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NOTER

Välkomna!
Aktieägarna i Skåne-möllan AB (publ) kallas här-
med till årsstämma torsdagen den 20 april 2017 
klockan 16.30 i Rönnehälls Bygdegård, Tågarp.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels uppta
gits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen 
den 12 april 2017, dels senast onsdagen den 12 
april 2017 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt 
att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina 
aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget 
namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i 
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd 
senast onsdagen den 12 april 2017. Detta innebär 
att aktieägaren i god tid före denna dag måste 
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs skrift
ligen under adress Skånemöllan AB, Silosgatan 5, 
268 75 Tågarp, per telefax 041850003 eller via 
epost till kvarn@skanemollan.se. Vid anmälan 
skall anges namn, person eller organisations
nummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i före
kommande fall, det antal biträden (högst två) som 
avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser 
att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och 
övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. 
Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran.

Förslag till dagordning
  1. Öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen 

sammankallad
  7. Framläggande av årsredovisning och revisions

berättelse samt koncernredovisning och kon
cernrevisionsberättelse

  8. Verkställande direktörens anförande
  9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen 

och balansräkningen samt koncernresultat
räkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets 
vinst enligt den fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
och verkställande direktören

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter  
och –suppleanter samt antalet revisorer och 
revisorssuppleanter

13. Fastställande av styrelse och revisorsarvoden

14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Avslutning

Utdelning
Styrelsen har föreslagit utdelning av 11 kr per 
aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit 
måndagen den 24 april 2017. Beslutar stämman 
enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen 
komma att utsändas av Euroclear Sweden den  
27 april 2017.

Styrelse m m
Bolaget har underrättats om att aktieägare som 
representerar ca 77 % av samtliga röster i bolaget 
kommer att stödja följande förslag:

Ordförande vid stämman: Håkan Sigvant
Styrelseledamöter: omval av de ordinarie leda
möterna Björn Gjethammar, Anders Bergstrand, 
Anders Persson, Mette Poulsen och Håkan Sigvant
Styrelsesuppleant: omval av styrelsesuppleanten 
Terje Ramm
Styrelseordförande: nyval av Håkan Sigvant
Styrelsearvode: 380 000 kr att fördelas med  
100 000 kr till styrelsens ordförande och 80 000 
kr vardera till styrelseledamöterna Anders Berg
strand, Björn Gjethammar och Mette Poulsen samt 
40 000 kr till styrelsesuppleanten Terje Ramm
Revisor: omval av aukt rev Bengt Ekenberg
Revisorssuppleant: omval av aukt rev RoseMarie 
Östberg
Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom 
ramen för lämnad offert.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna 
och –suppleanten finns på bolagets hemsida  
www.skanemollan.se

Dokumentation
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt 
beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och 
på dess hemsida, www.skanemollan.se, senast två 
veckor före stämman och sänds till de aktieägare 
som så önskar och uppger sin postadress.

I Skånemöllan AB finns totalt 1 100 000 aktier, 
vilka berättigar till lika många röster.

Tågarp i mars 2017

Skåne-möllan AB (publ)
Styrelsen

ÅRSSTÄMMA

Kallelse till årsstämma



NOTER

2

För Skånemöllan blev 2016 ett år med rekord
stor produktion i vår mölla.  På befintliga kun
der ökade totalvolymen för året med 8 % till 

54 000 ton! Vårt segment med kvarnprodukter stod 
för den största delen av ökningen och med cerealie
produkter till såväl dagligvaruhandel som industri. 
Den ökade produktionen under 2016 har klarats av 
framförallt beroende på en återigen strålande insats 
från medarbetarna i lag Skånemöllan (ett lag som 
gillar stora utmaningar!) samt även, till viss del, av en 
större modernisering och kapacitetshöjning i ett av 
våra tre kvarnverk.

Med den större volymen ökade vi omsättningen 
till drygt 168 Mkr (163 Mkr). 

Den ökade volymen i kombination med en mind re 
svängig spannmålsmarknad under fjärde kvartalet 
2016 gjorde att rörelseresultatet ökade för helåret med 
drygt 40 % till 13 Mkr. Under första halvåret 2016 
påverkades resultatet negativt på grund av högre kost
nader för spannmålsråvaran genom att vi på grund av 
kvalitetsskäl (force majeure) tvingades importera vete 
från kontinenten. Det svenska skörde utfallet 2015 
innebar en brist på kvalitet med generellt lägre protein
halter i skörden än ett ”normal år”.  För att upprätthål
la en hög och jämn kvalitet på våra produkter (något vi 
aldrig ger avkall på!) kompenserade vi bristen genom 
att importera högproteinvete från Tyskland från hös
ten 2015 och fram till sommaren 2016. Den ökade 
kostnad som importen av spannmål innebar kunde vi 
på grund av en fortsatt prispressad mjölmarknad inte 
att föra vidare till våra kunder. Fallande världsmark
nadspriser på spannmål (vete) under inledningen av 
2016 innebar dessutom att ingångna terminskontrakt i 
spannmålsråvara påverkade resultatet negativt och för 
helåret 2016 med –1,7 Mkr (–0,8 Mkr). 

Skörden 2016 blev till skillnad mot skörden 2015 
mer normal sett till kvalitet. I veteskörden 2016 
kunde vi konstatera en generellt högre protein och 
glutennivå samt även en bra kärnkvalitet. Detta inne
bär att vi har en bra svensk spannmålsråvara att jobba 
med fram till att en ny skörd skall bärgas 2017. Att 
skördeutfallet 2017 innebär kvalitet framför kvanti
tet av spannmål är endast en nåd vi kan stilla bedja 
om. Prisvolatiliteten på spannmål kommer dock att 
bestå, då denna prissättning, sedan flera år tillbaka, 
sätts i en global marknad.

Merparten av den spannmål vi förädlar har odlats 
nära vår kvarn i nordvästra Skåne. Detta uppskattas 
såväl av våra leverantörer av spannmål som av våra 
kunder och inte minst av miljön. 2016 blev också 
året då vi beslutade att gå över till att använda för
nyelsebar elkraft i form av vindkraft! Under somma

ren 2016 inledde vi ett samarbete med det lokala 
vindkraftsföretaget Mimervind, som driver flera vind
kraftverk, bl. a. i vår hemkommunSvalöv. På ett av 
deras vindkraftverk som är beläget ca 1 mil sydost om 
Tågarp, köper Skånemöllan hela behovet av el och 
totalt ca 8 000 000 kWh per år. Skånemöllan köper 
ursprungsgarantier på el som är kopplade till ett spe
cifikt vindkraftverk, Hällstorp nr 1. På detta sätt kan 
vi garantera vår användning av lokalt producerad 
grön el. Det är viktigt med ett kunderbjudande för 
framtiden som visar stor hänsyn om vår miljö. Den 
välkända brittiska forskaren, Dame Jane Goodall, 
sammanfattade på ett tänkvärt sätt 2010 hur vi borde 
se på vår miljö i en enda mening:

”– Vi har inte ärvt planeten av våra 
föräldrar, vi lånar den av våra barn!” 

Med en närodlad spannmålsråvara förädlad med 
lokalt producerad förnyelsebar energi förstärker vi 
Skånemöllans möjligheter att jobba miljömässigt 
hållbart, långsiktigt och lönsamt.

Under 2017 kommer lag Skånemöllan fortsätta 
arbetet med att trimma och framtidssäkra produk
tionsresurserna i vår mölla som den 2 maj firar 45 års 
jubileum.

I kvarnen kommer vi under våren 2017 att upp
gradera och höja kapaciteten i ytterligare ett av våra 
kvarnverk. I vår specialfabrik investerade vi under 
2016 i en kompletterande tredje värmebehandlings

VD HAR ORDET

All-time high och vindkraft

Närodlat & malt 
med vindkraft
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teknik för spannmål och som vi valt att kalla; SMT 
(Steam milling treatment). Med SMTtekniken får 
vi tillgång till ett femte verksamhetsben som innebär 
ökade möjligheter att kunna marknadsföra ångpre
parerade cerealieprodukter  på bredare front till livs
medelsindustri och detaljhandel. 

Utfallet i siffror för Skånemöllan och verksam
hetsåret 2016 finns att läsa i detalj i efterföljande års

redovisning. M/S Skånemöllan seglar vidare i den 
svenska kvarndammen, med nya verktyg för att för
ädla specialprodukter från våra fyra spannmålsslag, 
och min förhoppning för 2017 är friska vindar!

Tågarp i mars 2017
Anders Persson
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KONCERNEN I SIFFROR

 Nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
       

Rörelsemarginal, % 7,8 5,7 11,3 7,5 13,1 15,8 
Nettomarginal, % 7,9 6,0 12,1 8,2 13,6 16,0 
Kassaflöde, brutto, Mkr 21,3 17,5 25,4 22,4 29,8 32,9 
Investeringar, netto, Mkr 11,1 8,4 3,2 8,9 4,9 3,5 
Kassaflöde, netto, Mkr 9,4 9,1 22,2 13,5 24,9 29,4 
Räntabilitet på totalt kapital, % 8,0 5,4 10,3 7,7 14,0 20,7 
Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 7,3 4,8 9,3 6,9 12,9 18,1 
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 9,2 6,3 11,9 8,7 16,0 24,4 
Soliditet, % 87,8 85,2 85,6 87,9 89,1 84,4 
Antal anställda, medeltal, st 25 25 26 26 27 26
   

Data per aktie, kr
Vinst per aktie 9,55 6,83 14,00 10,47 18,86 22,39 
Kassaflöde, brutto per aktie 19,36 15,91 23,09 20,35 29,14 32,87 
Kassaflöde, netto per aktie 8,55 8,27 20,18 12,26 24,34 29,35 
Eget kapital per aktie 130,40 131,79 151,00 150,95 154,46 128,67 
P/Etal 41,8 57,1 21,4 28,94 21,16 16,1 
P/Stal 2,6 2,6 2,0 1,9 2,3 1,9
 

Aktiedata är beräknat på genomsnittligt 1 100 000 aktier 2013–2016, 1 021 111 aktier 2012 samt 1 000 000 
2011. P/Etal och P/Stal är beräknade på betalkurs i aktiemarknaden vid slutet av respektive år.

Definitioner
Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier.
Kassaflöde, brutto Resultat efter skatt med tillägg för planenliga avskrivningar.
Kassaflöde, netto Resultat efter skatt med tillägg för planenliga avskrivningar och avdrag  

för nettoinvesteringar i anläggningstillgångar.
Nettomarginal Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättning.
P/Etal Aktiekurs i relation till vinst per aktie.
P/Stal Aktiekurs i relation till omsättning per aktie.
Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
Räntabilitet på sysselsatt Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader,
kapital i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.
Räntabilitet på totalt Resultat efter finansiella poster, med tillägg för räntekostnader,
kapital i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.
Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.
Skatt Med skatt avses full skatt.
Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutning.
Sysselsatt kapital Balansomslutning efter avdrag för icke räntebärande skulder.
Vinst per aktie Resultat efter skatt, dividerat med antalet aktier.

Svalöf Food AB
556152-5808

Svalöf Food AB
556152-5808

Vilande

Skåne-möllan AB

Skåne-möllan AB (publ)
556498-4077

Kvarnrörelsen

Svalöf Food AB
556152-5808

Mel-Compagniet ApS
15 39 17 82

Säljbolag Danmark

17 %

Skåne-möllan
Fastigheter AB

556245-0600

Vallåkra 
 Lantmannaaffär AB

556245-0600
Spannmålshandel, byggmaterial

23 %

Koncernbild 2016-12-31
Svenska 
Foder AB

556039-6060

77 %

Vilande
bolag
100 %
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Styrelsen och verkställande direktören för Skånemöllan AB (publ) får 
härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 
2016.  

Bolagets verksamhet
Skånemöllans affärsidé är att effektivt förädla i huvudsak svenska 
cerealieråvaror för industri och konsument. Detta sker dels genom för
malning i konventionella kvarnverk, dels genom processning i en värme
behandlingsanläggning. Sverige är hemmamarknaden för det standar
diserade mjölsortimentet baserat på vete och råg. Danmark utgör 
också marknad för detta sortiment. De värmebehandlade produkter
na, som används inom såväl bageri som övrig livsmedelsindustri, 
marknadsförs också på export. Norden utgör en prioriterad marknad.

Vetemjöl, rågmjöl och blandningar mellan dessa utgör bassorti
mentet. De värmebehandlade produkterna är baserade på vete, råg, 
korn och havre. Det finns ett komplett sortiment av dessa produkter 
– från mjöl till gryn och hela eller halva kärnor. 

Skånemöllan bedriver en kontinuerlig produktutveckling för 
framtagande av nya produkter, antingen som slutprodukt eller som 
insatsvara till mjöler för att  förbättra och anpassa dess egenskaper för 
olika behov.    

Miljöinformation 
Inom Skånemöllan koncernen finns en hög miljömedvetenhet. 
För att minimera miljöpåverkan köps huvuddelen  av spannmåls
råvaran in från odlare i vårt närområde. Utleveranser av mjölpro
dukter sker med moderna lastbilsekipage som uppfyller högsta 
miljöklass. I anläggningen använder vi oss av el och gas. För att 
effektivisera användningen av dessa energiformer pågår ett konti
nuerligt förbättringsarbete. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året ökade produktionen avseende volymer med cirka 8% 
till 54 000 ton, varav kvarnprodukter utgjorde största delen. Om 
sättningen ökade med 4,9 Mkr till 168,3 Mkr innebärande en 
ökning med 3 %.

Under det fjärde kvartalet stabiliserades spannmålsmarknaden 
vilket bidrog till att rörelseresultatet förbättrades kraftigt under 
sista kvartalet. Det innebar också att helårets rörelseresultat ökade 
till 13,1 Mkr mot 9,3 Mkr föregående år.

Under våren 2016 fortsatte bolaget att importera högprotein
vete från Tyskland för att säkerställa råvarukvalitén då skörden 
2015 kvalitetsmässigt var sämre än normalt. Detta bidrog också 

till en sämre lönsamhet. Skörden 2016 innebar dock generellt en 
god kvalité, vilket gör att bolaget har en bra svensk spannmåls
råvara att förädla fram till ny skörd 2017.

Bolaget har som del i aktivt miljöarbete tecknat kontrakt avse
ende lokalt producerad vindkraftsel, vilken täcker kvarnens totala 
behov.

Under året investerades i en kompletterande ny värmebehand
lingsteknik , SMT (Steam Milling Treatment) i bolagets special
fabrik.

Medarbetare
Medeltalet anställda uppgick under året till 25 (25). Av dessa var 4 (4) 
kvinnor.    

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång har skett.

Finansiell riskhantering
För en beskrivning av bolagets finansiella riskhantering och finans 
och valutapolicy hänvisas till not 3 sid 16.

Framtida utveckling
Styrelse och ledning bedömer en fortsatt positiv utveckling för Skåne
möllan koncernen.

Miljöpåverkan
Koncernen bedriver ingen tillstånds eller anmälningspliktig verk
samhet.

Ägarförhållanden
Familjen Persson via bolag samt Tibia Konsult och Norgemøllene AS 
svarar tillsammans för ca 77 % av kapital och röster.

Förslag till beslut om vinstutdelning
Till årsstämmans förfogande står följande medel: (kronor)

  Balanserade vinstmedel 80 967 181
  Årets vinst     7 852 634
 88 819 815

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Att till 
aktieägarna utdelas 11:00 kr/aktie.

  Summa utdelning från 
  balanserade vinstmedel 12 100 000
  Balanseras i ny räkning   76 719 815
 88 819 815

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker stäl
ler på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsoliderings
behov, likviditet och ställning i övrigt.

Bolaget är fortsatt obelånat efter föreslagen utdelning med en 
mycket stark finansiell ställning. Yttrandet skall ses mot bakgrund av 
den information som framgår av årsredovisningen.

Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt ställ
ningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat
räkningar och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Flerårsjämförelse – koncernen (kkr)

2016 2015 2014 2013 2012

Omsättning 168 271 163 355 163 489 178 429 176 059

Resultat efter 
finansiella 
poster 13 293 9 806 19 805 14 690 23 945

Balans
omslutning 163 369 170 143 194 101 188 833 190 741

Soliditet, % 87,8 85,2 85,6 87,9 89,1

Medeltal 
anställda 25 25 26 26 27

Flerårsjämförelse – moderbolaget (kkr)

2016 2015 2014 2013 2012

Omsättning 168 271 163 355 163 489 178 429 176 059

Resultat efter 
finansiella 
poster 11 114 7 793 17 871 12 747 22 461

Balans
omslutning 153 745 162 499 187 964 184 307 187 660

Soliditet, % 86,8 84,4 85,0 87,5 88,8

Medeltal 
anställda 25 25 26 26 27
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kkr Not 2016 2015
   
Nettoomsättning 6, 22 168 271 163 355
Kostnad för sålda varor 9, 10, 11, 22 – 137 332 – 137 143

Bruttoresultat  30 939 26 212

Försäljningskostnader 9, 10, 11 – 14 284 – 13 648
Administrationskostnader 9, 10, 11 – 4 199 – 3 605
Forsknings och utvecklingskostnader 9, 10, 11 – 1 788 – 1 983
Övriga rörelseintäkter  424 440
Övriga rörelsekostnader  – 141 – 128
Andel i intresseföretags resultat 15,17 2 179 2 013

Rörelseresultat  13 130 9 301

Resultat från finansiella investeringar  
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar   –  – 312
Finansiella intäkter 12 163 817
Finansiella kostnader  –  –  

Resultat före skatt  13 293 9 806

Skatt på årets resultat 13 – 2 793 – 2 288

ÅRETS RESULTAT  10 500 7 518

Övrigt totalresultat
Poster som senare kan omföras i resultaträkningen:
Årets omräkningsdifferenser omräkning utländska verksamheter 66 – 47
Årets övrigt totalresultat  66 – 47

SUMMA TOTALRESULTAT  10 566 7 471

Årets resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare (100%)  10 500 7 518
Summa totalresultat för året hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare (100%)  10 566 7 471 

Resultat per aktie; kronor  9,55 6,83
Föreslagen utdelning per aktie; kronor  11,00 11,00
Antal aktier (Genomsnitt under året)  1 100 000 1 100 000

Elisabeth Nilsson arbetar med spannmålsinköp och är  
ekonomi- och administrationsansvarig.

Skåne-möllan är certifierade efter Global Standard for Food 
Safety och EU-ekologisk produktion. Kvalitetsansvarig är 
Christer Johnsson och företagets ledningssystem administreras 
av Niklas Persson.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
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När du ringer till Skåne-möllan är det oftast Mikael 
Håkansson eller Madeleine Billing som svarar. De arbetar 
med försäljning och ser till att våra kunder får rätt produkt 
i rätt tid.

kkr Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 14
Byggnader och mark  15 142 16 135
Maskiner och andra tekniska anläggningar  35 138 31 640
Inventarier, verktyg och installationer    1 825 2 507
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar       800   1 905
  52 905 52 187

Finansiella anläggningstillgångar 15
Kapitalandelar i intresseföretag 15, 17 13 406 11 426
Andra långfristiga värdepappersinnehav 18          –          –
  13 406 11 426

Uppskjuten skattefordran 13      10         44
  10 44

Summa anläggningstillgångar  66 321 63 657

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter  21 682 20 755
Färdiga varor och handelsvaror     5 421   4 331
  27 103 25 086
Kortfristiga fordringar 19
Kundfordringar  22 161 22 171
Fordringar hos intresseföretag  937 739
Aktuell skattefordran  – 560
Övriga fordringar  443 4 418
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20      642      835
  24 183 28 723

Likvida medel 19, 21 45 762 52 677

Summa omsättningstillgångar  97 048 106 486

SUMMA TILLGÅNGAR  163 369 170 143

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Jim Lagerqvist är en av våra tre lagerarbetare. Här tar Jim 
ut Roggie M160 som är en av våra TTT-produkter som 
bland annat förlänger färskhållningen i brödet.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

kkr Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital

Aktiekapital 23 11 000 11 000
Övrigt tillskjutet kapital  55 917 55 917
Reserver  33 – 33
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat  76 486 78 086

Summa eget kapital  143 436 144 970

Långfristiga skulder 
Avsättningar för skatter 13 8 995 8 789
Övriga avsättningar 24          –    300
Summa långfristiga skulder  8 995 9 089

Kortfristiga skulder 19  
Leverantörsskulder  5 994 7 570
Skulder till intresseföretag  865 4 943
Aktuella skatteskulder  233 –
Övriga skulder  421 416
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20     3 425   3 155
Summa kortfristiga skulder  10 938 16 084

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  163 369 170 143

 
Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
 Aktie-   Övrigt Om- Balanse- Summa
Koncernen kapital tillskjutet räknings- rade vinst-    Eget
  kapital reserv medel kapital

Eget kapital 2014-12-31 11 000 55 917 14 99 168 166 099

Utdelning    – 28 600 – 28 600
Årets totalresultat   – 47     7 518     7 471

Eget kapital 2015-12-31 11 000 55 917 – 33 78 086 144 970

Utdelning    – 12 100 – 12 100
Årets totalresultat   66    10 500   10 566

Eget kapital 2016-12-31 11 000 55 917 33 76 486 143 436

Reserver avser i sin helhet nettoinvesteringar i utlandsverksamheter.    
 Aktie-     Balanse- Summa
Moderbolaget kapital Reservfond  rade vinst-    Eget
    medel kapital

Eget kapital 2014-12-31 11 000 2 000  115 585 128 585

Utdelning    – 28 600 – 28 600
Årets vinst        6 082     6 082

Eget kapital 2015-12-31 11 000 2 000  93 067 106 067

Utdelning    – 12 100 – 12 100
Årets vinst        7 853     7 853

Eget kapital 2016-12-31 11 000 2 000  88 820 101 820
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kkr  2016 2015

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster  13 293 9 806

Återföring av ej kassaflödespåverkande poster
Avskrivningar  10 360 9 682
Realisationsvinst (–)/förlust (+) vid avyttring av 
materiella/finansiella anläggningstillgångar  – 250 – 41
Andel i intresseföretags resultat  – 2 179 – 2 013

  21 224 17 434

Utdelning intressebolag  – – 
Betald skatt  – 1 494 – 1 981

Rörelseflöde  19 730 15 453

Förändring av rörelsekapital 
Ökning (–) resp minskning (+) av varulager  – 2 017 – 2 568
Ökning (–) resp minskning (+) av rörelsefordringar  3 980 9 081
Ökning (+) resp minskning (–) av rörelseskulder  – 5 380 – 2 511

Förändring av rörelsekapital  – 3 417 4 002

Kassaflöde från den löpande verksamheten  16 313 19 455

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar  – 11 078 – 8 743
Investering i finansiella anläggningstillgångar  – 250 – 0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  200 376

Kassaflöde från investeringsverksamheten  – 11 128 – 8 367

Finansieringsverksamheten
Utdelning  – 12 100 – 28 600

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  – 12 100 – 28 600

Årets kassaflöde  – 6 915 – 17 512

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början  52 677 70 189
Förändring av likvida medel  – 6 915 – 17 512

Likvida medel vid årets slut 21 45 762 52 677

Koncernen har också en ej utnyttjad checkkredit om 10.000 (10.000) kkr.  

Upplysning om betalda och erhållna räntor.

Under perioden betald ränta uppgår till 0 (0) kkr. Under perioden erhållen ränta uppgår till  163 (817) kkr.  

    

  

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN
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kkr Not 2016 2015

Nettoomsättning 6, 8, 22 168 271 163 355
Kostnad för sålda varor 8, 9, 10, 11, 22 – 137 332 – 137 143

Bruttoresultat  30 939 26 212

Försäljningskostnader 8, 9, 10, 11 – 14 284 – 13 648
Administrationskostnader 8, 9, 10, 11 – 3 999 – 3 605
Forsknings och utvecklingskostnader 8, 9, 10, 11 – 1 988 – 1 983
Övriga rörelseintäkter  424 440
Övriga rörelsekostnader  – 141 – 128

Rörelseresultat  10 951 7 288

Resultat från finansiella investeringar: 12
Resultat från andelar i koncernföretag  – –
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar  – – 312
Ränteintäkter och liknande resultatposter   163 817
Räntekostnader och liknande resultatposter  – –

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  11 114 7 793

Bokslutsdispositioner 25 – 940 151
Skatt på årets resultat 13 – 2 321 – 1 862

ÅRETS RESULTAT  7 853 6 082

Moderbolagets rapport över totalresultat
Årets resultat  7 853 6 082
Övrigt totalresultat         – –

SUMMA TOTALRESULTAT  7 853 6 082

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Varje år tar Skåne-möllan emot ca: 1750 lastbilar eller 
traktorer som levererar spannmål till oss. Vi tar emot 
alla fyra sädesslagen, Vete, Råg, Korn och Havre.

2016 tog vi emot strax över 50 000 ton spannmål. Olof 
Eklund arbetar i silon och ser till att spannmålen destineras 
till rätt silos.
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kkr Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 14

Byggnader och mark  15 142 16 135
Maskiner och andra tekniska anläggningar  35 138 31 640
Inventarier, verktyg och installationer     1 825 2 507
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar       800     1 905
  52 905 52 187

Finansiella anläggningstillgångar 15
Andelar i koncernföretag 16 50 50
Andelar i intresseföretag 15, 17 3 732 3 732
Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 – –
Uppskjuten skattefordran 13      10       44
  3 792 3 826

Summa anläggningstillgångar  56 697 56 013

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter  21 682 20 755
Färdiga varor och handelsvaror     5 421   4 331
  27 103 25 086

Kortfristiga fordringar 19
Kundfordringar  22 161 22 171
Fordringar hos intresseföretag  937 739
Skattefordringar  – 560
Övriga kortfristiga fordringar  443 4 418
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20      642      835
  24 183 28 723

Kassa och bank 19, 21 45 762 52 677

Summa omsättningstillgångar  97 048 106 486

SUMMA TILLGÅNGAR  153 745 162 499

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

I vår specialfabrik tar vi till största del ut havrebaserade 
produkter. Här förbereder Oliwer Oltner en leverans av 
havregryn.

På labb arbetar bl.a. Eva Ahlbin. Här tar hon tillsammans 
med chaufför Jacob Wolving prover på en utgående leverans.
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kkr Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 23 11 000 11 000
Reservfond    2 000   2 000
Summa bundet eget kapital  13 000 13 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst  80 967 86 985
Årets resultat       7 853     6 082
Summa fritt eget kapital  88 820 93 067

Summa eget kapital  101 820 106 067

Obeskattade reserver 25
Avskrivning utöver plan  21 968 24 368
Periodiseringsfond      18 920 15 580
Summa obeskattade reserver  40 888 39 948

Avsättningar 
Övriga avsättningar 24            –   300
Summa avsättningar  0 300

Långfristiga skulder 19, 26
Skulder till koncernföretag       100      100
Summa långfristiga skulder  100 100

Kortfristiga skulder 19
Leverantörsskulder  5 994 7 570
Skulder till intresseföretag  865 4 943
Aktuella skatteskulder  233 –
Övriga skulder   420 416
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20     3 425   3 155
Summa kortfristiga skulder  10 937 16 084

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  153 745 162 499

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
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kkr  2016 2015

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster  11 114 7 793

Återföring av ej kassaflödespåverkande poster
Avskrivningar  10 360 9 682
Realisationsvinst (–)/förlust (+) vid 
avyttring/nedskrivning av anläggningstillgångar  250 – 41

  21 224 17 434

Betald skatt  –1 494 – 1 981

Rörelseflöde  19 730 15 453

Förändring av rörelsekapital
Ökning (–) resp minskning (+) av varulager  – 2 017 – 2 568
Ökning (–) resp minskning (+) av rörelsefordringar  3 980 9 081
Ökning (+) resp minskning (–) av rörelseskulder  – 5 380 – 2 511

Förändring av rörelsekapital  – 3 417 4 002

Kassaflöde från den löpande verksamheten  16 313 19 455

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar  – 11 078 – 8 743
Investering i finansiella anläggningstillgångar  – 250 –
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  200 376

Kassaflöde från investeringsverksamheten  – 11 128 – 8 367

Finansieringsverksamheten
Förändring lån från koncernföretag  – –
Utdelning  – 12 100 – 28 600

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  – 12 100 – 28 600

Årets kassaflöde  – 6 915 – 17 512

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början  52 677 70 189
Förändring av likvida medel  – 6 915 – 17 512

Likvida medel vid årets slut 21 45 762 52 677

Bolaget har också en ej utnyttjad checkkredit om 10.000 (10.000) kkr .

Upplysning om betalda och erhållna räntor.

Under perioden betald ränta uppgår till 0 (0) kkr. Under perioden erhållen ränta uppgår till 163 (817) kkr.

 

KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET
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NOTER

Not 1  Allmän information
Skånemöllans verksamhet är att förädla cerealieråvaror av främst 
svenskt ursprung på ett effektivt sätt för både konsument och indu
striledet. Detta sker genom dels konventionell malning i kvarnverk, 
men även genom värmebehandlingsprocesser.

Koncernen består av moderbolaget Skånemöllan AB samt intresse
bolagen Vallåkra Lantmannaaffär AB och MelCompagniet ApS, 
Danmark. Dessutom ingår i koncernen ett helägt vilande dotterbo
lag, SvalöfFood Aktiebolag. 

Moderbolaget är ett registrerat publikt aktiebolag med säte i Svalövs 
kommun, Sverige. Huvudkontorets adress är Silosgatan 5, 268 75 
Tågarp. Aktien i Skånemöllan är noterad på First North, Nasdaq 
OMX Stockholm.

Denna koncernredovisning har den 20 mars 2017 godkänts av sty
relsen för offentliggörande. Moderbolagets och koncernens respek
tive resultat och balansräkning blir föremål för fastställelse på års
stämman den 20 april 2017. 

Koncern och årsredovisning är avgiven i svenska kronor och avser  
1 januari – 31 december för resultaträkningsrelaterade poster res
pektive den 31 december för balansräkningsrelaterade poster. Samt
liga belopp i kkr om ej annat anges.

Not 2  Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 

Grunder för rapporternas upprättande
Koncernredovisning har upprättats med tillämpning av Årsredovis
ningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncer
ner samt International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana 
de antagits av EU samt tolkningsuttalanden från International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Tillämpa
de principer är oförändrade i jämförelse med föregående år om inget 
annat framgår nedan. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver använd
ning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. 
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen 
av koncernens redovisningsprinciper. Uppskattningarna och anta
gandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra 
faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. 

Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovis
ning för juridiska personer. 

Nya redovisningsprinciper
Ändringar i standarder och tolkningsuttalanden som tillämpats från 
den 1 januari 2016 är av mycket begränsad omfattning och har inte 
haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter. 

Nya och ändrade standarder som ännu inte har trätt i kraft 
International Accounting Standard Board (IASB) har givit ut ett 
antal förändringar i standarder som träder i kraft efter den 1 januari 
2017. Ingen av dessa förväntas ha någon väsentlig påverkan på kon
cernens finansiella rapporter.  

IASB har vidare gett ut följande omfattande standarder: 

IFRS 9, ”Financial Instruments” kommer att ersätta IAS 39 Finansiella 
instrument Redovisning och värdering.  Den innehåller regler för 
klassificering och värdering av finansiella tillgångar och skulder, ned
skrivning av finansiella instrument och säkringsredovisning. Standar
den skall tillämpas från 2018. Koncernen bedömer preliminärt att 
den nya standarden inte kommer att ha någon väsentlig påverkan på 
de finansiella rapporterna. 

IFRS 15, ”Revenues from Contracts with Customers” behandlar 
redovisning av intäkter från kontrakt och från försäljning av vissa icke 
finansiella tillgångar. Den kommer att ersätta IAS 11 Entreprenadav
tal och IAS 18 Intäkter samt tillhörande tolkningar. Standarden ska 
tillämpas från 2018 men är ännu inte godkänd av EU. Koncernen 
bedömer preliminärt att den nya standarden inte kommer att ha 
någon väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna men kommer 
att leda till ändrade och utökade upplysningskrav.   

IFRS 16, ”Leases”. I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstan
dard som kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande 
tolkningar IFRIC 4, SIC15 och SIC27. Standarden kräver att till
gångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några undan
tag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras på synsät
tet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under en 
specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna 
rättighet. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som påbörjas den 
1 januari 2019 eller senare. Förtida tillämpning är tillåten förutsatt att 

även IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers tillämpas. EU 
har ännu inte antagit standarden. Koncernen bedömer preliminärt, 
under nuvarande struktur med begränsat antal leasingkontrakt, inte 
att påverkas väsentlig av denna standard.    

Grunder för redovisningen
Koncernens tillgångar och skulder har redovisats till anskaffnings
värden förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som är värde
rade till verkligt värde via resultaträkningen. De balansposter som 
rubriceras omsättningstillgångar och kortfristiga skulder förväntas 
återvinnas eller betalas inom 12 månader. Alla andra balansposter 
förväntas återvinnas eller betalas senare.  

Koncernredovisning

Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande 
inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras för 
eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har 
möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. 
Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den 
dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De 
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet upphör. Förvärvsmetoden används för 
redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvär
vet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgång
ar och skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det för
värvade bolaget och de aktier som emitterats av koncernen. I 
köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder 
som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. 
Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörel
seförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. 
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. För varje 
förvärv avgör koncernen om innehav utan bestämmande inflytande i 
det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till inneha
vets proportionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade 
företagets identifierbara nettotillgångar. 
 
Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealiserade vinster 
och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. 
Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall 
ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens 
principer. 
 
Innehav utan bestämmande inflytande i dotterföretagens resultat 
och eget kapital redovisas separat i koncernens resultaträkning, rap
port över totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital och 
balansräkning.  

Intresseföretag
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande 
men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinne
hav med mellan 20 och 50 % av rösterna. Intressebolag redovisas 
enligt kapitalandelsmetoden. Detta innebär att koncernens andel av 
bolagets resultat ingår i koncernens resultaträkning. Bolaget redovisar 
dock ett innehav med lägre procentuellt innehav fortsatt som intres
sebolag beroende på bedömning om fortsatt betydande inflytande. 

I koncernens resultaträkning redovisas resultatandelar från intressebo
lag brutto under egen rad inom rörelseresultatet, och koncernens andel 
i intressebolagens skatt redovisas under raden skatt på årets resultat.  

Omräkning av utländsk valuta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i 
koncernen är redovisade i den valuta som används i den ekonomis
ka miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktio
nell valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor, som är 
moderbolagets funktionella valuta och rapporteringsvaluta. 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till funktionell valuta enligt 
de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursdifferen
ser uppkommer vid betalning av sådana poster (realiserade). Fordring
ar och skulder i en annan valuta än den funktionella valutan omräk
nas till balansdagens kurs (orealiserade). Kursdifferenser, realiserade 
och orealiserade, avseende poster som är hänförliga till rörelsen redo
visas som övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostnader medan 
kursdifferenser av finansiell karaktär redovisas inom finansnettot. 

Rörelsesegment
Ett rörelsesegment är en del av ett företag som bedriver affärsverksam
het från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader, vars rörelse
resultat regelbundet granskas av företagets högste verkställande besluts
fattare, och för vilken det finns fristående finansiell information. 
Skånemöllans rapportering av rörelsesegment överensstämmer med 
den interna rapporteringen till den högste verkställande beslutsfatta
ren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som 
bedömer rörelsesegmentens resultat och beslutar om fördelning av 

Alla belopp i kkr, tusental kronor, om ej annat framgår av texten.



15

NOTER

resurser. Skånemöllans bedömning är att verkställande direktören 
utgör den högste verkställande beslutfattaren. För Skånemöllans del 
utgör geografiska områden på vilken indelning i segment sker. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade 
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in eller utbe
talningar. I likvida medel i balansräkningen ingår kassa och banktill
godohavanden samt spärrade banktillgodohavanden som förväntas 
bli reglerade inom 12 månader efter balansdagen. I likvida medel i 
kassaflödesanalysen ingår kassa och banktillgodohavanden.  

Intäktsredovisning
Fakturerad försäljning omfattar försäljning av kvarnprodukter. 
Intäkter redovisas i resultaträkningen när det är möjligt att beräkna 
inkomsten på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att de ekono
miska fördelarna kommer att tillfalla koncernen. Intäkterna utgörs 
av det verkliga värdet av sålda varor exklusive eventuella rabatter, 
mervärdesskatt och andra eventuella skatter. 

Ränteintäkter intäktsredovisas över löptiden med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Utdelningsintäkter redovisas när rätten att 
erhålla betalning har fastställts. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde mins
kat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Utgifter för förbättring av tillgångarnas prestanda, utöver ursprunglig 
nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde.   

Avskrivningarna baseras på anskaffningsvärden vilka, efter avdrag för 
eventuella restvärden, fördelas över uppskattad nyttjandeperiod. 
Nyttjandeperiod och restvärde prövas varje balansdag och justeras vid 
behov. Avskrivningarna baseras på följande nyttjandeperioder: 

Fabriksinventarier 3–20 år
Byggnadsinventarier 5 år
Datorer och elektronik 3–5 år
Transportinventarier 3–10 år
Silos 10–20 år
Övriga inventarier 3–10 år
Markanläggning 20 år
Byggnader 25 år

Immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Utgifter för utvecklingsarbeten redovisas som immateriell tillgång 
då följande kriterier är uppfyllda: 
•  det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella tillgången,
• avsikten är att tillgången ska färdigställas,
• förutsättningar finns för att använda eller sälja tillgången,
• det är troligt att tillgången kommer att generera intäkter eller leda 

till kostnadsbesparingar,
• det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser så att 

utvecklingen ska kunna fullföljas,
• utgifterna för utvecklingen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

De utgifter som inte uppfyller kriterierna kostnadsföres när de för
värvas eller upparbetas internt. Under året har inga aktiveringar av 
utvecklingskostnader skett. 

Nedskrivningar
Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång när
helst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redo
visade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs 
med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess 
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens 
verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjande
värde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på 
de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden. För 
tillgångar, andra än finansiella tillgångar, som tidigare har skrivits ner 
görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. Ned
skrivningar redovisas över resultaträkningen. 

Leasing
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell lea
sing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och för
månerna förknippade med leasingobjektet i all väsentlighet har förts 
över till leasetagaren. I annat fall är det fråga om operationell leasing. 
Skånemöllan har inga väsentliga finansiella leasingavtal. Samtliga lea
singavtal redovisas således som operationella leasingavtal, vilket inne
bär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.  

Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto
försäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av 
först in, först utmetoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärdet är det 
uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, med 
avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. 

Finansiella instrument
Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande kategorier. 
Klassificeringen är beroende av för vilket syfte instrumentet förvärvats.   

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Denna klass av finansiella instrument utgörs av finansiella tillgångar 
som innehas för handel. En finansiell tillgång klassas i denna katego
ri om den förvärvats huvudsakligen i syfte att säljas inom kort. Deri
vatinstrument ingår alltid i denna klass utom i det fall derivatet 
utgör en del i en säkringstransaktion. 
 
Skånemöllan började under 2008 att handla med råvaruterminer 
för råvarorna vete och havre, detta för att kunna säkerställa en mer 
förutsägbar prisbild på delar av kvarnens råvarubehov. Resultatpå
verkan avseende terminskontrakten har redovisats under kostnad 
såld vara i resultaträkningen. På balansdagen har terminskontrakten 
värderats till verkligt värde. 

Styrelsen har tagit beslut om att maximalt terminssäkra 50 % av be
dömt råvarubehov. Av styrelsen beslutade riktlinjer innebär att Skåne
möllan skall minimera råvarurisken för inköp av spannmål, och i 
största möjliga omfattning använda sig av ”Back to Back”. 

Finansiella tillgångar som hålles till förfall
Finansiella tillgångar i kategorin som hålls till förfall är anskaffade 
med avsikt och finansiell förmåga att behållas till förfallotidpunkten. 
Dessa finansiella instrument värderas till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden.  

Finansiella tillgångar som kan säljas 
I denna klass återfinns finansiella tillgångar som kan säljas och som 
inte är derivat. Finansiella instrument i denna kategori värderas till 
verkligt värde och värdeförändringen redovisas över eget kapital. 
Skånemöllan har inte haft några finansiella tillgångar hänförliga till 
denna kategori under räkenskapsåret. 

Lånefordringar och kundfordringar 
Lånefordringar och kundfordringar har fastställda betalningar och 
innehas utan handelssyfte. De ingår i omsättningstillgångar med 
undantag för de poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Värde
ring sker inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, mins
kat med eventuell reservering för värdeminskning. En reserv för vär
deminskning görs när det finns objektiva bevis för att koncernen 
inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt 
fordringarnas ursprungliga villkor. Reservens storlek utgörs av skill
naden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedöm
da framtida kassaflöden. 

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verk
ligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämp
ning av effektivräntemetoden.  

Köp och försäljningar av finansiella instrument redovisas på affärs
dagen, d v s den dag då bindande avtal ingås. Samtliga finansiella 
instrument vilka inte värderas till verkligt värde, värderas inled
ningsvis till anskaffningskostnad plus transaktionskostnader.  

Skatt
Redovisning av skatt inkluderar aktuell skatt samt uppskjuten skatt. 
För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas tillhörande 
skatt i resultaträkningen och för poster som redovisas direkt mot 
eget kapital redovisas skatten direkt mot eget kapital.  

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla 
väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det 
bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skatte
mässiga värdet. En sådan skillnad kan uppkomma till exempel vid 
en upp eller nedskrivning av en tillgång eller när tillämpade redo
visningsprinciper skiljer sig åt mellan enskilt koncernföretags redo
visning och koncernredovisningen. 

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är tro
ligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot 
vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas. 

Ersättningar till anställda
Koncernens planer för ersättning efter avslutad anställning omfattar 
endast sådana planer som ska hanteras som avgiftsbestämda pen
sionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda av
gifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betalad har före
taget inga ytterligare förpliktelser. Ersättning till anställda så som 
lön och pension redovisas som kostnad under den period när de 
anställda utfört de tjänster som ersättningen avser.
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Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i 
Sverige tryggas genom en försäkring i det oberoende försäkrings
företaget Alecta. Enligt ett uttalande från Redovisningsrådets Akut
grupp, URA 42, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar 
flera arbetsgivare. Under året har inga avgifter erlagts till Alecta, var
för ingen nyintjäning av pensionsrätt sker för dessa planer. 
 
Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de för
säkrade. Per den 31 december 2016 uppgick Alectas överskott i form 
av den kollektiva konsolideringsnivån till 149 (153) %. Den kollekti
va konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgång
ar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäk
ringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med 
IAS 19. Tjänstepensionerna erläggs numera till andra pensionsbolag. 

Avsättningar
Avsättningar görs för kända eller befarade risker efter individuell 
prövning. 

Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på periodens resultat i kon
cernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda 
genomsnittliga antalet aktier utestående under perioden.  

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovis
ning för juridiska personer. RFR 2 kräver att moderbolaget tilläm
par samma redovisningsprinciper som koncernen, d v s IFRS i den 
omfattning som RFR 2 tillåter.  

Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisnings-
principer
I de fall moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än 
koncernen anges detta nedan.

Innehav i dotterföretag
Innehav i dotterföretag värderas utifrån anskaffningsvärde. I de fall 
det redovisade värdet avseende investeringen  överstiger återvinnings
värdet, sker nedskrivning. 

Leasing
I moderbolaget klassificeras all leasing som operationell oavsett eko
nomisk innebörd. 

Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten 
skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade 
reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. 

Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Moderbolaget följer ÅRLs uppställningsform för resultat och balans
räkningen, vilket bland annat innebär en annan uppställningsform 
för eget kapital.

Not 3  Finansiell riskhantering och kapitalrisk

Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker 
så som marknadsrisk (inkl. valutarisk, ränterisk och prisrisk, kredit
risk och likviditetsrisk). Koncernens övergripande riskhanterings
policy, vilken fastställts av styrelsen, är att eftersträva minimala 
ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning. 

Marknadsrisk
Valutarisk
Bolaget har en begränsad inköpsvolym från utlandet. Exporten sker 
normalt i svensk valuta. Då bolaget utnyttjar terminssäkring är löp
tiden normalt direkt kopplad/anpassad  till leveranstidpunkten för 
varuinköpen, varför anskaffningskostnaden i samband med detta är 
känd i samband med affärstransaktionens ingång. Sammantaget 
bedöms valutariskerna som låga.

Av koncernens totala valutakursdifferens har 0 (0) kkr redovisats i 
rörelseresultatet och 8 (4) kkr i finansnettot.

I den konsoliderade koncernen finns exponering för valutarisk avse
ende kundfordringar och leverantörsskulder. Om samtliga valutor 
skulle varit 5 % högre/lägre skulle koncernens resultat på grund av 
exponeringen påverkats med ca 0 (0) kkr baserat på exponeringen 
per balansdagen. Påverkan är motsvarande för moderbolaget.

Ränterisk
Ränterisk är risken att värdet på finansiella instrument varierar på 
grund av förändringar i marknadsräntor. Några räntebärande finan
siella skulder finns inte. Koncernen har endast finansiella tillgångar 
som är räntebärande. Beräknat utifrån finansiella räntebärande till
gångar per den 31 december 2016 skulle en procentenhets föränd
ring av marknadsräntan påverka koncernens resultat med 461 (568) 
kkr. Koncernens mål för överskottslikviditet är att maximera avkast

ningen inom fastställda riktlinjer samtidigt som ränterisken begrän
sas. Dessutom eftersträvas en hög finansiell flexibilitet för att kunna 
tillgodose uppkommande behov av likviditet. Snitträntan på kon
cernens/moderbolagets räntebärande finansiella tillgångar var under 
året 0,3 (1,3) %. Ränterisken bedöms som låg. 

Prisrisk
Koncernen är inte exponerad för någon prisrisk avseende aktier klas
sificerade som finansiella instrument värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen eller finansiella tillgångar som kan säljas. Som 
nämnts ovan under finansiella instrument har bolaget använt sig av 
terminskontrakt avseende råvaror (insatsråvara) för att säkerställa en 
längre planeringshoristont för prisbilden på råvaran.

Kreditrisk
Kreditrisken är risken att en part i en transaktion med ett finansiellt 
instrument inte kan fullgöra sitt åtagande. Den maximala expone
ringen för kreditrisker avseende finansiella tillgångar uppgick till 
den 31 december 2016 till 69,3 (80,0) Mkr. I övrigt föreligger inte 
någon betydande koncentration av kreditrisker, geografiskt eller till 
ett visst kundsegment.

Andelen förfallna ej reserverade fordringar över 180 dagar utgjorde 
0,0 (0,0) % av de totala kundfordringarna per balansdagen. 

Likviditetsrisk
Försiktighet i hanteringen av likviditetsrisk innebär att inneha till
räckliga likvida medel och säljbara värdepapper alternativt avtalade 
kreditmöjligheter för att kunna stänga marknadspositioner. Likvidi
tetsrisken bedöms i nuläget vara mycket låg, främst beroende på 
koncernens goda likviditet. 

Hantering av kapitalrisk
Koncernens mål avseende kapitalstruktur definierad som eget kapi
tal är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet för 
att kunna generera avkastning till aktieägarna och nytta till andra 
intressenter samt att kapitalstrukturen är optimal med hänsyn till 
kostnaden för kapitalet. Utdelning till aktieägarna, inlösen av aktier, 
utfärdande av nya aktier eller försäljning av tillgångar är exempel på 
åtgärder som koncernen kan använda sig av för att justera kapital
strukturen. 

Not 4  Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovis-
ningsändamål

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på 
historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på 
framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framti
den, vilka påverkar redovisade värden. Följden blir att redovisade 
belopp i dessa fall sällan kommer att motsvara de verkliga beloppen. 
De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk 
för väsentliga justeringar i redovisade värden under kommande 
räkenskapsår anges i huvuddrag nedan.

Nyttjandeperiod materiella anläggningstillgångar
Koncernledningen fastställer bedömd nyttjandeperiod och därmed 
sammanhängande avskrivning för koncernens materiella anlägg
ningstillgångar. Dessa uppskattningar baseras på historisk kunskap 
om motsvarande tillgångars nyttjandeperiod. Nyttjandeperiod samt 
bedömda restvärden prövas varje balansdag och justeras vid behov.

Värdering av kundfordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och där
efter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektiv
räntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminsk
ning. En värdeminskning sker när företagsledningen bedömer att 
det finns objektiva bevis för att ett belopp inte kommer att erhållas. 
Bedömningen om när det finns objektiva bevis påverkar således vär
deringen. En felaktig bedömning kan leda till att kundfordringarna 
en enskild period antingen är för högt eller för lågt värderade.

Not 5   Närståendetransaktioner

Skånemöllan definierar koncernbolag samt ledande befattnings
havare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa per
soner som närstående. Transaktioner med koncernföretag framgår 
av not 8 Inköp och försäljning mellan koncernföretag. Utbetalning
ar i form av lön  och andra ersättningar till ledande befattningshava
re samt andra transaktioner med närstående, framgår av not 9 Löner 
och ersättningar.

Utöver detta köper Skånemöllan löpande spannmål för den egna 
produktionen av intressebolaget Vallåkra Lantmannaaffär AB, samt 
köper och säljer mjölprodukter till MelCompagniet ApS och 
Norges möllene AS. Dessa transaktioner framgår av not 22.
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Not 6   Segmentinformation (koncernen)

Fastställda rörelsesegment vilka sammanfaller med rapporteringen är försäljning av förädlade ceralieprodukter på två olika geografiska markna
der, nämligen Sverige och övriga Europa. I resultatet för varje segment ingår samtliga rörelseintäkter och rörelsekostnader. Bland rörelsekost
naderna ingår samtliga avskrivningar på materiella anläggningstillgångar och samtliga omsättningstillgångar utom likvida medel och skatteford
ringar.
 2016  2015
  Övriga   Övriga 
 Sverige Europa Totalt Sverige Europa Totalt

Nettoomsättning 142 754 25 517 168 271 139 935 23 420 163 355

Rörelseresultat 10 951 2 179 13 130 7 289 2 012 9 301
Varav Intresseföretag 1 911 268 2 179 1 707 306 2 013

Avskrivningar 8 789 1 571 10 360 8 255 1 427 9 682

Not 7   Kostnadsslagsindelad resultaträkning
  Koncernen   Moderbolaget
 2016 2015 2016 2015
Nettoomsättning 168 271 163 355 168 271 163 355
Förändring av lagervaror under tillverkning 
och färdiga varor 1 090 – 657 1 090 – 657 
Övriga rörelseintäkter     424     440     424     440 
Summa rörelsens intäkter 169 785 163 138 169 785 163 138 
 
Råvaror och förnödenheter – 108 552 – 109 146 – 108 552 – 109 146 
Övriga externa kostnader – 21 063 – 18 689 – 21 063 – 18 689 
Personalkostnader – 18 859 – 18 333 – 18 859 – 18 333 
Avskrivningar – 10 360 – 9 682 – 10 360 – 9 682 
Övriga rörelsekostnader –  – –  – 
Andel i intresseföretags resultat      2 179     2 013        –        –  
Summa rörelsens kostnader – 156 655 – 153 837 – 158 834 – 155 850 
 
Rörelseresultat 13 130 9 301 10 951 7 288

Not 8   Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Inga inköp eller försäljningar har skett mellan koncernbolag varken under året eller föregående år.

Not 9   Löner och andra ersättningar

Dotterföretaget har inga anställda. 
  Koncernen/moderbolaget
 2016 2015
Medeltalet anställda
Kvinnor 4 4
Män  21  21
Summa 25 25

Fördelning antal anställda i %
Kvinnor 16 % 16 %
Män   84 %   84 %
Summa 100 % 100 %

Företagsledning
  2016    2015
 Kvinnor Män Kvinnor Män
Moderbolaget 
Styrelse 17 % 83 % 17 % 83 %
VD och övrig företagsledning 25 % 75 % 25 % 75 %

Dotterbolag
Styrelse 33 %    67 % 33 % 67 %

  Koncernen/moderbolaget
 2016 2015
Löner och andra ersättningar till styrelse, VD och
andra ledande befattningshavare 1 866 1 876
Pensionskostnader till styrelse och VD 411 342
Löner och andra ersättningar till övriga anställda 11 285 10 880
Pensionskostnader till övriga anställda 675 740
Övriga sociala kostnader    4 342   4 073
Summa 18 579 17 911

Varav totalt utbetalda bonuslöner  170  173
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Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare

 Grundlön/ Pensions- Övriga Övrig
2016 styrelsearvode kostnad förmåner ersättning Summa
Styrelsens ordförande, Björn Gjethammer 100 – – – 100
Styrelseledamot, Anders Bergstrand 80 – – – 80
Styrelseledamot, Mette Poulsen 80 – – – 80
Styrelseledamot, Håkan Sigvant 80 – – – 80
Styrelsesuppleant, Terje Ramm 40 – – – 40
Verkställande direktören, Anders Persson 1 190 411 117 8 1 726
Andra ledande befattningshavare (1 st)    39     – 132   –    171
Summa 1 609  411 249 8 2 277

 Grundlön/ Pensions- Övriga Övrig
2015 styrelsearvode kostnad förmåner ersättning Summa
Styrelsens ordförande , Björn Gjethammer 100 – – – 100
Styrelseledamot, Anders Bergstrand  80 – – – 80
Styrelseledamot, Mette Poulsen 80 – – – 80
Styrelseledamot, Håkan Sigvant  80 – – – 80
Styrelsesuppleant, Terje Ramm 40 – – – 40
Verkställande direktören, Anders Persson  1 156 342 84 8 1 590
Andra ledande befattningshavare (1 st)    127     – 117   4    248
Summa 1 663  342 201 12 2 218

Övriga förmåner avser bilförmåner samt drivmedelsförmåner. Övrig ersättning avser bonuslön. Med VD har träffats avtal om uppsägnings
tid på tolv månader från bolagets sida och sex månader från VD:s sida.

Not 10   Ersättning till revisorer

Revisionsarvode (koncern och moderbolag) 2016 2015
Mazars SET Revisionsbyrå AB  

Revisionsuppdrag 175 170
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 30 30
Skatterådgivning 10 12
Övriga tjänster    48     8
 268 220

Not 11   Avskrivningar

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar ingår i resultaträkningens delposter enligt följande:

  Koncernen    Moderbolaget
 2016 2015 2016 2015

Kostnad för sålda varor 9 281 8 464 9 281 8 464
Försäljningskostnader 608 744 608 744
Administrationskostnader 288 301 288 301
Forsknings och utvecklingskostnader 42 45 42 45
Övriga rörelsekostnader     141       128     141       128
Summa 10 360 9 682 10 360 9 682

Not 12   Resultat från finansiella investeringar
   Koncernen    Moderbolaget
 2016 2015 2016 2015

Ränteintäkter/räntekostnader  163    817  163     817
Summa 163 817 163 817

Not 13   Skatter
  Koncernen    Moderbolaget 
 2016 2015 2016 2015

Aktuell skatt 2 287 2 191 2 287 2 191
Uppskjuten skatt 241 – 362 34 – 329
Del i intresseföretags skatt    265    459        –        –
Summa 2 793 2 288 2 321 1 862

Uppskjuten skattekostnad avseende förändringen av obeskattade reserver i moderbolaget uppgår till 207 (–33) kkr.  

Skatt på årets resultat  Koncernen    Moderbolaget 
 2016 2015 2016 2015
Teoretisk skatt
Redovisat resultat före skatt 13 293 9 806 10 174 7 944
  Skatt enligt gällande skattesats (22%)  2 924 2 157 2 238 1 748

Avstämning av redovisad skatt  
  Skillnad schablonskatt andel intressebolag 
  mot nettoskatt – 214 17 – –
  Ej avdragsgilla kostnader 26 27 26 27
  Ej skattepliktiga intäkter – 12 – 1 – 12 – 1
  Justering för skatter tidigare år      69        88      69        88 
Summa 2 793 2 288 2 321 1 862
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Skattesats
Den gällande skattesatsen har beräknats med utgångspunkt från den skattesats som gäller för moderbolaget och har uppgått till 22,0 % 
(22,0 %). 

Temporära skillnader
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångarnas eller skuldernas redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader 
avseende följande poster har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar. 

Uppskjutna skattefordringar  Koncernen    Moderbolaget 
 2016 2015 2016 2015

Derivatskulder/Reserveringar    10      44    10     44
Summa 10 44 10 44
 
Uppskjutna skatteskulder
 
Obeskattade reserver 8 995 8 789     –     –
Summa 8 995 8 789 0 0

Not 14   Materiella anläggningstillgångar
    Koncernen   Moderbolaget
 2016 2015 2016 2015
Byggnader och mark
  Ingående anskaffningsvärde   24 791   24 791   24 791  24 791
  Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 791 24 791 24 791 24 791

  Ingående avskrivningar 8 656 7 662 8 656 7 662
  Årets avskrivningar    993    994    993    934
  Utgående ackumulerade avskrivningar 9 649 8 656 9 649 8 656

 Redovisat värde 15 142 16 135 15 142 16 135

  Taxeringsvärden fastigheter 11 162 11 162 11 162 11 162

I byggnader och mark ingår även markanläggning med ett anskaffningsvärde om 2 377 (2 377) kkr.

 2016 2015 2016 2015
Maskiner och andra tekniska anläggningar
  Ingående anskaffningsvärde 134 647 129 137 134 647 129 137
  Inköp     10 079     5 510     10 079     5 510
  Försäljningar/utrangeringar – 457 – – 457 –
  Omklassificering     1 905            –     1 905            –
  Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 146 174 134 647 146 174 134 647

  Ingående avskrivningar 103 007 95 338 103 007 95 338
  Försäljningar/utrangeringar – 457 – – 457 –
  Årets avskrivningar     8 486   7 669     8 486   7 669
  Utgående ackumulerade avskrivningar 111 036 103 007 111 036 103 007

 Redovisat värde 35 138 31 640 35 138 31 640

I maskiner och andra tekniska anläggningar ingår även byggnadsinventarier med ett anskaffningsvärde om 60 347 (51 825) kkr.

 2016 2015 2016 2015
Inventarier, verktyg och installationer
  Ingående anskaffningsvärde 16 567 16 421 16 567 16 421
  Inköp 199 1 328 199 1 328
  Försäljningar/utrangeringar  – 1 969   – 1 182 – 1 969   – 1 182
  Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 797 16 567 14 797 16 567

  Ingående avskrivningar 14 060 14 200 14 060 14 200
  Försäljningar/utrangeringar 881 – 1 159 881 – 1 159
  Årets avskrivningar  – 1 969   1 019  – 1 969   1 019
  Utgående ackumulerade avskrivningar 12 972 14 060 12 972 14 060

 Redovisat värde 1 825 2 507 1 825 2 507

Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

 2016 2015 2016 2015 
Ingående anskaffningsvärde 1 905 – 1 905 –
Omklassificering – 1 905 – – 1 905 –
Inköp 800   1 905 800   1 905
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  800    1 905 800    1 905

 Redovisat värde 800 1 905 800 1 905
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Not 15   Finansiella anläggningstillgångar
   Koncernen   Moderbolaget 
 2016 2015 2016 2015
Andelar i koncernföretag

  Ingående anskaffningsvärde     –     –     50 50
  Redovisat värde 0 0 50 50

Andelar i intresseföretag
 2016 2015 2016 2015

  Ingående anskaffningsvärde 11 426 9 919 3 732 3 732
  Omräkningsdifferens 66 – 47 – –
  Årets resultatandel 2 179 2 013 – –
  Avgår årets skatt resultatandel     – 265    – 459           –           –
  Redovisat värde 13 406 11 426 3 732 3 732

Not 16   Andelar i koncernföretag
    2016 2015
    Moderbolaget Moderbolaget
 Kapitalandel Antal andelar   Redovisat värde Redovisat värde

SvalöfFood Aktiebolag 100  % 1 000          50  50
Redovisat värde           50 50

Uppgifter om koncernföretagens organisationsnummer och säte:    

 Org.nr         Säte 

SvalöfFood Aktiebolag 5561525808 Svalöv Bolaget är vilande

Not 17   Andelar i intresseföretag
   2016 2015
  Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
  Andel av resultat Redovisat värde
 Kapitalandel före skatt av kapitalandel Redovisat värde Redovisat värde

Vallåkra Lantmannaaffär AB 23 % 1 911 11 946 1 095 1 095
MelCompagniet ApS, Danmark 17 %    268   1 460 2 637 2 637
Redovisat värde  2 179 13 406 3 732 3 732
     
Uppgifter om intressebolagets organisationsnummer och säte

 Org.nr         Säte  Antal andelar

Vallåkra Lantmannaaffär * 1) 5562450600 Helsingborg, Sverige  4 600
MelCompagniet ApS * 2)  15 39 17 82 Kolding, Danmark  34 510
 
* 1) Vallåkra Lantmannaaffär bedriver handel med förnödenheter för växtodling, spannmål, bränsleprodukter samt byggvaror.  
* 2) MelCompagniet ApS bedriver försäljning av bageriprodukter.    
 
Sammandragen information från balansräkningen 
 
                                                                                      Vallåkra Lantmannaaffär AB                              Mel-Compagniet ApS 
 2016 2015 2016 2015 
Anläggningstillgångar 5 650   4 022   9 825  9 115  
Omsättningstillgångar 144 442    153 945  19 170   17 139  
Summa tillgångar 150 092   157 967   28 995  26 254   
     
Långfristiga skulder 2 501  2 391   4 842  4 785  
Kortfristiga skulder 95 652  110 858   15 565   14 503  
Summa skulder 98 153  113 249   20 407  19 288   
 
Nettotillgångar 51 939   44 718   8 588  6 966   
   
 2016 2015 2016 2015 
Sammandragen information om resultat                                                                                         
   *1) *1) 
Intäkter 449 606 513 777 7 947 8 473 
Resultat  6 319 5 760 1 247 1 351 
Erhållna utdelningar från intresseföretag – – – – 
 
*1) MelCompagniet ApS intäkt avser bruttoresultat 
  
Avstämning av finansiell information i sammandrag: 
 
Ingående nettotillgångar  44 718   38 958  6 966   5 880  
Årets resultat 6 319   5 760  1 247  1 351   
Omräkningsdifferenser – – 375   – 265  
Justeringspost fg års redovisade belopp  902  – – –
Utgående nettotillgångar 51 939   44 718   8 588   6 966  
Innehav i intresseföretag (andel):  23 % / 17%  11 946   10 285   1 460  1 182 
Goodwill – – – – 
Redovisat värde  11 946   10 244  1 460  1 182  
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Not 18   Andra långfristiga värdepappersinnehav 
                                                                                                      Koncernen                                                      Moderbolaget 
 2016 2015 2016 2015 
Ingående anskaffningsvärde 0 312 0 312 
Ökning genom förvärv       –      –       –      – 
Försäljning/Nedskrivning – – 312  – – 312 
Redovisat värde 0 0 0 0 
 
Innehavet i LincLaInnovations (0) kkr samt United Pancake Holding (0) kkr skrevs ned med 100% under 2015.

Not 19   Finansiella tillgångar och skulder
  Koncernen    Moderbolaget
 2016 2015 2016 2015
Kundfordringar 22 161 22 171 22 161 22 171
Fordringar hos intressebolag 937 739 937 739
Övriga fordringar 443 4 418 443 4 418
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter, finansiella 18 250 18 250
Likvida medel 45 762 52 677 45 762 52 677
Summa finansiella fordringar 69 321 80 255 69 321 80 255
Förutbet. kostn. och upplupna intäkter,  
icke finansiella samt skattefodran     624    1 145     624    1 145
Summa fordringar 69 945 81 400 69 945 81 400

Finansiella tillgångar och skulder återfinns inom kategorin lånefordringar och kundfordringar samt derivat. Redovisade värden överensstämmer i 
allt väsentligt med verkligt värde. Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det verkliga värdet. Panter som säkerhet för ford
ringar finns inte.

Per den 31 december 2016 har koncernen redovisat ett resultat avseende osäkra kundfordringar på –10 (–39) kkr. Reserven för osäkra kundford
ringar uppgick till 150 (150) kkr per den 31 december 2016. Beloppen för moderbolaget är desamma. De nedskrivningar som gjorts är individu
ellt bedömda. Åldersanalysen av dessa är enligt nedan.

  Koncernen    Moderbolaget
 2016 2015 2016 2015
Kundriskreservering
Förfallna mindre än 3 mån 104 125 104 125
Förfallna 3–6 mån 16 23 16 23
Förfallna mer än 6 mån    30     2    30     2
Summa reserv osäkra kundfordringar 150 150 150 150

Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar är enligt följande:

  Koncernen    Moderbolaget
 2016 2015 2016 2015
Ingående värde 01-01 150 150 150 150
Reservering för osäkra kundfordringar 111 112 111 112
Fordringar som skrivits bort under året – 10 – 15 – 10 – 15
Återförda fordringar som blivit reglerade   – 101   – 97   – 101   – 97
Utgående värde 12-31 150 150 150 150

Åldersfördelning Kundfordringar 2016 2015 2016 2015

Förfallna mindre än tre månader 1 107 648 1 107 648
Förfallna 36 månader – 8 3 – 8 3
Förfallna mer än 6 månader 3 – 11 3 – 11
Ej förfallna 21 059 21 531 21 059 21 531
Summa 22 161 22 171 22 161 22 171

Per den 31 december 2016 var kundfordringar om 545 (346) kkr förfallna till intresseföretag utan att något nedskrivningsbehov bedöms före
ligga. Beloppen för moderbolaget är samma som för koncernen. Dessa kundfordringar ingår ej i uppställningen ovan.

Kundfordringar per valuta 2016 2015 2016 2015

SEK 22 161 22 171 22 161 22 171
Övriga valutor          –          –          –          –
Summa 22 161 22 171 22 161 22 171

Derivatinstrument
Per 31 december 2016 fanns utestående råvaruderivat med ett verkligt värde på 79 (–56) kkr. Samtliga råvaruderivat förfaller inom 12 månader 
och värdeförändringen har redovisats i resultaträkningen inom bruttoresultatet. Värdeförändringar vilka ingår i årets resultat uppgår till –1 657 
(– 795) kkr. Råvaruderivaten redovisas som övrig kort fordran/övrigt kort skuld.

Övriga finansiella skulder
Samtliga övriga finansiella skulder har värderats till upplupet anskaffningsvärde. Redovisade värden för kortfristiga finansiella skulder motsva
rar i allt väsentligt verkliga värden.
  Koncernen    Moderbolaget
 2016 2015 2016 2015
Leverantörsskulder 5 994 7 570 5 994 7 570
Skulder till koncernföretag – – 100 100
Skulder till intresseföretag 865 4 943 865 4 943
Övriga skulder      421      416      420      416
Summa finansiella skulder 7 280 12 929 7 379 13 029

Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter, 
icke finansiella   3 658   3 155   3 658   3 155
Summa skulder 10 938 16 084 11 037 16 184
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Not 20   Periodiseringsposter
  Koncernen    Moderbolaget
 2016 2015 2016 2015
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda försäkringar 210 210 210 210
Upplupna ränteintäkter 18 250 18 250
Övriga poster    414   375    414   375
Redovisat värde 642 835 642 835

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna sociala avgifter 1 138 1 093 1 138 1 093
Löneskulder 1 754 1 687 1 754 1 687
Övriga poster    533    375    533    375
Redovisat värde 3 425 3 155 3 425 3 155

Not 21   Kassa och bank

Koncernen och moderbolaget har en outnyttjad checkräkningskredit på 10 000 (10 000) kkr.  

Not 22  Transaktioner med närstående 
  Koncernen / Moderbolaget    
 2016 2015
Försäljning av varor – Intresseföretag   
Vallåkra Lantmannaaffär AB – –
MelCompagniet ApS 5 328 5 337
 5 328 5 337 

Inköp av varor – Intresseföretag  
Vallåkra Lantmannaaffär AB 52 050 55 681
MelCompagniet ApS       652       180
 52 702 55 861

Försäljning av varor – Övriga    
Norgesmøllene AS    2 141 2 423

Not 23   Aktiekapital 

Samtliga aktier är A-aktier
 Antal aktier Kvotvärde Aktiekapital
Aktiekapital  20151231 1 100 000 10 kr 11 000
Aktiekapital  20161231 1 100 000 10 kr 11 000

Not 24   Avsättningar

Avsättning avseende innehållen del av bedömd slutlig köpeskillig för andel i intressebolag om 300 kkr har reglerats till 0 kkr.

Not 25   Obeskattade reserver    Moderbolaget   
   2016 2015
Periodiseringsfond räkenskapsår 2016   3 340 –
Periodiseringsfond räkenskapsår 2015   3 180 3 180
Periodiseringsfond räkenskapsår 2014   4 200 4 200
Periodiseringsfond räkenskapsår 2013   2 800 2 800
Periodiseringsfond räkenskapsår 2012     5 400   5 400
   18 920 15 580

Ackumulerade avskrivningar utöver plan   21 968 24 368
Redovisat värde   40 888 39 948

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver   8 995 8 789
Baserat på skattesats:    22 % 22 %

Not 26   Långfristiga skulder

Inga av skulderna förfaller senare än inom 5 år.   

Not 27   Ställda säkerheter 
  Koncernen    Moderbolaget
 2016 2015 2016 2015
Ställda säkerheter för checkräkningskredit
Företagsinteckningar 20 000 20 000 20 000 20 000

Ställda säkerheter för skuld till övriga kreditinstitut:
Fastighetsinteckningar 20 700 20 700 20 700 20 700

Not 28   Eventualförpliktelser

Hösten 2013 inträffade en arbetsplatsolycka på Skånemöllan då en anställd hos en underentreprenör som bedrev installations och repara
tionsarbete skadades allvarligt. Utredning av olyckan har genomförts av Arbetsmiljöverket och åklagaren har meddelat att de inte avser att väcka 
åtal. Arbetsmiljöverket har dock inte meddelat att de avskrivit ärendet och bolaget har således inte kunnat utesluta en eventuell företagsbot 
kopplat till detta. Risken bedöms som låg, och någon beloppsmässig avsättning är ej gjord.
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Not 29   Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång har skett.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Det råder fortsatt osäkerhet kring den framtida prisutvecklingen på spannmål. Hur spannmålskvalitéerna blir vid skörden 2017 är en osäker
hetsfaktor.  

 
Not 30   Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel: (kronor) 

 Balanserade vinstmedel 80 967 181
 Årets vinst 7 852 634
  88 819 815

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Att till aktieägarna utdelas 11:00 kr/aktie.

 Summa utdelning från balanserade vinstmedel 12 100 000
 Balanseras i ny räkning 76 719 815
  88 819 815

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder 
IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncer
nen står inför. Resultat och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 20 april 2017 för fastställelse. 

Tågarp 20170320 

Bjørn Gjethammer Anders Bergstrand Håkan Sigvant Mette Poulsen Anders Persson
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör/styrelseledamot
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REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncern
redovisningen för Skånemöllan AB för år 2016. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 
5–23 i detta dokument.

 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent
liga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella 
ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsre
dovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt
visande bild av koncernens finansiella ställning per den  
31 december 2016 och av dess finansiella resultat och 
kassa flöde för året enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredo
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års
redovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen för moderbolaget samt 
resultaträkningen och rapport för finansiell ställning för 
koncernen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck
liga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

 
Annan information än årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen ingår 
i det dokument som benämns Årsredovisning för 2016 men 
innefattar inte årsredovisningen och min revisionsberättelse 
avseende denna. Mitt uttalande avseende årsredovisningen 
och koncernredovisningen omfattar inte denna information 
och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen och kon
cernredovisningen är det mitt 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 jag 
även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informatio
nen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att  
rapportera detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.

 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva
ret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upp
rättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings
lagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS, 
såsom de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direk
tören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fort
sätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verk
samheten och att använda antagandet om fortsatt drift.  
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upp
höra med verksamheten eller inte har något realistiskt alter
nativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huru
vida årsredovisningen och koncernredovisningen som hel
het inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig fel
aktighet 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 professio
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felak

tigheter 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 uttalan
den. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig fel
aktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga ute
lämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utfor
ma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effek
tiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhöran
de upplysningar.

Till bolagsstämman i Skåne-möllan AB, Organisationsnummer 556498–4077 
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• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncern
redovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana hän
delser eller förhållanden som kan leda till betydande  
tvivel om bolagets 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 årsredovis
ningen och koncernredovisningen om den väsentliga  
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revi
sionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållan
den göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, struk
turen och innehållet i årsredovisningen och koncern
redovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredo visningen och koncernredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbe
vis 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 koncernrevi
sionen. Jag är ensamt ansvariga för mina uttalanden.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagel
ser under revisionen, däribland de betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredo
visningen har jag även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Skånemöllan AB 
för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revi
sorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbola
get och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har  
i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck
liga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 

utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av 
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och 
risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens 
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets 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 nöd
vändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska  
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och där
med mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revi
sionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direk
tören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till disposi

tioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt utta
lande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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 försum
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bola
get, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professio
nellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk
ningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på min professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som 
underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispo
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag gran
skat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
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