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner och skatt

					
Bokslutsdispositioner

4

-

-

-3 715

Resultat före skatt		
23 631
20 806
17 629

3 726
19 337

					
Skatter

Skatt som belastat årets resultat
Årets resultat

5

-5 115

-4 504

-3 999

-4 284

18 516

16 302

13 630

15 053
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Balansräkning

Tillgångar

Koncernen
Moderföreningen
Not		
			

		
2018 06 30
2017 06 30
2018 06 30
2017 06 30
TILLGÅNGAR		tkr

tkr

tkr

tkr

-

-

49 817

12 255

13 695

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar			

Goodwill

6

0

0

Materiella anläggningstillgångar			

Byggnader och mark
Pågående nyinvestering byggnad

8

48 141

9

10 806

531

10 806

531

Maskiner och andra tekniska anläggningar

10

97 299

97 359

94 383

38 536

Inventarier

12

0

10

0

0

Pågående nyinvestering inventarier

11

2 333

2 005

2 333

2 005

Finansiella anläggningstillgångar		

Andelar i koncernföretag

13

-

-

40 308

40 308

Andra långfristiga värdepappersinnehav

14

2 407

2 407

2 407

2 407

Summa anläggningstillgångar		
160 986
152 129
162 492

97 482

					
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			

Råvaror och förnödenheter		

24 274

23 980

24 010

23 980

Färdiga varor och handelsvaror		

94 374

113 148

91 333

108 006

Kortfristiga fordringar			

Kundfordringar		

119 357

103 589

100 094

69 615

Skattefordran		

1 242

699

0

0

Fordring hos koncernföretag		

-

-

46 437

50 031

Övriga fordringar		

5 859

4 153

4 827

3 270

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

4 171

4 096

3 293

8 492

Kassa och bank		

42 567

22 096

20 132

6 695

Summa omsättningstillgångar		
291 844
271 761
290 126

270 089

					
Summa tillgångar		
452 830
423 890
452 618

18

367 571

Balansräkning

Eget kapital och skulder

Not

		

Koncernen
2018 06 30

Moderföreningen

2017 06 30

2018 06 30

2017 06 30

		tkr
tkr
tkr
tkr
					
Eget kapital
Bundet eget kapital

Inbetalda insatser		

6 654

5 468

6 654

5 468

Reservfond		

-

-

15 101

15 101

Övrigt tillskjutet kapital		

15 101

15 101

-

-

120 401

-

-

Fritt eget kapital		

Fritt eget kapital		

136 594

Balanserat resultat		

-

-

100 964

86 020

Årets resultat		

18 516

16 302

13 630

15 053

Summa eget kapital		
176 865
157 272
136 349

121 642
					
15
40 261
30 021
					

Obeskattade reserver
Avsättningar

Avsättning för negativ goodwill		

938

1 875

0

0

Avsättning för skatter		

9 747

9 030

0

0

Summa avsättningar		
10 685
10 905
0

0
					

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

17

Skuld till koncernföretag		

40 592

46 620

19 542

15 270

-

-

35 000

0

Summa långfristiga skulder		
40 592
46 620
54 542

15 270
					

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

16

0

363

0

0

16 178

15 028

5 728

4 728

Mjölkproducenter 		

61 761

54 947

61 761

54 947

Leverantörsskulder		

101 280

95 190

97 002

87 819

Skatteskulder		

4 128

1 739

4 128

1 737

Skuld till koncernföretag		

-

-

25 078

24 348

Kortfristig del av långfristig skuld		

Övriga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18

Summa kortfristiga skulder

2 453

2 153

1 654

1 376

38 888

39 673

26 115

25 683

224 688

209 093

221 466

200 638

					
Summa skulder		

265 280

255 713

276 008

215 908

Summa eget kapital och skulder		

452 830

423 890

452 618

367 571
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys
enligt indirekt metod
		

Koncernen

Moderföreningen

2017 07 01

2016 07 01

2017 07 01

2016 07 01

2018 06 30

2017 06 30

2018 06 30

2017 06 30

		tkr

tkr

tkr

tkr

20 806

21 344

15 611

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster		

23 631

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm					

Avskrivningar		

28 828

31 346

26 463

20 866

Vinst/förlust vid fsg av materiella anläggningstillgångar		

1 360

5 870

1 130

5 870

Ränta insatskapital		

-109

-87

-109

-87

53 710
57 935
48 828
42 260
					
Betald skatt		
-2 552
528
-1 608
708
					
51 158
58 463
47 220
42 968
					

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning/ökning av varulager		

18 480

6 193

16 643

3 725

Minskning/ökning av kortfr. fordringar		

-17 549

-2 297

-16 718

-50 470

Minskning/ökning av kortfr. skulder		

13 569

7 225

18 437

54 513

65 658
69 584
65 582
50 736
					

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar		

-39 982

-10 304

-92 603

-5 620

Nettoinvestering i finansiella anläggningstillgångar		

0

0

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten		
-39 982
-10 304

-92 603
-5 620
				

Finansieringsverksamheten

0

39 272

0

Amortering av skuld		

Upptagna lån		0
-6 391

-49 497

0

-39 560

Förändring insatskapital		

1 186

1 131

1 186

1 131

-5 205
-48 366
40 458
-38 429
					

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde (se nedan)		

20 471

10 914

13 437

6 687

Likvida medel vid årets början		

22 096

11 182

6 695

8

Likvida medel vid årets slut

42 567

22 096

20 132

6 695

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

65 658

69 584

65 582

50 736

Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-39 982

-10 304

-92 603

-5 620

-5 205

-48 366

40 458

-38 429

20 471

10 914

13 437

6 687

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Årets kassaflöde
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Tilläggsupplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till
balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på
rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet. Föreningens- och koncernens redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK)
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse
med föregående år.
Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas med
avdrag för mervärdesskatt, rabatter och liknande avdrag. Intäkter redovisas när sålda varor har levererats och äganderätten har överförts till kunden samt
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Inkomstskatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt
och uppskjuten skatt och redovisas i resultaträkningen. Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden och enligt de skattesatser som
gäller per balansdagen. Uppskjuten skatt redovisas
på temporära skillnader mellan det redovisade värdet
på tillgångar och skulder och det skattemässiga värdet. Obeskattade reserver redovisas i juridisk person
inklusive uppskjuten skatteskuld.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderföreningen Falköpings Mejeri Ekonomisk Förening och dess dotterföretag. Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas
in i koncernredovisningen från och med tidpunkten

för förvärvet till och med den tidpunkt då moderföreningen inte längre har ett bestämmande inflytande
över dotterföretaget. Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då moderföretaget direkt eller indirekt innehar aktier som representerar mer än 50 %
av rösterna.
Redovisningsprinciperna för dotterföretagen överensstämmer med redovisningsprinciperna för koncernen.
Alla koncerninterna transaktioner och mellanhavanden har eliminerats vid upprättandet av koncernredovisningen.
Vid rörelseförvärv där summan av köpeskillingen
överstiger verkligt värde vid förvärvstidpunkten på
förvärvade nettotillgångar redovisas skillnaden som
goodwill i koncernbalansräkningen. Om skillnaden
är negativ redovisas avsättning för negativ goodwill.
Negativ goodwill upplöses systematiskt i resultaträkningen på fem år från förvärvet.
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som
bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för
operationell leasing. Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre
återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet består
av inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga
till förvärvet för att bringa den på plats och i användningsbart skick. Alla kostnader för reparationer och
underhåll redovisas i resultaträkningen i den period
de uppkommer. Då skillnaden i förbrukning av en
materiell anläggningstillgångs betydande komponen-
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Tilläggsupplysningar
ter bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på
dessa komponenter.
Avskrivningar på immateriella- och materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens
avskrivningsbara anskaffningsvärde skrivs av linjärt
över dess bedömda nyttjandeperiod. När en tillgång
har delats upp på dess olika komponenter skrivs varje komponent av separat över dess nyttjandeperiod.
Avskrivning påbörjas när tillgången kan tas i bruk.
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Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av
först-in-först-ut-metoden (FIFU). I anskaffningsvärdet
ingår utgifter för inköp, tillverkning, skälig del av indirekta tillverkningsomkostnader samt andra utgifter för
att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.
Nettoförsäljningsvärde är försäljningsvärde reducerat
med beräknade kostnader som är hänförliga till för-

Noter
Koncernen
Moderföreningen
					
2017 07 01

2016 07 01

2017 07 01

2016 07 01

2018 06 30

2017 06 30

2018 06 30

2017 06 30

		tkr

tkr

tkr

tkr

1 187 520

1 375 915

1 201 484

		

Not 1 Nettoomsättning per geografisk marknad

Sverige		
Övriga marknader		

1 349 533
49 641

55 146

579

960

1 399 174

1 242 666

1 376 494

1 202 444

Not 2 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på föreningens revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter.
Revisionsuppdrag		290
Revisionverksamhet utöver revisionsuppdrag		

5

290

190

190

5

0

0

		
295
295
190
190

säljningstransaktionen.
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Noter
Koncernen
Moderföreningen
					
2017 07 01

2016 07 01

2017 07 01

2016 07 01

2018 06 30

2017 06 30

2018 06 30

2017 06 30

		tkr

tkr

tkr

tkr

		

Not 3 Personal

Medelantalet anställda
Kvinnor		16

16

16

16

Män		106

101

106

101

122

117

122

117

Totalt

				
Löner, ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar till styrelse och VD		

2 962

3 481

2 962

3 481

Löner och andra ersättningar till övriga anställda		

49 595

46 353

49 595

46 353

Pensionskostnader till styrelse och VD		

577

783

577

783

Pensionskostnader till övriga anställda		

4 083

3 772

4 083

3 772

Övriga sociala kostnader		

18 022

16 789

18 022

16 789

Övriga personalkostnader		

2 554

2 892

2 554

2 892

77 793

74 070

77 793

74 070

Totalt löner, ersättningar och sociala kostnader

					

Från och med 1 januari 2015 är all personal anställd i moderföreningen och hyrs ut till övriga koncernföretag.

		

koncernen
		

moderföreningen

2018 06 30

2017 06 30

2018 06 30

2017 06 30

Kvinnor		1

1

1

1

Män		8

8

8

8

Könsfördelning inom styrelsen
Styrelseledamöter och verkställande direktör

Totalt		
9
9
9
9

Not 4 Bokslutsdispositioner

Förändring periodiseringsfond				

-6 000

-6 480

Avskrivningar utöver plan				

-4 239

10 206

Koncernbidrag 				

6 524

0

			

-3 715

3 726

Totalt
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Noter
Koncernen
Moderföreningen
				
		

2018 06 30

2017 06 30

2018 06 30

2017 06 30

		tkr

tkr

tkr

tkr

Not 5 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt		

-4 398

-5 251

-3 999

-4 284

Uppskjuten skatt		

-717

747

0

0

-5 115

-4 504

-3 999

-4 284

2 330

2 330

Utgående anskaffningsvärden för kvarvarande goodwill 		2 330

2 330

Not 6 Goodwill
Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden		

Avskrivningar enligt plan		

Ingående avskrivningar		

-2 330

-1 864

Årets avskrivningar på kvarvarande goodwill		

0

-466

Utgående avskrivningar enligt plan på goodwill		
-2 330

-2 330

		
Utgående bokfört värde enligt plan på kvarvarande goodwill		0

0

		
Not 7 Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats i moderföreningen:
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader				

2-5%

Markanläggningar				

5%

Inventarier 				

5-33%
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Noter
				
Koncernen
Moderföreningen
		

2018 06 30

2017 06 30

2018 06 30

2017 06 30

		tkr

tkr

tkr

tkr

94 238

43 812

50 103

Not 8 Byggnader och mark
Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden		

88 866

Årets inköp		

2 290

1 369

610

450

Årets utrangering		

-1 089

-6 741

-1 089

-6 741

90 067

88 866

43 333

43 812

Utgående anskaffningsvärden för kvarvarande byggnader och mark

				
Avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar		

-39 049

Årets utrangering		189
Årets avskrivningar på kvarvarande fastigheter		
Utgående avskrivningar enligt plan på fastigheter

-36 923

-30 117

-29 816

871

189

871

-3 066

-2 997

-1 150

-1 172

-41 926

-39 049

-31 078

-30 117

				
Utgående bokfört värde enligt plan på kvarvarande byggnader o mark

48 141

49 817

12 255

13 695

Utgående planenligt värde på kvarvarande fastigheter fördelas enligt följande

Byggnader		

40 440

42 663

7 882

9 910

Markanläggningar		

1 315

822

916

382

Mark 		

6 386

Utgående restvärde på kvarvarande fastigheter		
48 141

6 332

3 457

3 403

49 817

12 255

13 695

Not 9 Pågående investering byggnad och mark
Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden		

531

0

531

0

Årets inköp		

10 275

531

10 275

531

10 806

531

10 806

531

Utgående anskaffningsvärden för pågående investering byggnader och mark
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Noter
Koncernen

Moderföreningen

		
2018 06 30
2017 06 30
2018 06 30
2017 06 30
		tkr

tkr

tkr

tkr

306 602

199 353

198 769

Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden		

310 951

Årets inköp		

28 554

6 400

81 410

2 635

Årets försäljning/utrangering		

-28 313

-2 051

-250

-2 051

311 192
310 951
280 513
				

199 353

Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande maskiner
Avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar		

-213 592

-186 847

-160 817

-143 173

Årets avskrivningar på kvarvarande maskiner		

-26 700

-28 796

-25 313

-19 695

Årets försäljning/utrangering		

26 399

2 051

0

2 051

Utgående avskrivningar enligt plan på kvarvarande maskiner 		 -213 893

-213 592

-186 130

-160 817

97 299
97 359
94 383
				

38 536

Utgående bokfört värde enligt plan för kvarvarande maskiner		
Avskrivningar utöver plan

Ingående avskrivningar				

-21 188

-31 394

Årets förändring				

-4 239

10 206

Utgående avskrivningar utöver plan

			

-25 427

-21 188

Utgående skattemässigt värde för kvarvarande
maskiner och andra tekniska anläggningar

			

68 956

17 348

Utgående planenligt restvärde på kvarvarande maskiner och andra tekniska anläggningar fördelar sig enligt följande

Mejeriinventarier, Falköpings Mejeri		

94 383

38 536

Maskiner, Västgöta Mjölkförädling		

1 390

1 715		

Byggnadsinventarier, Västgöta Lagerterminal		

1 526

1 551		

Mejeriinventarier, Grådö Mejeri		

0

55 557		

		
97 299
97 359		
Not 11 Pågående investering maskiner och andra tekniska anläggningar.
Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden		

2 005

Färdigställda		

-2 005		

-2 005

Årets inköp		

2 333

2 005

2 333

2 005

pågående investering		2 333

2 005

2 333

2 005

Utgående anskaffningsvärden för

0

2 005

0
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Noter
Koncernen

Moderföreningen

		
2018 06 30
2017 06 30
2018 06 30
2017 06 30
		tkr

tkr

tkr

tkr

124

532

0

408

0

0

Not 12 Inventarier
Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden		

Årets inköp		0

0

Ackumulerade anskaffningsvärden på årets inköp		

0

0		

Årets försäljning/utrangering		

-124

-408

0

-408

0

124

0

0

Ingående avskrivningar		

-114

-497

0

-408

Årets avskrivningar på kvarvarande inventarier		

-10

-25

0

0

Ackumulerade avskrivningar på årets inköp		

0

Årets försäljning/utrangering		

124

Utgående anskaffningsvärden för kvarvarande inventarier
Avskrivningar enligt plan

0		
0

408

Utgående avskrivningar enligt plan på kvarvarande inventarier

0
-114
0
				

408

0

Utgående bokfört värde enligt plan för kvarvarande inventarier		0

0

10
0
				

Avskrivningar utöver plan

Ingående avskrivningar				

0

0

Årets förändring				

0

0

Utgående avskrivningar utöver plan				

0

0

0

0

Utgående skattemässigt värde för kvarvarande inventarier		
Not 13 Andelar i koncernföretag		

0

10

Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

Västgöta Lagerterminal AB		

100%

100%

50 000

5 000

AB Västgöta Mjölkförädling		

100%

100%

1 000

5 258

Grådö Mejeri AB		

100%

100%

1 000

30 000

Svenska Mejerier AB		

100%

100%

500

50

				
40 308
				
Justerat
Uppgifter om organisationsnummer och säte:		
Org.nr
Säte
eget kapital

Västgöta Lagerterminal AB		 556684-2125

9 425

743

AB Västgöta Mjölkförädling		 556243-9025

Falköping

11 163

597

Grådö Mejeri AB		 556217-8193

Hedemora

29 717

67

Svenska Mejerier AB		 559025-0212

Falköping

54

-1

				
50 359
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Resultat

Falköping

Noter
Koncernen
Moderföreningen
					
		
2018 06 30
2017 06 30
2018 06 30
2017 06 30
		tkr

tkr

tkr

tkr

Not 14 Andra långfristiga värdepappers innehav

Lantbrukarnas Riksförbund		0

0

0

0

2 407

2 407

2 407

2 407

2 407

2 407

2 407

2 407

Periodiseringsfond 2014-06-30				

2 353

2 353

Periodiseringsfond 2017-06-30				

6 480

6 480

Periodiseringsfond 2018-06-30				

6 000

Avskrivningar utöver plan maskiner, inventarier				

25 428

21 188

Totalt				
40 261

30 021

Svensk Mjölk ek för		
Totalt
Andelarna i Lantbrukarnas Riksförbund har nedskrivits till 1 krona.

Not 15 Obeskattade reserver

Not 16 Checkräkningskredit

Beviljad kredit		

67 000

67 000

55 000

55 000

Utnyttjad kredit		

0

363

0

0

6 710

8 850

6 710

0

Upplupna löner		

1 684

1 989

1 684

1 989

Upplupna semesterlöner		

10 103

9 644

10 103

9 644

Upplupna sociala avgifter		

5 274

4 934

5 274

4 934

Löneskatt och avkastningsskatt		

1 112

1 105

1 112

1 105

Not 17 Övriga skulder till kreditinstitut

Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen		
Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Totalt

20 715

22 001

7 942

8 011

38 888

39 673

26 115

25 683
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Noter
Koncernen
Moderföreningen
					
		
2018 06 30
2017 06 30
2018 06 30
2017 06 30
		tkr

tkr

tkr

tkr

Not 19 Ställda säkerheter och eventualförpliktelserr
Ställda säkerheter
Panter för egna skulder m m

Företagsinteckning		

100 125

100 125

83 125

83 125

Fastighetsinteckning		

84 325

82 325

26 325

24 325

Aktier i dotterbolag		

-

-

30 000

30 000

Summa ställda säkerheter		
184 450
182 450
139 450

137 450

				
Eventualförpliktelser

Tecknade till betalning ej förfallna insatser		

2 382

2 382

2 382

2 382

				
Övriga eventualförpliktelser

30 100

39 800

Summa eventualförpliktelser		
2 382
2 382
32 482

Borgensförbindelser avseende koncernföretag		

0

0

42 182

Not 20 Inköp och försäljning inom koncernen
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Försäljning, andel av total				

20%

24%

Inköp, andel av total				

13%

19%

Falköping den 22 oktober 2018

Claes Arnesson
Ordförande

Sture Gustafsson
Vice ordförande

Sofia Broo

Jonas Karlsson

Stefan Lennartsson

Anders Badh

		
Lennart Bogren
		

Jonas Wendel			
Arbetstagarledamot

		
Anders Segerström
		
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits 2018-10-22

						
Carl-Harry Tell
Carl-Magnus Andersson
			

Fredrik Herrmansson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Falköpings Mejeri Ekonomisk Förening
Org.nr 767800-0238

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Falköpings Mejeri Ekonomisk
Förening för räkenskapsåret 2017-07-01 - 2018-0630.
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på
sidorna 14-31.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderföreningens och koncernens
finansiella ställning per den 2018-06-30 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och för koncernen.
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av VD har ordet, ordförandekommentarer, marknad samt miljö och kvalitet.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information
och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig
med årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.

Grund för uttalanden
Den auktoriserade revisorn har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. De förtroendevalda revisorerna
har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare
i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt
De förtroendevalda revisorernas ansvar.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt
god revisorssed i Sverige och jag som auktoriserad
revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredo-

visningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Den auktoriserade revisorns ansvar
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller

på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
och verkställande direktören använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen
och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor
som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om föreningens och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om
jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och
koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening och en koncern inte
längre kan fortsätta verksamheten.
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- utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och
om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
- inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för
att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.
De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
om årsredovisningen och koncernredovisningen ger
en rättvisande bild av föreningens och koncernens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Falköpings Mejeri Ekonomisk Förening för räkenskapsåret 2017-07-01 - 2018-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
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Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som föreningens och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderföreningens och koncernens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning
i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och
förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens ekonomiska situation och
att tillse att föreningens organisation är utformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på
ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:

och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller
- på något annat sätt handlat i strid med lagen om
ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller
stadgarna.

Falköping den 22 oktober 2018

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen
om ekonomiska föreningar.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är
förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder vi professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom

Fredrik Hermansson
Auktoriserad revisor

Carl-Magnus Andersson

Carl-Harry Tell

35

Bakre raden:
Christian Oskarsson
Lennart Bogren
Jonas Karlsson
Magnus Ingvarsson
Sofia Broo
Anders Badh
Främre raden:
Sture Gustafsson
Jonas Wendel
Claes Arnesson
Pia Arvidstam
Stefan Lennartsson
Anders Segerström

STYRELSE
Claes Arnesson

född 1983
Liden, Luttra
Invald i styrelsen 2012
Vice ordförande 2015 - 2017
Ordförande sedan 2017
Mandattid utgår 2018

Sture Gustavsson

född 1955
Nygården Brunnhem Stenstorp.
Invald i styrelsen 2015
Vice ordförande sedan 2017
Mandattid utgår 2019

Jonas Karlsson

född 1966
Gärdet, Grolanda
Invald i styrelsen 2008
Mandattid utgår 2018

Stefan Lennartsson
född 1974
Majnegården Luttra.
Invald i styrelsen 2010
Mandattid utgår 2018
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Lennart Bogren

född 1959
Katorp Brännegården Timmersdala.
Invald i styrelsen 2015
Mandattid utgår 2019

Sofia Broo

född 1966
Segerstad Gogatan 1
Mariestad
Invald i styrelsen 2016
Mandattid utgår 2019

Anders Badh

Anders Segerström

född 1969
Siguldagatan 11, Falköping
VD april 2016.

Pia Arvidstam

född 1962
Sigurd Kochs gata 24, Falköping
Sekreterare i styrelsen.

STYRELSESUPPLEANTER
Christian Oskarsson

född 1974
Öja Storegården, Vartofta
Invald i styrelsen 2017
Mandattid utgår 2019

född 1985, Kullagården, Tiarp
Invald i styrelsen 2017
Mandattid utgår 2018

Jonas Wendel

född 1976, Jarlagatan 22, Skara
Arbetstagarsuppleant

född 1972
Skaraborgsgatan 8 Stenstorp
Arbetstagarledamot

Magnus Ingvarsson

VALBEREDNING
Valberedningens mandattid utgår 2018.

Marcus Almberg

född 1971
Pickagården, Segerstad
sammankallande

Mattias Bertilsson
född 1978
Skattegården, Vartofta

Ingegerd Lindgren
född 1959
Bonarp, Döve.

Jan Tidén

född 1982
Backgården, Tiarp

Torbjörn Larm

född 1959
Tomten, Hangelösa

FÖRTROENDEVALDA
REVISORER
Revisorernas mandattid utgår 2018.

Carl-Harry Tell

född 1977
Backa Gård, Varnhem

Carl-Magnus Andersson
född 1973
Näs, Falköping.

FÖRTROENDEVALDA
REVISORSUPPLEANTER
Berit Edholm
född 1978
Duvered, Öra

Morgan Karlsson
född 1968
Flogen, Falköping.

EXTERN REVISOR
Fredrik Hermansson
född 1978
SA Revision AB, Vara

Markus Lindström

född 1982
Böja Stommen, Timmersdala

Evy Josefsson

född 1966
Bossgården Brunnhem, Stenstorp

EXTERN
REVISORSUPPLEANT
Thomas Skytt

född 1966
SA Revision AB, Vara
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Utmärkelser till mjölkproducenter
Mejeriföreningen har deltagit i den diplomverksamhet som LRF-Mjölk bedriver för höjande av leverantörsmjölkens kvalitet. Förteckning över mottagare av LRF-Mjölks utmärkelser vid diplomutdelning i Falköping den 6 december 2018.

Bronsplakett

3 år efter Guldmedalj
Kjell Arvidsson, Våbäck, Gustafs

Joakim Brynedal, Österfors, Gagnef
Tomas Jakobsson, Lassbovägen 3, Hedemora

Guldmedalj

Diplom

(utdelad i Stockholm den 16 april)
Johan Lindholm, Mo Solliden, Moholm

Ingemar Karlsson, Väby, Hökerum

Silverplakett
Torsten & Cecilie Gustafsson, Skälvum, Götene

STÄMMA – Medlemmar

STYRELSE

VD
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EKONOMI OCH
MEDLEMSVERKSAMHET

KVALITET OCH
MILJÖSAMORDNING

FÖRSÄLJNING

PRODUKTION MEJERI

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Anders Segerrström

Pia Arvidstam

Roger Löfgren

Monica Björling

Berith Serenius

Patrick Kunst

Uno Elofsson

Staffan Eklöv

VD
Ekonomi och medlemsverksamhet
Kvalite och miljösamordning

Anders Segerström
Pia Arvidstam/Roger Löfgren
Monica Björling / Berith Serenius

Försäljning

Patrick Kunst

Produktion Mejeri Falköping

Uno Elofsson

Produktion Mejeri Grådö

Staffan Eklöv

39

ADRESSER
Huvudkontor:

DOTTERBOLAG

Falköpings Mejeri

Grådö Mejeri AB

FALKÖPING
Tel. 0515-72 32 50
VD: Anders Segerström
Ekonomiansvarig: Pia Arvidstam
Försäljningsansvarig: Patrick Kunst
Platschef: Uno Elofsson
www.falkopingsmejeri.se

HEDEMORA
Tel 070-205 68 02
Platschef: Staffan Eklöv

Västgöta Lagerterminal AB
FALKÖPING
Tel 0515-72 32 50
VD: Anders Segerström

AB Västgöta Mjölkförädling
FALKÖPING
Tel 0515-72 32 50
VD: Anders Segerström
Platschef: Uno Elofsson

