
Årsredovisning
2016-2017

 
100 % Närproducerat 

 

100 % Svensk mjölk 

 

100 % Svensk råvara 





3

Falköpings Mejeri ekonomisk förening
Org.nr. 767800-0238

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls i Folkets Park, Fal-
köping, onsdagen den 6 december 2017 kl 10.00. 
Föreningen bjuder på lunch. 

Dagordning
• Ärenden som enligt Falköpings Mejeris stadgar 

ska förekomma på ordinarie föreningsstämma.
• Proposition från styrelsen, antagande av nya stadgar.
• Utdelning av diplom till mjölkproducenter som 

erhållit utmärkelser från vår branschorganisation  
” LRF Mjölk ”.

Ränteutdelning på medlemsinsatser
Styrelsen föreslår att utbetala 2 % i ränta på inne- 
stående medlemsinsatser per 30/6 2017.
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Falköpings Mejeri
Ägande

Falköpings Mejeri ek. för. ägs av 171 lantbrukare varav 144 är aktiva mjölkproducenter. 

I koncernen ingår helägda dotterbolagen Grådö Mejeri AB, Västgöta Lagerterminal AB, AB Västgöta Mjölkför-
ädling och Svenska Mejerier AB.

Falköpings Mejeri

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

Visioner och Mål
- 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 framti-
da generationer. Målet är att kontinuerligt reduce-
ra miljöpåverkan.

- Medarbetarnas delaktighet, engagemang och an-
svarstagande är en förutsättning för vår framgång. 
Målsättningen är att medarbetarna ska känna en 
stor yrkesstolthet.

- Våra kunder och konsumenter ska känna trygg-
het i våra produkter som bygger på goda, hälso- 
samma och naturliga råvaror.
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Året kortfattat i siffror
  Koncernen

  2016/17 2015/16

Omsättning Mkr 1 249 1 159

Årets resultat Mkr 16 -4

Investeringar Mkr 10 33

Eget kapital Mkr 157 140

Antal anställda i Falköping St 71 69

Antal anställda i Grådö St 46 46

Antal aktiva medlemmar St 144 147

Antal mjölkleverantörer till Grådö  St 50 45

Året som gick
Årets invägning av mjölk i Falköping uppgick till 159
mkg varav från egna mjölkleverantörer 142 mkg. 

Grådö Mejeris invägning uppgick till 69 mkg varav 
från kontraktsleverantörer 54 mkg.
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VD har ordet
2016 blev ett speciellt år. Våra medlemmar, kontrakts-
leverantörer och tjänstemän kommer nog att minnas 
och prata om det för lång tid framöver.
Som en konsekvens av fallande världsmarknadspriser 
föll avräkningspriserna i Sverige, och även vi tving-
ades under första halvåret 2016 att sänka kraftigt. I 
juli 2016 låg Falköpings Mejeris avräkningspris en 
bit under 3 kronor. Under sommaren kom rapporter 
om att produktionen i EU minskat och att priserna bör-
jade röra sig uppåt. Hösten 2016 inleddes med att 
priserna började stiga. Vi kan i efterhand konstatera 
att det skiljer ungefär 1 krona mellan botten och da-
gens notering. Det är inte bra för vare sig producent, 
mejeri eller kund att priset fluktuerar så mycket på en 
så relativt kort tid. De snabbt stigande världsmark-
nadspriserna gynnar främst de mejerier som verkar 
på en internationell marknad, de får en snabbare in-
tjäning i detta läge. Det ska också sägas att vi gynnas 
i det omvända läget när världsmarknadspriserna är 
fallande. Även om vårt avräkningspris också fluktu-
erat är jag nöjd över att vi haft mindre fluktuationer 

och framför allt att vi lyckats följa med uppåt när det 
stigit så fort på marknaden. Vi hade inte klarat den 
snabba stigningen av avräkningspriserna om vi inte 
lyckats så bra i våra prisförhandlingar med våra kun-
der. Även om det är tufft ibland menar jag att det till 
stor del beror på en ömsesidig förståelse och respekt 
för varandras verksamheter. 
Under hösten 2016 uppstod en brist på grädde och 
smör i landet. Det var industrikundsidan som drabba-
des hårdast av bristen, men den märktes även av inom 
dagligvaruhandeln på olika sätt. Det var också då det 
uppstod ett nationellt pris på svensk grädde. Jag minns 
att vi i augusti 2016 internt spekulerade om att världs-
marknadspriset på grädde skulle passera 20 kr/kg 
innan årsskiftet, vilket det också gjorde. 
2016 var året då ”Från Sverige”- märkningen kom 
till. Olika konsumentundersökningar hade visat på att 
konsumenterna vill att mjölken ska komma från Sveri-
ge. Konsumenterna vill också att den ska var proces-
sad i landet och transporterad så lite som möjligt. Jag 
tycker det är mycket glädjande att se att all EMV-mjölk 
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fick denna märkning. Detta ledde även till att flera 
EMV-kontrakt som producerats utomlands flyttade hem 
till Sverige. 
Andra faktorer som påverkar efterfrågan är olika 
konsumenttrender och dieter, vilket lett till den ökade  
efterfrågan på grädde och smör. Sammantaget är 
detta mycket positiva faktorer för svensk mjölkpro-
duktion. Det negativa är att konsumenterna minskar 
sitt mjölkdrickande och att det är trångt i butikernas 
mejerihyllorna. Konsumenterna har i dag också ett 
enormt utbud av produkter och varumärken att välja 
bland. 
Vi ser nu även en tydligt minskad nationell invägning. 
Det är bekymrande att framtidstron är så låg bland 
landets mjölkproducenter. Jag tror att det i framtiden 
blir svårare att rekrytera in nya leverantörer till de 
olika föreningarna. 
Vi har sett hur det startas enormt många gårdsmeje-
rier under 2016, många lokalproducerade varumär-
ken med flaskor och mjölkautomater har letat sig ut 
i butikerna. Detta har till viss mån påverkat oss. Jag 
tror framför allt det är orsaken till att försäljning av 
KRAV-mjölk stagnerat under året för oss, men även på 
en nationell basis.
Under sommaren 2016 var frågorna många från de 
konventionella producenterna som önskade ställa om 
till ekologisk mjölkproduktion. Jag bedömer att det 
var det låga mjölkpriset som var orsaken till att man 
önskade ställa om sin produktion. För att värna vår 
balans mellan konventionell och ekologisk mjölkpro-
duktion tvingades vi införa ett kösystem för önskad 
omställning. Förutom brist på grädde och smör har ba-
lanserna varit mycket bra mellan våra anläggningar. 
Från 1 januari 2017 togs sju nya kontraktsleverantö-
rer in till Grådö Mejeri, detta har gett oss ett välkom-
met tillskott av råvara på drygt 10 miljoner kg per år.
Ostpriserna har varit den stora besvikelsen under året 
som gått. Tyvärr är konkurrensen från den importe-
rade osten alldeles för stor. Konsumenterna är enligt 
min mening inte heller lika trogna den svenska osten 
som de är med mjölken. Detta gör också att svensk ost 
är i samma prisnivå som den importerade osten. Det 

är bara att konstatera att det fortsatt funnits stora lager 
av svensk ost. Min uppfattning är att dessa överlager 
minskat och vi förhoppningsvis närmar oss ett ostpris 
som motsvarar vårt avräkningspris. 
Vi har under året haft ett antal olika leverantörsträf-
far och för mig var det första gången jag deltog på 
dessa. Det var många nya människor att lära kän-
na och det blev många handskakningar. Jag måste 
säga att jag är djupt imponerad av det enorma enga-
gemang vi ser från våra ägare. Under dessa träffar 
utbyttes många bra frågeställningar och åsikter, vi 
pratade om att det är viktigt att vi är ett starkt team 
och det är någonting jag tycker mig börja se resultat 
av. Jag och mina kollegor ser fram emot kommande 
möten med våra leverantörer.
Vi har ett bra driv i styrelsearbetet och ledningsgrup-
pen. Jag är glad och stolt över att vi tagit investe-
ringsbeslut om en ny mottagningshall i Falköping och 
laktosfri produktion i Grådö. Detta är en absolut nöd-
vändighet för Falköpings Mejeris fortsatta utveckling. 
Vi kan också konstatera att vi uppnått de flesta mål vi 
satt för verksamheten under året, vilket är glädjande.
Jag är extremt stolt över vår personal, i båda våra 
produktionsanläggningar, vilka gör ett fantastiskt ar-
bete. Ni har ett högt engagemang och driv, utan det 
skulle företaget inte vara där det är i dag. Så till er 
alla ett stort TACK!

Falköping i september 2017

Anders Segerström
VD 

Falköpings Mejeri
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Ordförande kommentarer  
Återigen har ett verksamhetsår passerat. Att ge en 
beskrivning av mejeriåret kan i det närmaste liknas 
vid en berg och dalbana. År 2016 var avräkningspri-
serna nere på botten. Dessa nivåer har under 2017 
stigit kraftigt på grund av att mjölkproduktionen i EU 
minskade under åren med låga priser.
Efterfrågan på feta produkter har också ökat kraftigt, 
så mycket att det i vissa fall varit svårt att tillgodose 
marknaden.
Den svenska mejerikartan har under året förändrats 
då Gefleortens mejeriförening beslutat att fusionera 
med Arla. Det är en tråkig utveckling att lokala/regi-
onala mejerier inte klarar att överleva själva.
Det krävs i dag att mejeriföretagen är väldigt effektiva 
och rationella för att klara prestera bra avräknings-
priser och att kunna investera i ny teknik samt att till-
godose kundernas önskemål på nya produkter. Det 
tycker jag att Falköpings Mejeri gör, just nu investerar 
vi i utrustning för att tillverka laktosfria produkter och 
en ny tankbilshall är under uppförande nästa år.
Falköpings Mejeri är ett stabilt företag som är väl an-
sett hos handelns kedjor. Vi har en bred produktport-
följ och kan leverera allt från pulver till smör.
Köpet av Grådö Mejeri var en viktig del i Falköping 
Mejeris utveckling. Vi fick tillgång till större kapacitet, 
ändamålsenliga lokaler och en ny marknad.

Efterfrågan på våra produkter ökar hela tiden därför har 
vi under hösten tagit in nio stycken nya kontraktsleveran-
törer till Grådö från Gefleortens Mejeri. Vi kommer ock-
så inom en femårs period att erbjuda alla kontraktsle-
verantörer till Grådö, medlemskap i Falköpings Mejeri. 
Det är viktigt att säkerställa mjölkråvaran till mejerierna 
och samtidigt visa att vi tror mycket på Grådö Mejeri 
och att leverantörer får ett ägarskap i en mejeriförening.
Falköpings Mejeri kommer att stå sig mycket stark i 
framtiden och min bedömning är att man hamnar i en 
topp 3 rankning bland mejerier i Sverige.
Eftersom jag väljer att sluta i Falköpings Mejeris sty-
relse vid stämman i december vill jag tacka för det 
förtroendet jag har haft under 21 år i styrelsen och 
16 år som ordförande. Det har varit mycket roligt och 
lärorikt att jobba för Falköpings Mejeri. Jag vill också 
tacka personal och kunder för intressanta och givan-
de möten under åren. Jag önskar styrelse och ledning 
för Falköpings Mejeri lycka till i framtiden.  

Slutarp i oktober 2017

Ulf Claesson
Ordförande Falköpings Mejeri
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Marknad
Dagligvarumarknaden (färskvaror/ost)
Den totala omsättningen inom den svenska dagligva-
ruhandel är ca 248 miljarder kronor. Ca 17 % av 
detta är mejeriprodukter. Marknaden ökar med ca 2 
procentenheter per år, det vill säga att den följer i 
princip KPI – Konsumentprisindex.

Egna märkesvaror
Egna märkesvaror (EMV) har blivit en viktig del av 
kedjornas strategi, varför det är viktigt för oss som 
leverantör att lära oss hantera dessa med en tydlig  
positionering avseende våra egna varumärken och 
EMV. 
Kedjornas önskan att differentiera sig med unika pro-
dukter mot varandra är en trend som också börjat 
att utvecklas och vi får många förfrågningar om nya 
samarbeten. Idag står handelns egna varumärken för 
ca 25 % värdeandel generellt. Inom mejeriprodukter 
ännu högre.

Svensk ost
Svensk ost har även detta år en svår konkurrenssitu-
ation genom höga varulager hos alla producenter, 
vilket fortsatt pressar prisnivåerna.

Lokala mindre mejerier
Lokala mindre mejerier har en fin utveckling och de 
utmanar oss som varumärke där vi möter dem. Detta 
bemöter vi med en tydlig strategi och marknadsföring 
kring vårt varumärke och våra produkter. 
Vårt rykte, ursprung och kvalitet talar för oss, det 
märks att vi är ett omtyckt företag i branschen på 
både lokal och nationell nivå, då vi löpande får nya 
förfrågningar om partnerskap. Detta ska vi vårda och 
se till att utveckla.  
Falköpings Mejeri med dotterbolaget Grådö Mejeri är 
idag ett företag som är i volym nummer tre på den svens-
ka dagligvarumarknaden. Vi har tagit marknadsandelar 
under året genom ett gott samarbete med våra kunder.
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Industrimarknaden (inkl mjölkpulver)
De svenska industrierna har fortsatt sin utveckling av 
produkter med svenskt ursprung under året. Detta i sin 
tur gynnar oss, genom att de i en allt högre utsträck-
ning väljer att handla sin mjölkråvara av oss. Pris- 
stegringen på de fetare produkterna såsom grädde 
ger en positiv effekt avseende omsättning.
Mjölkpulverpriset har inte förändrats i samma omfatt-
ning, vilket i sin tur innebär att det blir en obalans i 
den totala marknadsprisbilden.

Marknadsföring 
Falköpings Mejeri har under året varit med vid ett 
urval av TV program, sportevenemang, mässor och 
utställningar som vi vet ger oss en igenkänning hos 
våra slutkonsumenter.
Vi är med och sponsrar en rad föreningar på lokal 
nivå, inom ett flertal sporter och aktiviteter. Vår in-
riktning är - satsning på barn och ungdomar…..Vår 
framtid och våra framtida konsumenter.

Anläggningen i Falköping
Vi har i Falköping en modern och fin anläggning. 
Anläggningen har under året fungerat bra.

Ost
I ysteriet i Falköping tillverkas ostsorterna Biskop, 
Präst och Svecia. Årets produktion uppgår till ca tre 
miljoner kilo ost. Vår ost lagras på våra lager mellan 
sex och trettio månader innan den går ut till försälj-
ning, vi märker att kunder allt mer efterfrågar lagrad 
ost. Tyvärr har ostpriserna under året legat på en his-
toriskt mycket låg nivå. 
Under året har ett nytt styrsystem installerats i ysteriet. Styr-
systemet har fungerat bra och vi är nöjda med systemet.

Färskvaror
På vår färskvaruavdelning i Falköping tillverkas kon-
sumtionsmjölk, fil, grädde och cremé fraiche. Pro-
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duktionen sker både i eget varumärke och EMV. Då 
konsumentbeteendet har ändrats har produktionen av 
grädde och cremè fraiche ökat. De sista bitarna av 
det gamla styrsystemet har bytts ut. Vi har nu helt kon-
verterat till det nya styrsystemet.

Industri
Försäljningen till industrin har under året ökat. Indu-
strin har varit angelägen om svenska råvaror.

Mjölkpulver
På vår avdelning för mjölkpulver tillverkas skum-
mjölks-, kravmjölks och kärnmjölkspulver. Under året 
har producerats 4,8 ton pulver. Försäljning av pulver 
har skett via vårt dotterbolag Västgöta Mjölkföräd-
ling.

Anläggningen i Grådö
Det har redan gått fem år sedan Grådö Mejeri bör-
jade om, efter Konkurrensverkets beslut att mejeriet 
skulle säljas till en konkurrent. Tre av dessa år har 
varit som en del av Falköpings Mejeri. Från en blyg-
sam början med en invägning på ca 20 miljoner kilo 
per år är nu årstakten uppe på ca 70 miljoner kilo, 
inkluderat grädden till matfettstillverkningen. 
Under det senaste året har produktionen av EMV ökat 
med nästan 20 %, en volym som kunnat täckas med 
mjölk från gårdar som ligger idealiskt till med korta 
transporter till mejeriet. Produkter under varumärket 
Grådö Mejeri ökar i volym, vilket faktiskt är mot tren-
den. Totalt är volymerna på EMV stora och tillverkas 
för de flesta grossisterna i Sverige.
Matfettstillverkningen utökades i år med bredbart mat-
fett och även med legoproduktion av smör. Genom le-
gotillverkningen får vi upp utnyttjandegraden på vår 
matfettsavdelning. Det finns både efterfrågan och tek-
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niska möjligheterna att tillverka mera matfett. Det är 
tillgången på grädde som begränsar oss för tillfället.
De tidigare påbörjade projekten vid mejeriet är i det 
stora hela genomförda. Nu pågår arbetet med för-
beredelser för tillverkning av laktosfri mjölk, som ska 
lanseras nästa år. 

Miljö och kvalitet
Kvalitet
Anläggningarna i Falköping och Grådö är båda cer-
tifierade enligt den GFSI-godkända standarden BRC. 
Att ha en GFSI-certifiering är ett krav från handeln, 
och revision sker årligen. Vi har även interna revi-
sioner, där utbildad mejeripersonal reviderar avdel-
ningarna utifrån de krav som ställs i standarden. Vår 
efterlevnad av rutiner bedöms även då kunder kom-
mer och gör kontroll av verksamheten, och de har 
kontinuerlig kontakt med kvalitetsavdelningen. 

Livsmedelsverket gör årliga inspektioner för att kont-
rollera att vi följer lagar och branschriktlinjer. Genom 
våra driftslaboratorier har vi en väldigt viktig uppfölj-
ningskontroll av inkommande mjölkråvara samt pro-
dukter, och vid eventuella avvikelser får vi en snabb 
respons genom olika analyser. Vissa kemiska och 
bakteriologiska analyser skickas till externt laboratori-
um 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. I 
största möjliga mån optimeras förbrukningen och an-
vändningen av vatten, kemikalier, avfall, energi och 
råvaror. För dessa parametrar arbetar vi med nyck-
eltal, som följs upp internt och vid miljöinspektioner.
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Vi strävar efter att minska transporternas påverkan 
på miljön och har en kontinuerlig dialog med våra 
transportföretag för bästa möjliga planering och opti-
mering. Ett av villkoren i vårt miljötillstånd handlar om 
energihushållning, där vi tagit fram en plan som skall 
följas och regelbundet uppdateras. 
Förutom årliga miljöinspektioner har vi även periodis-
ka besiktningar, då en extern miljörevisor kontrollerar 
hur miljöarbetet efterlevs. Vår miljöinspektör är ock-
så med vid dessa revisioner och det utgör ett viktigt 
bidrag till vårt ständiga förbättringsarbete med våra 
miljömål. 

Ägare
Den 30 juni 2017 hade vi 144 mjölkleverantörer. 
Vi har alla våra mjölkproducenter inom 7 mil radie 
från Falköpings Mejeri, vilket betyder låga transport-
kostnader och en närhet till samtliga ägare. 
Mjölken på Grådö Mejeri köps in på kontrakt från 50 
mjölkleverantörer i närområdet. Våra mjölkleverantö-
rer är certifierade enligt IP Mjölk grundcertifiering. 
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Falköpings 
Mejeri ekonomisk förening, avger härmed årsredo-
visning och koncernredovisning för verksamhetsåret 
1 juli 2016 till 30 juni 2017.

Allmänt om verksamheten
Falköpings Mejeri är en ekonomisk förening som ägs 
av mjölkproducenter i Västra Götaland. Den största 
delen av koncernens verksamhet finns i moderföre-
taget.
Produktionen sker i Falköping och Grådö. I verksam-
heten ingår även försäljning av inköpta produkter.
Koncernen omfattar moderföreningen Falköpings Me-
jeri 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 rubri-
ken ”Miljö och Kvalitet” på sidan 12.

Försäljning
Koncernens omsättning uppgick till 1 249 mkr, vilket 
är en ökning med 90 mkr eller 8 %. Ökningen avser 
allmänna prisökningar till följd av ökade världsmark-
nadspriser.

Resultat
Koncernens resultat före skatt uppgår till 21 mkr. 
Årets resultat har belastats med avskrivningar på 31 
mkr. 

Likvida medel 
Tillgänglig likviditet uppgår på balansdagen till 89 
mkr (föregående år 72 mkr).

Ägandeförhållande
Falköpings Mejeri är en ekonomisk förening och ägs 
av 171 st medlemmar. Ägarnas insatskapital uppgick 
vid årets slut till 5 mkr. Ränta på medlemmarnas in-
satser föreslås att utbetalas med 2 %, detta motsvarar 
109 tkr. Mjölkinvägning uppgick till 159 mkg i Falkö-
ping, varav från medlemmar 142 mkg. Mjölkinväg-
ningen från medlemmar har ökat med 1%. 
I Grådö uppgick invägningen totalt till 69 mkg, varav 
från kontraktsleverantörer 54 mkg.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har en byggnad rivits, vilket har påverkat 
årets resultat negativt med ca 5,7 mkr. Där byggna-
den stod, planeras en tankbilshall att anläggas under 
kommande räkenskapsår.

Personaluppgifter
Medeltalet anställda i koncernen har varit 117 styck-
en, varav 101 är män och 16 är kvinnor. 
Medeltalet anställda har beräknats efter normal ar-
betstid på 1 750 timmar. 
Styrelsens arvode fastställs på föreningsstämman. I 
styrelsens ersättningar ingår även ersättning för styrel-
sens ordförande och vissa av styrelsens ledamöter för 
arbete utfört inom deras specialkompetenser.
Några särskilda avtal om avgångsvederlag eller lik-
nande förmåner till styrelseledamöter, VD eller perso-
ner i ledande ställning finns inte i föreningen. 
Beträffande koncernens och moderföreningens resul-
tat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning samt kassaflödesanalys med tillhöran-
de noter.
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Femårsöversikt – Koncernen

 2016 2015 2014 2013 2012

 2017 2016 2015 2014 2013

  tkr tkr tkr tkr

Omsättning 1 249 1 159 1 140 849 712

Investeringar 10 33           34 52* 9

Avskrivningar 31 27 23 16 15

Årets resultat 16 -4 -3           18 12

Kassalikviditet % (exkl outnyttjad checkkredit) 65 55  64 70 60

Soliditet % 37 31 31 35 48

Anställda Falköping st 71 69 69 66 64

Anställda Grådö st 46 46 45 38

Invägd mjölk mkg i Falköping 159 163 165 159 141

Invägd mjölk mkg i Grådö 69 61 54

Invägd mjölk medlemmar mkg 142 140 130 122 108

Aktiva medlemmar st 144 147 148 151 157

Mjölkleverantörer Grådö st 50 45 46 39

* varav förvärv av aktier i Grådö Mejeri AB ingår med 30 mkr.
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Rapport över förändring i eget kapital

Koncernen Insats

kapital

Övrigt 

tillskjutet

Fritt eget

kapital

Årets 

resultat

  Belopp vid årets ingång 4 337 15 101 124 370 -3 882

  Förändring av insatser 1 131  

Disposition av föregående års resultat

  Överföring till fria reserver -3 882 3 882

  Ränta på insatskapital -87

  Årets resultat 16 302

Belopp vid årets utgång 5 468 15 101 120 401 16 302

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Moderföreningen Insats

kapital

Reserv

fond

Balanserat

resultat

Årets 

resultat

  Belopp vid årets ingång 4 337 15 101 86 187 -80

  Förändring av insatser 1 131  

Disposition av föregående års resultat

  Överföring till balanserat resultat -167 167

  Ränta på insatskapital -87

  Årets resultat 15 053

Belopp vid årets utgång 5 468 15 101 86 020 15 053

Förslag till vinstdisposition

  2017 06 30 2016 06 30

  

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel   

  balanserat resultat  86 020 162 86 186 964

  årets resultat  15 053 046 -80 071

Totalt  101 073 208 86 106 893

   

disponeras för   

  ränta på insatskapital  109 354 86 731

  överföring till balanserat resultat  100 963 854 86 020 162

Totalt  101 073 208 86 106 893
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Resultaträkning

Koncernen Moderföreningen Not

  2016 07 01 2015 07 01 2016 07 01 2015 07 01

  2017 06 30 2016 06 30 2017 06 30 2016 06 30

  tkr tkr tkr tkr

Rörelseintäkter, lagerförändring m m

  Nettoomsättning 1 1 242 666 1 161 457 1 202 444 893 036

  Förändring av lager, färdiga varor  -5 806 -11 618 -3 326 -12 007

  Övriga rörelseintäkter  11 928 9 600 20 696 44 408

Rörelseintäkter, lagerförändring m m  1 248 788 1 159 439 1 219 814 925 437

Rörelsekostnader

  Råvaror och förnödenheter  -890 998 -854 003 -874 422 -589 101

  Handelsvaror  -12 644 -10 910 -12 644 -148 393

  Övriga externa kostnader 2 -209 962 -201 485 -214 282 -113 535

  Personalkostnader 3 -74 070 -68 659 -74 070 -68 305

  Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar  7 -31 346 -26 508 -20 866 -16 820

  Övriga rörelsekostnader   -6 023 -175 -6 005 -19

Rörelseresultat  23 745 -2 301 17 525 -10 736

Finansiella poster

  Ränteintäkter och liknande intäkter  23 11 13 227

  Räntekostnader och liknande kostnader  -2 962 -2 790 -1 927 -1 704

Resultat efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner och skatt  20 806 -5 080 15 611 -12 213

Bokslutsdispositioner 4 - - 3 726 12 135

Resultat före skatt  20 806 -5 080 19 337 -78

Skatter

  Skatt som belastat årets resultat 5 -4 504 1 198 -4 284 -2

Årets resultat  16 302 -3 882  15 053 -80
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Balansräkning

Koncernen Moderföreningen Not       

  2017 06 30 2016 06 30 2017 06 30 2016 06 30

  tkr tkr tkr tkr

     

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

  Goodwill 6 0 466 - -

Materiella anläggningstillgångar

  Byggnader och mark 8 49 817 57 315 13 695 20 287

  Pågående nyinvestering byggnad 9 531 0 531 0

  Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 97 359 119 755 38 536 55 596

  Inventarier 12 10 35 0 0

  Pågående nyinvestering inventarier 11 2 005 0 2 005 0

Finansiella anläggningstillgångar 

  Andelar i koncernföretag 13 - - 40 308 40 308

  Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 2 407 2 407 2 407 2 407

Summa anläggningstillgångar  152 129 179 978 97 482 118 598

Omsättningstillgångar

Varulager m m

  Råvaror och förnödenheter  23 980 22 324 23 980 22 324

  Färdiga varor och handelsvaror  113 148 120 997 108 006 113 387

Kortfristiga fordringar

  Kundfordringar  103 589 101 602 69 615 69 302

  Skattefordran  699 4 741 0 3 255

  Fordring hos koncernföretag  - - 50 031 0

  Övriga fordringar  4 153 6 656 3 270 5 626

  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  4 096 1 283 8 492 6 010

Kassa och bank  22 096 11 182 6 695 8

Summa omsättningstillgångar  271 761 268 785 270 089 219 912

     

Summa tillgångar  423 890 448 763 367 571 338 510

Tillgångar



19

Balansräkning

Koncernen Moderföreningen

Eget kapital och skulder
 Not 

  2017 06 30 2016 06 30 2017 06 30 2016 06 30

  tkr tkr tkr tkr

Eget kapital

Bundet eget kapital

  Inbetalda insatser  5 468 4 337 5 468 4 337

  Reservfond  - - 15 101 15 101

Övrigt tillskjutet kapital  15 101 15 101 - -

Fritt eget kapital

  Fritt eget kapital  120 401 124 370 - -

  Balanserat resultat  - - 86 020 86 187

  Årets resultat  16 302 -3 882 15 053 -80

Summa eget kapital  157 272 139 926 121 642 105 545

Obeskattade reserver 15 - - 30 021 33 747     

Avsättningar

  Avsättning för negativ goodwill  1 875 2 812 0 0

  Avsättning för skatter  9 030 9 777 0 0

Summa avsättningar  10 905 12 589 0 0
     

Långfristiga skulder

  Övriga skulder till kreditinstitut 17 46 620 61 648 15 270 19 998

Summa långfristiga skulder  46 620 61 648 15 270 19 998
     

Kortfristiga skulder

  Checkräkningskredit 16 363 4 832 0 4 832

  Kortfristig del av långfristig skuld  15 028 45 028 4 728 34 728

  Mjölkproducenter   54 947 38 485 54 947 38 485

  Leverantörsskulder  95 190 90 523 87 819 64 833

  Skatteskulder  1 739 2 1 737 0

  Skuld till koncernföretag  - - 24 348 2 373

  Övriga skulder  2 153 6 515 1 376 3 166

  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 39 673 49 215 25 683 30 803

Summa kortfristiga skulder  209 093 234 600 200 638 179 220
     

Summa skulder  255 713 296 248 215 908 199 218

Summa eget kapital och skulder  423 890 448 763 367 571 338 510
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Kassaflödesanalys

Koncernen Moderföreningen 

  2016 07 01 2015 07 01 2016 07 01 2015 07 01

  2017 06 30 2016 06 30 2017 06 30 2016 06 30

  tkr tkr tkr tkr

Den löpande verksamheten

  Resultat efter finansiella poster  20 806 -5 080 15 611 -12 213

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm     

  Avskrivningar  31 346 26 508 20 866 16 820

  Vinst/förlust vid fsg av materiella anläggningstillgångar  5 870 -108 5 870 0

  Ränta insatskapital  -87 -94 -87 -94

  57 935 21 226 42 260 4 513

Betald skatt  528 -2 930 708 -1 080
     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  före förändring av rörelsekapital  58 463 18 296 42 968 3 433
     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

  Minskning/ökning av varulager  6 193 12 329 3 725 4 674

  Minskning/ökning av kortfr. fordringar  -2 297 -7 781 -50 470 -946

  Minskning/ökning av kortfr. skulder  7 225 13 165 54 513 20 460

Kassaflöde från den löpande verksamheten  69 584 36 009 50 736 27 621
     

Investeringsverksamheten

  Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar  -10 304 -24 880 -5 620 -13 741

  Nettoinvestering i finansiella anläggningstillgångar  0 0 0 -50

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -10 304 -24 880 -5 620 -13 791
     

Finansieringsverksamheten

  Upptagna lån  0 0 0 0

  Amortering av skuld  -49 497 -20 492 -39 560 -13 445

  Förändring insatskapital  1 131 -388 1 131 -388

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -48 366 -20 880 -38 429 -13 833
     

Årets kassaflöde (se nedan)  10 914 -9 751 6 687 -3

Likvida medel vid årets början  11 182 20 933 8 11

Likvida medel vid årets slut  22 096 11 182 6 695 8
     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  69 584 36 009 50 736 27 621

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -10 304 -24 880 -5 620 -13 791

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -48 366 -20 880 -38 429 -13 833

Årets kassaflöde   10 914 -9 751 6 687 -3

Kassaflödesanalys 
enligt indirekt metod
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Tilläggsupplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsre-
dovisningslagen 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 rö-
relseresultatet. Föreningens- och koncernens redovis-
ningsvaluta är svenska kronor (SEK)

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till an-
skaffningsvärde där inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse 
med föregående år.

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den er-
sättning som erhållits eller kommer att erhållas med 
avdrag för mervärdesskatt, rabatter och liknande av-
drag. Intäkter redovisas när sålda varor har levere-
rats 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 resultaträkning-
en. Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga re-
sultatet 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 vär-
det. Obeskattade reserver redovisas i juridisk person 
inklusive uppskjuten skatteskuld.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderföreningen Fal-
köpings Mejeri Ekonomisk Förening och dess dotter-

företag. Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas 
in i koncernredovisningen från och med tidpunkten 
för förvärvet till och med den tidpunkt då moderför-
eningen inte längre har ett bestämmande inflytande 
över dotterföretaget. Bestämmande inflytande förelig-
ger i normalfallet då moderföretaget direkt eller indi-
rekt innehar aktier som representerar mer än 50 % 
av rösterna. 

Redovisningsprinciperna för dotterföretagen överens-
stämmer med redovisningsprinciperna för koncernen. 
Alla koncerninterna transaktioner och mellanhavan-
den har eliminerats vid upprättandet av koncernredo-
visningen. 

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 resultaträk-
ningen 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 operationel-
la leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperio-
den, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre åter-
speglar användarens ekonomiska nytta över tiden.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvär-
de efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet 
består av inköpspriset och utgifter som är direkt 
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Tilläggsupplysningar

hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och 
i användningsbart skick. Alla kostnader för reparatio-
ner och underhåll redovisas i resultaträkningen i den 
period de uppkommer. Då skillnaden i förbrukning av 
en materiell anläggningstillgångs betydande kompo-
nenter bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp 
på dessa komponenter.

Avskrivningar på immateriella- och materiella an-
läggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens 
avskrivningsbara anskaffningsvärde skrivs av linjärt 
över dess bedömda nyttjandeperiod. När en tillgång 
har delats upp på dess olika komponenter skrivs var-
je komponent av separat över dess nyttjandeperiod. 
Avskrivning påbörjas när tillgången kan tas i bruk.   

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvär-
det 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 indi-
rekta 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 
försäljningstransaktionen. 
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Noter

Koncernen Moderföreningen     

  2016 07 01 2015 07 01 2016 07 01 2015 07 01

20  2017 06 30 2016 06 30 2017 06 30 2016 06 30

  tkr tkr tkr tkr

Not 1  Nettoomsättning per geografisk marknad

  Sverige  1 187 520 1 123 832 1 201 484 891 904

  Övriga marknader  55 146 37 625 960 1 132

  1 242 666 1 161 457 1 202 444 893 036

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 iaktta-

gelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter.  

Revisionsuppdrag  290 290 190 140

Revisionverksamhet utöver revisionsuppdrag  5 5 0 0

  295 295 190 140
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Noter

Koncernen Moderföreningen     

  2016 07 01 2015 07 01 2016 07 01 2015 07 01

  2017 06 30 2016 06 30 2017 06 30 2016 06 30

  tkr tkr tkr tkr

Not 3  Personal

  Medelantalet anställda

  Kvinnor  16 17 16 17  

Män  101 98 101 98

Totalt  117 115 117 115

Löner, ersättningar och sociala kostnader  tkr tkr tkr tkr

  Löner och andra ersättningar till styrelse och VD1  3 481 3 253 3 481 1 968

  Löner och andra ersättningar till övriga anställda  46 353 44 544 46 353 45 829

  Pensionskostnader till styrelse och VD1  783 991 783 561

  Pensionskostnader till övriga anställda  3 772 3 026 3 772 3 456

  Övriga sociala kostnader  16 789 15 236 16 789 15 236

  Övriga personalkostnader  2 892 1 609 2 892 1 255

Totalt löner, ersättningar och sociala kostnader  74 070 68 659 74 070 68 305

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

1 VD i dotterbolag redovisas i moderföreningen som övrig anställd men i koncernen som VD. Avser perioden 2015-2016.

Könsfördelning inom styrelsen styrelseledamöter och verkställande direktör

  Kvinnor  1 1 1 1

  Män  8 10 8 8

  9 11 9 9

Not 4  Bokslutsdispositioner

  Förändring periodiseringsfond    -6 480 1 510

  Avskrivningar utöver plan    10 206 3 435

  Koncernbidrag     0 7 190

Totalt    3 726 12 135

Not 5  Skatt på årets resultat

  Aktuell skatt  -5 251 -14 -4 284 -2

  Uppskjuten skatt  747 1 212 0 0

  -4 504 1 198 -4 284 -2
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Noter

Koncernen Moderföreningen    

  2017 06 30 2016 06 30 2017 06 30 2016 06 30

  tkr tkr tkr tkr

Not 6  Goodwill

Anskaffningsvärden

  Ingående anskaffningsvärden    2 330 2 330

Utgående anskaffningsvärden för kvarvarande goodwill     2 330 2 330

Avskrivningar enligt plan

  Ingående avskrivningar    -1 864 -1 398

  Årets avskrivningar på kvarvarande goodwill    -466 -466

Utgående avskrivningar enligt plan på goodwill    -2 330 -1 864

     

Utgående bokfört värde enligt plan på kvarvarande goodwill    0 466

Not 7  Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den  beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats i moderföreningen:

Immateriella anläggningstillgångar

  Koncerngoodwill    20%

Materiella anläggningstillgångar

  Byggnader    2-5%

  Markanläggningar    5%

  Inventarier     5-33%
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Noter

Koncernen Moderföreningen    

  2017 06 30 2016 06 30 2017 06 30 2016 06 30

  tkr tkr tkr tkr

Not 8  Byggnader och mark

Anskaffningsvärden

  Ingående anskaffningsvärden  94 238 88 118 50 103 50 103

  Årets inköp  1 369 6 120 450 0

  Årets utrangering  -6 741 0 -6 741 0

Utgående anskaffningsvärden för kvarvarande byggnader och mark  88 866 94 238 43 812 50 103

Avskrivningar enligt plan

  Ingående avskrivningar  -36 923 -33 826 -29 816 -28 307

  Årets utrangering  871 0 871 0

  Årets avskrivningar på kvarvarande fastigheter  -2 997 -3 097 -1 172 -1 509

Utgående avskrivningar enligt plan på fastigheter  -39 049 -36 923 -30 117 -29 816

     

Utgående bokfört värde enligt plan på kvarvarande byggnader o mark  49 817 57 315 13 695 20 287

Utgående planenligt värde på kvarvarande fastigheter fördelas enligt följande

  Byggnader  42 663 50 548 9 910 16 929

  Markanläggningar  822 885 382 405

  Mark   6 332 5 882 3 403 2 953

Utgående restvärde på kvarvarande fastigheter  49 817 57 315 13 695 20 287

Not 9  Pågående investering byggnad och mark

Anskaffningsvärden

  Ingående anskaffningsvärden  0 0 0 0

  Årets inköp  531 0 531 0

  Utgående anskaffningsvärden för  pågående investering byggnader och mark 531 0 531 0
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Noter

Koncernen Moderföreningen 

  2017 06 30 2016 06 30 2017 06 30 2016 06 30

  tkr tkr tkr tkr

Not 10  Maskiner och andra tekniska anläggningar

Anskaffningsvärden

  Ingående anskaffningsvärden  306 602 290 940 198 769 185 028

  Årets inköp  6 400 27 100 2 635 13 741

  Årets försäljning/utrangering  -2 051 -11 438 -2 051 0

Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande maskiner  310 951 306 602 199 353 198 769

Avskrivningar enligt plan

  Ingående avskrivningar  -186 847 -166 197 -143 173 -127 862

  Årets avskrivningar på kvarvarande maskiner  -28 796 -23 856 -19 695 -15 311

  Årets försäljning/utrangering  2 051 3 206 2 051 0

Utgående avskrivningar enligt plan på kvarvarande maskiner   -213 592 -186 847 -160 817 -143 173

Utgående bokfört värde enligt plan för kvarvarande  maskiner  97 359 119 755 38 536 55 596

Avskrivningar utöver plan 

  Ingående avskrivningar    -31 394 -34 829

  Årets förändring    10 206 3 435

Utgående avskrivningar utöver plan    -21 188 -31 394

Utgående skattemässigt värde för kvarvarande
maskiner och andra tekniska anläggningar    17 348 24 202

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

Mejeriinventarier, Falköpings Mejeri  38 536 55 596

Maskiner, Västgöta Mjölkförädling  1 715 2 040

Byggnadsinventarier, Västgöta  Lagerterminal  1 551 2 219

Mejeriinventerarier, Grådö Mejeri  55 557 59 900

  97 359 119 755

Not 11  Pågående investering maskiner och andra tekniska anläggningar

Anskaffningsvärden

  Ingående anskaffningsvärden  0 0 0 0

  Årets inköp  2 005 0 2 005 0

Utgående anskaffningsvärden för maskiner och andra tekniska anläggingar  2 005 0 2 005 0
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Noter

Koncernen Moderföreningen 

  2017 06 30 2016 06 30 2017 06 30 2016 06 30

  tkr tkr tkr tkr

Not 12  Inventarier 

Anskaffningsvärden

  Ingående anskaffningsvärden  532 532 408 408

  Årets inköp  0 0 0 0

  Ackumulerade anskaffningsvärden på årets inköp  0 0  

  Årets försäljning/utrangering  -408 0 -408 0

Utgående anskaffningsvärden för kvarvarande inventarier  124 532 0 408

Avskrivningar enligt plan

  Ingående avskrivningar  -497 -472 -408 -408

  Årets avskrivningar på kvarvarande inventarier  -25 -25 0 0

  Ackumulerade avskrivningar på årets inköp  0 0

  Årets försäljning/utrangering  408 0 408 0

Utgående avskrivningar enligt plan på kvarvarande  inventarier  -114 -497 0 -408

Utgående bokfört värde enligt plan för kvarvarande inventarier  10 35 0 0

Avskrivningar utöver plan

  Ingående avskrivningar    0 0

  Årets förändring    0 0

  Utgående avskrivningar utöver plan    0 0

Utgående skattemässigt värde för kvarvarande inventarier  10 35 0 0

Not 13  Andelar i koncernföretag  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 Resultat

  Västgöta Lagerterminal AB  556684-2125 Falköping 8 990 1 101

  AB Västgöta Mjölkförädling  556243-9025 Falköping 10 614 2 326

  Grådö Mejeri AB  556217-8193 Hedemora 34 738 0

  Svenska Mejerier AB  559025-0212 Falköping 55 -1

    54 397
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Noter

Koncernen Moderföreningen     

  2017 06 30 2016 06 30 2017 06 30 2016 06 30

  tkr tkr tkr tkr

Not 14  Andra långfristiga värdepappers innehav

  Lantbrukarnas Riksförbund  0 0 0 0

  Svensk Mjölk ek för  2 407 2 407 2 407 2 407

Totalt  2 407 2 407 2 407 2 407

Andelarna i Lantbrukarnas Riksförbund har nedskrivits till 1 krona.

Not 15  Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 2014-06-30    2 353 2 353

Periodiseringsfond 2017-06-30    6 480 0

Avskrivningar utöver plan, maskiner och inventarier    21 188 31 394

Totalt    30 021 33 747

    

Not 16  Checkräkningskredit

  Beviljad kredit  67 000 67 000 55 000 55 000

  Utnyttjad kredit  363 4 832 0 4 832

Not 17  Övriga skulder till kreditinstitut

 Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen  8 850 10 536 0 1 086

Not 18  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

  Upplupna löner  1 989 1 663 1 989 1 663

  Upplupna semesterlöner  9 644 9 045 9 644 9 045

  Upplupna sociala avgifter  4 934 4 688 4 934 4 688

  Löneskatt och avkastningsskatt  1 105 1 605 1 105 1 605

  Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  22 001 32 214 8 011 13 802

Totalt  39 673 49 215 25 683 30 803



30

Noter

Koncernen Moderföreningen     

  2017 06 30 2016 06 30 2017 06 30 2016.06 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  82 325 82 325 24 325 24 325

  Aktier i dotterbolag  - - 30 000 30 000

Summa ställda säkerheter  182 450 182 450 137 450 137 450

Eventualförpliktelser

  Tecknade till betalning ej förfallna insatser  2 382 2 382 2 382 2 382

Övriga eventualförpliktelser

  Borgensförbindelser avseende koncernföretag  0 0 39 800 49 500

Summa eventualförpliktelser  2 382 2 382 42 182 51 882

Not 20 Inköp och försäljning inom koncernen

  Försäljning, andel av total    24% 15%

 Inköp, andel av total    19% 20%
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Falköping den 23 oktober 2017

Vår revisionsberättelse har avgivits 2017-10-23

 Ulf Claesson Claes Arnesson
 Ordförande Vice ordförande

 Maria Eliasson Jonas Karlsson

 Stefan Lennartsson Sture Gustafsson

 
  
 Lennart Bogren Jonas Wendel   
  Arbetstagarledamot

  Anders Segerström 
  Verkställande direktör

      
 
 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 kon-
cernredovisningen för Falköpings Mejeri Ekonomisk 
Förening för räkenskapsåret 2016-07-01 - 2017-06-30.
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning 
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 
sidorna 14-31.
 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och kon-
cernredovisningen upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderföreningens och koncernens 
finansiella ställning per den 2017-06-30 och av dess-
as finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är för-
enlig med årsredovisningens och koncernredovisning-
ens övriga delar.
 
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moderför-
eningen och för koncernen.
 
Grund för uttalanden
Den auktoriserade revisorn har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing (ISA) och god re-
visionssed 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. 

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

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra ut-
talanden.

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för den andra informationen. Den andra in-
formationen består av VD har ordet, ordförandekom-
mentarer, marknad samt miljö och kvalitet.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och kon-
cernredovisningen 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.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseen-
de denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rappor-
tera i det avseendet.
 
Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredo-
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visningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upp-
rätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av föreningens och kon-
cernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upp-
lyser, 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 förening-
en, 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 felaktig-
heter, 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 eko-
nomiska beslut som användare fattar med grund i års-
redovisningen och koncernredovisningen.
 
Som del av en revision enligt ISA använder jag pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:
 
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, 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 utgö-
ra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegent-
ligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga uteläm-
nanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av förening-
ens 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 redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovis-
ningen 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 slut-
sats, 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 osäker-
hetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräck-
liga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för re-
visionsberättelsen. 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 kon-
cernredovisningen, däribland upplysningarna, och 
om årsredovisningen och koncernredovisningen åter-
ger de underliggande transaktionerna och händelser-
na på ett sätt som ger en rättvisande bild.
 
- inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revi-
sionsbevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för 
att göra ett uttalande avseende koncernredovisning-
en. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utfö-
rande av koncernrevisionen. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt tid-
punkten för den. Jag måste också informera om be-
tydelsefulla 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 huruvi-
da årsredovisningen och koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
om årsredovisningen och koncernredovisningen ger 
en rättvisande bild av föreningens och koncernens re-
sultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
 
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Falköpings Mejeri Ekonomisk Förening för räken-
skapsåret 2016-07-01 - 2017-06-30 samt av försla-
get till dispositioner beträffande föreningens vinst el-
ler förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören an-
svarsfrihet för räkenskapsåret.
 
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sve-
rige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande till moderföreningen och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yr-
kesetiska ansvar enligt dessa krav.
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra ut-
talanden.
 
Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-
positioner 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 stor-
leken 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 fören-
ingens 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 riktlin-
jer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att med-
elsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhäm-
ta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säker-
het kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
 
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till nå-
gon försummelse som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot föreningen, eller
 
- på något annat sätt handlat i strid med lagen om 
ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller 
stadgarna.
 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner 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 ing-
en garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åt-
gärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet 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 revi-
sionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget 
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grun-
dar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs base-
ras på vår professionella bedömning med utgångs-
punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fo-
kuserar 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 

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 gran-
skat om förslaget är förenligt med lagen om ekono-
miska föreningar.
 
 
Falköping den 23 oktober 2017
 
 

Fredrik Hermansson
Auktoriserad revisor

Carl-Magnus Andersson

Carl-Harry Tell
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STYRELSE
Ulf Claesson
född 1967, 
Lillegården, Slutarp.
Invald i styrelsen 1997, 
Vice ordförande 1999 - 2000.
Ordförande sedan 2001, 
mandattid utgår 2017.

Claes Arnesson
född 1983, 
Liden, Luttra.
Invald i styrelsen 2012. 
Vice ordförande sedan juli 2015.
Mandattid utgår 2018.

Maria Eliasson, 
född 1973, 
Tomten, Sätuna.
Invald i styrelsen 2001. 
Mandattid utgår 2017.

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.

Lennart Bogren
född 1959, 
Katorp Brännegården Timmersdala.
Invald i styrelsen 2015. 
Mandattid utgår 2017. 

Sture Gustafsson
född 1955, 
Nygården Brunnhem Stenstorp.
Invald i styrelsen 2015. 
Mandattid utgår 2017.

Anders Segerström
född 1969, 
Siguldagatan 11, Falköping. 
VD sedan april 2016.

Jonas Wendel
född 1972, 
Skaraborgsgatan 8, Stenstorp.
Arbetstagarledmot.

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

STYRELSESUPPLEANTER
Sofia Broo
född 1966, 
Segerstad Gogatan 1, Mariestad
Invald i styrelsen 2016. 
Mandattid utgår 2017.

Magnus Ingvarsson
född 1966, 
Jarlagatan 22, Skara
Arbetstagarsuppleant.

Bakre raden: 
Pia Arvidstam
Magnus Ingvarsson
Sture Gustafsson
Anders Segerström
Claes Arnesson
Stefan Lennartsson 

Främre raden: 
Sofia Broo
Lennart Bogren
Ulf Claesson
Jonas Karlsson
Maria Eliasson

Saknas på bild:
Jonas Wendel
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VALBEREDNING
Valberedningens mandattid utgår 2017.
Sören Dahl, 
född 1963, 
Tvetängen, Skara, 
Sammankallande.

Marcus Almberg, 
född 1971, 
Pickagården, Segerstad.

Mattias Bertilsson, 
född 1978, 
Skattegården, Vartofta.

Ingegerd Lindgren, 
född 1959, 
Bonarp, Döve.

Jan Tidén, 
född 1982, 
Backgården, Tiarp.

Markus Lindström, 
född 1982, 
Böja Stommen, Timmersdala.

Evy Josefsson, 
född 1966, 
Bossgården Brunnhem, Stenstorp.

FÖRTROENDEVALDA 
REVISORER
Revisorernas mandattid utgår 2017.
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.

EXTERN 
REVISORSUPPLEANT
Thomas Skytt, 
född 1966, 
SA Revision AB, Vara.
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STÄMMA – Medlemmar

STYRELSE

VD

EKONOMI OCH
MEDLEMSVERKSAMHET

FÖRSÄLJNING

KVALITET OCH
MILJÖSAMORDNING

PRODUKTION Mejeri

Utmärkelser till mjölkproducenter
Mejeriföreningen har deltagit i den diplomverksamhet som LRF-Mjölk bedriver för höjande av leverantörsmjöl-
kens kvalitet.  Förteckning över mottagare av LRF-Mjölks utmärkelser vid diplomutdelning i Falköping den 6 
december 2017.

6 år efter guldmedalj 
Jan Ruszkowski, Viken, Falköping.

Guldplakett
Gösta Gustavsson, Lantgården, Ullene.
Stefan Lennartsson, Majnegården, Luttra.
Carl-Harry Tell, Backa Gård, Varnhem.
Jakob Tell, Backa Gård, Varnhem.

Bronsplakett
Johan Andersson, Erlandsbo, Fagersta.
Kenneth Jacobsson Lillegården, Valtorp.
Börje Pettersson, Viken, Falköping.

Diplom
Mikael Gustavsson, Lantgården, Ullene.
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Anders Segerrström

Uno Elofsson

Pia Arvidstam Monica Björling

Patrick Kunst

VD Anders Segerström

Ekonomi och medlemsverksamhet Pia Arvidstam/Roger Löfgren

Kvalite och miljösamordning Monica Björling / Berit Serenius 

Försäljning Patrick Kunst

Produktion Mejeri Falköping Uno Elofsson

Produktion Mejeri Grådö Staffan Eklöv

Roger Löfgren

Berit Serenius Staffan Eklöv

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
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