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Ärende nr 5

Föredragningslista vid ordinarie stämmor med
Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a
och ideell förening 2021-05-25
1.

Stämmornas öppnande
Stämmorna med ideell förening respektive förening u p a löper parallellt.

2.

Val av ordförande vid stämman jämte en eller flera vice ordförande
Valberedningen beslutade enligt protokoll den 24 mars 2021 att föreslå stämman
att utse presidium enligt följande:
Carola Gunnarsson, Möklinta, ordförande
Johnas Rundgren, Västerås, vice ordförande

3.

Anmälan av sekreterare och protokollsekreterare
Riksförbundsstyrelsen har den 3 mars 2021 utsett Peter Lundberg till sekreterare
och Lizette Wahlberg till protokollsekreterare.

4.

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs sedan samtliga deltagande fullmäktige loggat in i
kongressystemet.

5.

Fastställande av föredragningslista

6.

Fastställande av arbetsordning
Valberedningen föreslår stämman anta följande arbetsordning:
a) Ordet begärs genom en knapptryckning i kongressystemet via varje persons
egen enhet.
b) Från LRF Ungdomen utses tre namngivna personer som har yttrande- och
förslagsrätt: Elisabeth Hidén, Anton Öhrlund och Filip Axelsson.
c) Förslag lämnas skriftligen i kongressystemet via varje persons egen enhet.
d) Stämman kan hänskjuta frågor till beredningsutskottet, som består av tre ledamöter. Två ledamöter väljs av stämman på valberedningens förslag och en ledamot utses av riksförbundsstyrelsen, som även utser två sekreterare. Styrelsen
har utsett Åsa Odell att vara styrelsens representant. Anna Lundell och Pernilla
Winnhed, båda LRF, har utsetts att vara sekreterare i beredningsutskottet.
e) Omedelbar yttranderätt under debatt tillkommer
- ledamöter av riksförbundsstyrelsen och verkställande direktören.
- beredningsutskottets ledamöter vid behandling av ärenden som beretts av
utskottet.

3

f) Valberedningens samtliga ledamöter har yttranderätt i frågor som berör
valberedningens uppdrag. Förslagsrätt tillkommer endast valberedningens
ordförande eller dess ersättare i förekommande fall.
g) Styrelsens, valberedningens och beredningsutskottets föredragningar sker
från presidiet eller från föredragandens enhet.
h) Huvudförslag är alltid styrelsens förslag eller av styrelseledamot tillstyrkt
ändringsförslag.
i) Tidsbegränsning av talartid om två minuter gäller. Presidiet kan vid behov
ge ledamot av riksförbundsstyrelsen utökad talartid.
7.

Val av beredningsutskott
Stämman ska utse ett beredningsutskott bestående av två fullmäktige samt en
av riksförbundsstyrelsen utsedd ledamot. Föregående års stämma utsåg Per Willén
(omval) och Per Lindahl (nyval) att ingå i beredningsutskottet fram till 2021 års
stämma.
Valberedningen har uppdragit till LRFs regioner och organisationsmedlemmar
att nominera lämpliga personer, vilket de också har gjort.
Valberedningen föreslår omval av Per Lindahl, Lantmännen och nyval av Sofia
Karlsson, LRF Västra Götaland till beredningsutskott för stämman 2021 och fram
till 2022 års stämma.

8.

Val av protokolljusterare och rösträknare
Valberedningen nominerar två protokolljusterare med två ersättare samt två
rösträknare med två ersättare.
Som protokolljusterare föreslås:
Ninni Kolmodin, LRF Gotland
Erik A Eriksson, Landshypotek
Som ersättare föreslås:
Robert Kihlin, LRF Mälardalen
Jeanette Elander, Sveriges Grisföretagare
Som rösträknare föreslås:
Anna Iwarsson, LRF
Göran Almberg, LRF
Som ersättare föreslås:
Carl von der Esch, LRF
Erik Pihlo, LRF
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9.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Meddelande om tid och plats för stämman skickades den 3 mars 2021 till
regioner och organisationsmedlemmar och kallelse skickades ut den 4 maj.
Annons har varit införd i Land vecka 18.
Kallelse ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

10.

Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt ordförandens
och verkställande direktörens redogörelser
Förbundsordförande Palle Borgström och verkställande direktör Anna Karin Hatt
kommenterar verksamheten, den ekonomiska utvecklingen och affärsverksamheten 2020.

11.

Anmälan av revisorernas berättelse och koncernrevisionsberättelse
Erik Albenius, Pwc och Tore Holmefalk föredrar revisorernas berättelse över
verksamhetsåret 2020 inklusive granskningsrapport för LRF förening
u p a enligt Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag.
Granskningsrapporten och styrningsrapporten, som är föremål för granskningen
återfinns på sidan 71.

12.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning
Revisorerna föreslår stämman besluta:

13.

14.

att

fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna i
LRF förening u p a där koncernens balansomslutning är 6 685 527 000 kr
och moderföretagets balansomslutning är 472 470 000 kr samt

att

fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna i
LRF ideell förening där balansomslutningen är 211 874 000 kr.

Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Revisorerna tillstyrker att årets resultat disponeras så:
att

disponibla medel i LRF ideell förening om 163 475 955,81 kr balanseras
i ny räkning samt

att

underskottet i LRF förening u p a om 16 883 918,00 kr balanseras i ny
räkning.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna och verkställande direktören
beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.
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15.

Bestämmande av ersättning till förtroendevalda och revisorer
Riksförbundsstämman år 2011 antog principen att både timarvodet och styrelsens
fasta arvode framöver bör följa kostnadsutvecklingen i samhället på en kontinuerlig basis. Styrelsens fasta arvode baseras därför på inkomstbasbeloppet som varje
år fastställs av regeringen och som används för att bestämma storleken på pensionen och följer den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Inkomstbasbeloppet för 2021 är 68 200 kr.
2019 års riksförbundsstämma beslutade på valberedningens förslag att höja de
fasta arvodena för styrelsens ledamöter och samtidigt att timarvode inte utgår för
styrelsens fasta mötesplatser. För förbundsordföranden är det fasta arvodet utformat för att täcka hela uppdraget.
Arvoden som beslutas från och med 2021 års riksförbundsstämma träder i kraft
kommande halvårsskifte.
När det gäller timarvoden är valberedningens princip att arvodena ska följa löneutvecklingen inom LEAB. 2020 års löneutveckling motsvarar en höjning av timarvodet från 245 till 252 kronor.
Valberedningen föreslår stämman besluta:
att

samtliga förändringar av arvoden träder i kraft den 1 juli 2021 samt

att

ersättning för uppdrag inom Lantbrukarnas Riksförbund ska utgå
enligt nedan:

a) Årliga arvoden till ledamöter i riksförbundsstyrelsen och revisorer
Förbundsordförande – 24 inkomstbasbelopp.
Timarvode därutöver utgår inte.
Ställföreträdande förbundsordförande - 8 inkomstbasbelopp.
De fasta mötesplatser som ställföreträdande förbundsordförande förväntas delta i
(styrelsens möten inklusive strategiskt forum, styrelseresa och affärsdagar, presidiets möten, riksförbundsråd/regionala råd/branschråd och riksförbundsstämma)
samt medlemskontakter på distans täcks av det fasta arvodet. Vid övriga förrättningar utgår timarvode.
Övriga ledamöter i riksförbundsstyrelsen – 4 inkomstbasbelopp.
De fasta mötesplatser som ledamot förväntas delta i (styrelsens möten inklusive
strategiskt forum, styrelseresa och affärsdagar, riksförbundsråd/regionala
råd/branschråd och riksförbundsstämma) samt medlemskontakter på distans täcks
av det fasta arvodet. Vid övriga förrättningar utgår timarvode.
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Därutöver får riksförbundsstyrelsen disponera upp till åtta inkomstbasbelopp
efter beslutad arbetsfördelning inom styrelsen. I denna summa är ersättningar för
uppdrag i LRFs branschdelegationer inkluderade.
Tjänstgörande revisorer, ej yrkesrevisorer – 0,6 inkomstbasbelopp.
Därutöver utgår timarvode.
Personalrepresentant i riksförbundsstyrelsen – 0,5 inkomstbasbelopp.
Samtliga arvoden och ersättningar som ledamöterna uppbär för uppdrag beslutade
av riksförbundsstämma och riksförbundsstyrelse ska redovisas inför kommande
riksförbundsstämma.
Riksförbundsstämman 2020 beslutade att ställa 534 400 kr (åtta inkomstbasbelopp) till riksförbundsstyrelsens förfogande. Beloppet har fördelats enligt följande:
Vice ordförande
Utskott (Revision och finans)
Delegationer (Skog, Kött, Trädgård, Häst,
Entreprenad)
Övriga uppdrag
Reserv, inte fördelat

50 000 kr
40 000 kr
220 000 kr
220 000 kr
4 400 kr

För de ledamöter som väljer att bo i lägenhet istället för på hotell i Stockholm utgår ett bruttotillägg till det fasta arvodet på 64 000 kronor per år. För förbundsordförande utgår ett nettotillägg till arvodet som motsvarar den marknadshyra som
ordföranden betalar för den lägenhet som LEAB tillhandahåller.
För yrkesrevisorer utgår ersättning i särskild ordning.
Ovanstående ska tillämpas så att årliga arvoden får uttas endast i ett av företagen
LRF ideell förening och LRF förening u p a.
b) Dagarvoden
Dagarvode utgår för såväl sammanträdes- och förrättningstid som restid med
följande belopp exklusive sociala avgifter:
Timmar
Ersättningsnivå

1–13
252 kr/timme

14-24
3 528 kr

Vid flerdagsförrättning utgår inget arvode mellan kl 00.00 och 07.00.
Antalet timmar beräknas som antalet påbörjade timmar och en timme räknas som
påbörjad när mer än 30 minuter passerat. Dagarvode utgår endast för hela timmar. Telefonsammanträden och digitala möten ersätts enligt timarvode.

7

c) Rese- och traktamentsersättningar
Bilersättning utgår med lägst 28 kr/mil och är samma som för anställd personalVid samåkning utgår ett tillägg på 5 kr/mil per passagerare. Vid användande av
miljöbil gäller samma regler som för anställd personal.
Traktamentsersättning utgår enligt LRFs avtal för anställda.
d) Ersättning till valberedningen
Beredningsutskottet föreslår att ersättning till valberedningen utgår enligt
följande:
ordförande
vice ordförande
övriga ledamöter
16.

0,6 inkomstbasbelopp
0,4 inkomstbasbelopp
0,2 inkomstbasbelopp

Fastställande av antal samt val till riksförbundsstyrelsen
Valberedningen föreslår att riksförbundsstyrelsen ska bestå av oförändrat tolv ledamöter.
Sex ledamöter i riksförbundsstyrelsen har en mandatperiod som går ut i samband
med riksförbundsstämman 2021. Dessa är Palle Borgström (ledamot sedan 2010),
Mikael Bäckström (2015), Lotta Folkesson (2012), Mikaela Johnsson (2019),
Marcus Söderlind (2013) och Lena Åsheim (2017).
Sex ledamöter i riksförbundsstyrelsen är valda till 2022 års riksförbundsstämma.
Dessa är Fredrik Andersson (2020), Joakim Borgs (2017), Paul Christensson
(2019), Martin Moraeus (2017), Lennart Nilsson (2012) och Åsa Odell (2010).
Valberedningen föreslår stämman besluta:
att

välja en riksförbundsstyrelse med tolv ledamöter,

att

till ledamöter i riksförbundsstyrelsen, för mandatperioden 2021-2023,
välja följande:
Palle Borgström, Älvängen
Lotta Folkesson, Vännäs
Mikaela Johnsson, Hamneda
Marcus Söderlind, Långhult
Lena Åsheim, Kristianstad
Beatrice Ramnerö, Älvsbyn

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval

Valberedningen föreslår nyval av Beatrice Ramnerö till riksförbundsstyrelsen.
Personalrepresentanter är för närvarande Kristina Bengtsson, Unionen och Pirjo
Gustafsson, SACO.
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Nyval
Beatrice Ramnerö är 31 år, boende i Älvsbyn med sambo och tvåårig son och utbildad mark/växtagronom. De är mitt i ett generationsskifte av ett diversifierat
lantbruksföretag med mjölk- och köttproduktion, entreprenad och besöksnäringsverksamhet. Beatrice har även ett bärodlingsföretag på gården med 1,5 ha jordgubbar. Hon arbetar som projektledare för det regionala näringslivsprojektet
Gröna Näringar med inriktning att stärka kompetensförsörjningen i lantbruksnäringen och öka produktionen av lokalproducerad mat. Tidigare arbetade Beatrice
med strategifrågor på koncernnivå hos Lantmännen. Bland förtroendeuppdragen
återfinns; ordförande för LRF Ungdomen Norrbotten, ledamot i LRF Norrbottens
regionstyrelse samt är en av LRFs hållbarhetsambassadörer. Lantbruksnäringens
attraktionskraft är centralt i uppdragen liksom jämställdhet och hållbarhet i de
gröna näringarna.
Omval
Mikaela Johnsson är utbildad lantmästare. Sedan 2007 äger och driver Mikaela
tillsammans med sin man Ågårds lantbruk i Ljungby kommun, Kronobergs län.
Företaget omfattar 190 ha åker och vall, 400 ha produktiv skogsmark, 250 renrasiga suggor med 400 slaktsvinsplatser samt ett vilthägn; 35 ha med mufflon och
dovhjort. I driften jobbar tre anställda utöver ägarna. Ledamot sedan 2019.
Palle Borgström driver Kilanda säteri norr om Göteborg tillsammans med brodern
och anställda. Intäkterna kommer huvudsakligen från de 140 kornas mjölkproduktion
men också spannmål, skog, uthyrning och maskinsamverkan. Arealen är 350 ha åker,
50 ha hagmark och 200 ha skog. Ledamot sedan 2010.
Lotta Folkesson driver tillsammans med sin man ett lantbruk med växtodling och
skog i byn Selsberg utanför Vännäs, Västerbotten. Utöver detta har de också ett företag med skogsentreprenad med 18 anställda. Lotta är regionordförande i LRF Västerbotten. Ledamot sedan 2012.
Marcus Söderlind är utbildad trädgårdsingenjör och driver ett trädgårdsföretag tillsammans med sin fru i Långhult utanför Habo i Jönköpings län. Företaget producerar ekologiska grönsaker både på friland och i växthus. Tomater är den huvudsakliga
grödan, men på gården odlas ett mycket brett sortiment av grönsaker och snittblommor. Försäljningen sker både till grossister och direkt till konsument. Ledamot sedan
2013.
Lena Åsheim driver tillsammans med sin man Lillö Kungsgård utanför Kristianstad,
Skåne. Verksamheten består av köttdjursuppfödning med 120 dikor samt 350 ha åker
och betesmark. Lena är ekonomagronom och har under sitt yrkesliv arbetat med livsmedelsindustri, bioenergi, innovation och lantbruk. Lena har lång erfarenhet av styrelseuppdrag knutna till lantbruket, bland annat från Swedish Meats och Skånemejerier. Ledamot sedan 2017.
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17.

Val av styrelseordförande, tillika förbundsordförande
Valberedningen föreslår att Palle Borgström väljs som styrelsens ordförande och
tillika förbundsordförande. Valet avser stadgeenligt ett år fram till och med 2022
års stämma.

18.

Val av revisorer jämte suppleanter
Stämman utser på förslag av valberedningen två ordinarie förtroendevalda revisorer med två suppleanter. Dessutom föreslås, efter samråd med den verkställande
ledningen, en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant.

19.

Valberedningen föreslår som;
ordinarie revisorer:
Tore Holmefalk, Glommen (omval)
Carl-Olov Holmström, Ljung (omval)

revisorssuppleanter:
Marianne Andersson, Trelleborg (omval)
Linnéa Larsson, Luleå (omval)

auktoriserad revisor:
Erik Albenius, Pwc (omval)

auktoriserad revisor:
Jens Persson, Pwc (omval)

Fastställande av antal samt val av ledamöter till valberedning, däribland dess
ordförande
Beredningsutskottet föreslår att valberedningen ska bestå av oförändrat nio ledamöter.
Fem ledamöter i valberedningen har en mandatperiod som går ut i samband med
riksförbundsstämman 2021. Dessa är Emilia Astrenius Widerström, Torgny
Hardselius, Christian Horn, Kjell Svegrup och Marita Wolf.
Fyra ledamöter i valberedningen är valda till 2022 års riksförbundsstämma. Dessa
är Viktoria Josefsson, Reftele; Leif Karlsson, Kungsgården; Margareta Malmquist,
Nyköping och Patrik Ohlsson, Kil.
Beredningsutskottet föreslår stämman besluta:
att

välja en valberedning med nio ledamöter,

att

till ledamöter i valberedningen, för mandatperioden 2021-2023,
välja följande:
Emilia Astrenius Widerström, Götene
Torgny Hardselius, Sjulsmark
Christian Horn, Åryd
Kjell Svegrup, Härslöv
Marita Wolf, Rimforsa

att

(omval)
(omval)
(omval)
(omval)
(omval)

till ordförande i valberedningen välja Viktoria Josefsson (omval).
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20.

Fördelning av fullmäktige för organisationsmedlemmarna vid nästa
ordinarie stämma
I enlighet med stadgarna har riksförbundsstyrelsen den 28 april 2021 beslutat föreslå stämman fördelning av 45 fullmäktige till kommande stämma. Riksförbundsstyrelsen har vid framtagandet av förslaget tillämpat den fastlagda principen i riktlinjerna för organisationsmedlemskap i LRF; att fördela fullmäktige med särskild
hänsyn tagen till serviceavgifter, insatskapital och branschens omsättning.
Styrelsen föreslår stämman besluta:

21.

att

anta förslaget till fördelning av 45 fullmäktige samt

att

ge styrelsen mandat att anpassa beslutad fördelning med hänsyn till
förändringar i kretsen av organisationsmedlemmar.

Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till stämman
a) LRFs medlemsavgift år 2022 (LRF ideell förening)
Styrelsen föreslår att den ideella medlemsavgiften för alla LRFs medlemmar
fastställs till 290 kr, en höjning med 5 kr.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
att

fastställa medlemsavgiften i LRF ideell förening 2022 för alla medlemmar
till 290 kr.

b) Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman ska för första gången besluta om principer för ersättning till ledande befattningshavare; detta som en konsekvens av att LRF år 2020 antog Svensk kod
för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. En av kodens principer behandlar frågan om ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget beskrivs
närmare på sidan 84.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
att

fastställa redovisade övergripande principer avseende ersättningar och
övriga anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare i
LRF-koncernen.
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22.

Ärenden som medlem hänskjutit till riksförbundsstämman
Som en konsekvens av Covid 19-pandemin behöver behandlingen av inkomna
motioner hänskjutas till en extra stämma.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att kalla till en extra riksförbundsstämma
den 6-7 oktober 2021 för att behandla inkomna motioner.

Vid den extra stämman kommer också styrelsens förslag till Vägen mot visionen
att behandlas.
23.

Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på riksförbundsstämman
Inga ärenden är anmälda.

24.

Stämmornas avslutande
- Avtackningar
- Tid och plats för ordinarie stämmor år 2022
Riksförbundsstyrelsen har beslutat att 2022 års stämmor hålls på Sånga-Säby
Hotell & Konferens den 31 maj - 1 juni 2022.
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Transaktion 09222115557442916455

Signerat PB, ÅO, PC, FA, JBl, JB2, LF, MJ, MM, LN, MS, LÅ, PG, KB, AH, TH, CH, EA

Lantbrukarnas Riksförbund förening upa
Org nr 702001-2642

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Lantbrukarnas Riksförbund, förening upa, får härmed avge sin årsredovisning
för verksamheten under 2020.
Allmänt om verksamheten
Lantbrukarnas Riksförbund, förening upa, är moderförening i en koncern som består av det helägda dotterbolaget
Lantbrukarnas Ekonomi AB, som i sin tur består av ett flertal helägda dotterbolag samt intressebolag vars sammansättning
framgår av not 14 till balansräkningen i moderbolaget Upa.
Riksförbundet, som är en partipolitiskt obunden organisation, skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen samt
lantbrukarnas ekonomiska och sociala intressen i allmänhet genom:
- att företräda lantbruket i frågor som är av allmän betydelse för detta
- att utföra uppgifter, som är gemensamma för lantbrukskooperationen,
- att ordna ett fast samarbete såväl inom lantbrukskooperationen som mellan denna eller dess organisationer och
lanbrukarnas organisationer samt
- att för medlemmarnas räkning bedriva ekonomisk verksamhet, som är av betydelse för medlemmarna och lantbruket.
Riksförbundets organ är riksförbundsstämman, riksförbundsstyrelsen och revisorerna. Ordinarie riksförbundsstämma hölls
digitalt den 26 maj 2020. På denna stämma beslutades attstyrelsen skall bestå av 12 ledamöter. Stämman omvalde Palle
Borgström till förbundsordförande fram till 2021 års stämma. Fem ledamöter omvaldes och en ledamot nyvaldes i enlighet
med valberedningens förslag. Utöver den ordinarie stämma hölls en semidigital stämma den 30 september till 1 oktober
där 71 motioner behandlades.
Viktigare händelser under året
LRF har ett viktigt uppdrag - att bidra till att förbättra förutsättningarna så att företag i de gröna näringarna kan växa och
utvecklas. Utbrottet av Covid -19 och de restriktioner som successivt infördes i samhället innebar förutsättningar vitt skilda
från tidigare år, och tvingade LRF att snabbt ställa om sin verksamhet. Pandemin har påverkat verksamheten i alla bolagen
i koncernen och mycket av det arbete som bedrivits på kontoret bedrivs nu hemifrån. Bolagen följer de rekommendationer
som myndigheter utfärdar och försöker underlätta för personalen vad gäller arbetsverktyg, arbetssätt men också med
digitala träningspass och möten. Allt för att överbrygga den utmaning som pandemin skapat för oss alla i samhället.
Vidare har olika grupper aktiverats för att både följa upp och ge råd till bolagen och medlemmarna.
När hemarbetet i den operativa organisationen blev ett faktum, stundande regionala stämmor vilka på kort tid kunde
ställas om för att genomföras digitalt. Påverkansarbetet mot regering, riksdag och myndigheter antog ny skepnad bland annat genomfördes under hösten en intensiv digital påverkanskampanj för att säkerställa att landsbygdsprogrammets
budget kunde bibehållas trots nedskärningar i EU-budgeten. Vi kan konstatera att såväl den kampanjen som mycket annat
arbete under året varit lyckosamt. Det prioriterade målet för 2020 var att stärka LRFs företagarmedlemmars framtidstro
genom en proaktiv opinionsbildning med hållbarhet i fokus och genom att bidra till en ökad förståelse från landets
myndigheter om vikten av ett företagarvänligt bemötande av LRFs medlemmar. Att döma av de månatliga mätningar som
gjorts inom dessa frågor kan vi konstatera att vi nått framgång och nått våra uppsatta mål - vilket i slutändan är en signal
om en optimistisk medlemskår som vågar satsa i sina företag, i dag och framåt.
LRF (LRF ideell förening) hade vid utgången av året 137 225 medlemmar vilket är en minskning med 1 758 stycken jämfört
med föregående år. Antalet företagarmedlemmar noterades till 117 027, en minskning med 1 294 jämfört med föregående
år. Antalet personmedlemmar var 20 198, en minskning med 464. LRF (förening upa) hade 25 organisationsmedlemmar
2020. LRF ideell förening och LRFs regioner är också medlemmar i upa-föreningen. Antalet nationella intressemedlemmar
i LRF ideell förening var 42, en ökning med 6, under 2020.
Under året har LRF Försäkring Skadeförsäkrings AB och Gropen Förvaltnings AB likviderats och är därmed upplösta.
Dotterbolagen lämnar generellt positiva bidrag till verksamheten förutom Sånga-Säby Hotell och Konferens som drabbats
rejält av Covid-19 pandemin. Detta har resulterat i att hotellet stängde ned sin verksamhet under våren 2020 och värdet
på fastigheten har skrivits ner. Investeringar på anläggningen tillsammans med en ompositionering syftar till att skapa
förutsättningar till lönsam verksamhet med nystart hösten 2021.
Avkastning på finansiella tillgångar är väsentliga för den ekonomiska styrkan i koncernen. 2020 har präglats av
Covid-19 pandemin som vänt upp och ned på tillvaron för mer eller mindre hela världens befolkning. Vid sidan
om sjukdom, personliga tragedier och BNP-fall som sällan tidigare skådats så har finansmarknaderna både rasat och
återhämtat sig på ett sätt som få trodde var möjligt, mycket tack vare rekordstora finans- och penningpolitiska stimulanser.
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Så här styrs LRF

Syftet med denna beskrivning är att ge medlemmar och omvärld en översiktlig beskrivning över hur verksamheten styrs
och kontrolleras.
Lantbrukarnas Riksförbund, förening upa regleras i stadgar som beslutas av föreningens högst beslutande organ,
riksförbundsstämman. LRFs nuvarande stadgar reviderades senast på riksförbundsstämmen 2017 och reglerar
bland annat ändamål, mandat på stämman och hantering av insatskapital.
Demokratisk uppbyggnad och ägarstyrning
LRF ekonomisk förening upa samverkar med LRF ideell förening genom en gemensam stämma, gemensam stadga samt
samma förbundsstyrelse. Sammantaget har LRF tre typer av medlemmar; individmedlemmar, organisationsmedlemmar
och intressemedlemmar (nationella och regionala). Individmedlemmarna är organiserade i knappt 1 000
lokalavdelningar och 230 kommungrupper, vilka i sin tur är indelade i 17 regioner. Individmedlemmar och
intressemedlemmar är medlemmar i LRF ideell förening, medan organisationsmedlemmar är medlemmar och har ett
insatskapital i den ekonomiska föreningen LRF upa.
Individmedlemmar under 36 år är automatiskt medlemmar i LRF Ungdomen, som har en egen regional organisation och
en egen riksstämma. Lokalavdelning, LRF Ungdomen och i vissa fall kommungrupp har motionsrätt till regionstämma.
Motionsrätt till riksförbundsstämma har regioner, organisationsmedlemmar och LRF Ungdomen.
Riksförbundsstämmans befogenheter utövas helt av 150 fullmäktige som väljs av medlemmarna enligt nedan. Fullmäktige
utses för tiden från och med kommande ordinarie riksförbundsstämma fram till nästa ordinarie riksförbundsstämma.
Fullmäktige fördelas på så sätt att:
1) 45 fullmäktige väljs av organisationsmedlemmarna i LRF ekonomiska förening upa.
2) 105 fullmäktige väljs av regionerna inom LRF ideell förening.
På riksförbundsstämman fattas bland annat beslut om:
• Resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat
• Ansvarsfrihet för styrelse och VD
• Ersättning till förtroendevalda och revisorer
• Antal och val av ledamöter till riksförbundsstyrelse och valberedning
• Val av förbundsordförande
• Val av ledamöter till beredningsutskott
• Val av revisorer
• Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till stämman
• Ärenden som medlem hänskiutit till stämman (motioner)
Riksförbundsstyrelsen kan uppdra åt en delegation som består av en grupp organisationsmedlemmar, intressemedlemmar
och personer utsedda av riksförbundsstyrelsen att företräda LRF i branschspecifika frågor samt ansvara för strategisk
styrning av LRFs arbete för branschen.

Valberedning
Riksförbundsstämman utser på förslag från beredningsutskottet en valberedning med 7-11 personer, varav en utses till
ordförande. Ledamöterna väljs för två år.
Valberedningen ska senast sex veckor före ordinarie riksförbundsstämma avlämna sitt förslag till riksförbundsstyrelse och
styrelseordförande, tillika förbundsordförande.
Valberedningen skall tillse att styrelsens sammansättning väl återspeglar medlemskårens sammansättning och
verksamheter. De föreslagna ledamöterna ska dela LRFs värdegrund och vara väl skickade att förverkliga LRFs vision
om att utveckla medlemmarnas företagande i det gröna näringslivet och påverka samhällsutvecklingen för att skapa
bättre villkor för företagare och boende på landsbygden. Valberedningen ska eftersträva en styrelse med bred
kompetens och erfarenhet från såväl samhällsarbete som från de största lantbrukskooperativa branscherna och annan
affärsverksamhet i landets olika delar.
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Revision och revisorer
LRFs revisorer har granskat LRFs årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Revisorn
ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till riksförbundsstämman. Revisorer, auktoriserad och
förtroendevalda utses och beslutas på årsstämman efter förslag från valberedningen. På årsstämman 2020 utsågs
till förtroendevalda revisorer Tore Holmefalk och Carl-Olov Holmström, samt Erik Albenius från reivsionfirman PwC till
revisor för perioden fram till årsstämman 2021. PwC har vid sidan av sitt uppdrag som vald revisor även bistått LRF
i revisionsnära uppdrag främst relaterade till annan revisionsnära verksamhet.
Styrelsen har inom sig utsett ett Finans- och revisionsutskott med Åsa Odell som ordförande. Utskottet är styrelsens
förlängda arm för övervakning av frågor som rör redovisning, revision och finansiell rapportering. Uppdraget omfattar
behandling av frågor som verksamhetsrisker och riskhantering, intern kontroll (miljö, utformning och genomförande),
redovisningsprinciper, ekonomisk uppföljning och rapportering samt revisionens utförande. Utskottet träffar löpande
ledande befattningshavare för att följa hur bolagets väsentliga processer fungerar ur ett internt kontrollperspektiv.
Ledamöterna tar del av samtliga delårsrapporter. Utskottet träffar också löpande bolagets revisorer för att informera
sig om revisionens inriktning, omfattning och resultat. Revisionsutskottet har en särskild arbetsordning som årligen
prövas och fastställs av styrelsen.
Styrelsen och styrelsens arbete
Styrelsen svarar för LRFs organisation och för förvaltningen av riksförbundets angelägenheter. Styrelseledamots ansvar
och tillsynsskyldighet kan inte överlåtas på någon annan. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera och bedöma LRFs
organisation och LRFs ekonomiska situation samt lägga fast mål och strategier för de uppdrag som stämman lagt
fast och utfärda riktlinjer i policyfrågor.
Styrelsen består av 10-16, för närvarande tolv, stämmovalda ledamöter och två personalrepresentanter. VD ingår inte
i styrelsen. Styrelseledamöternas mandatperiod är två år och vid varje riksförbundsstämma väljs hälften av ledamöterna.
Styrelsens ordförande, tillika förbundsordförande, utses av riksförbundsstämman för en tid av ett år. Styrelsen utser
inom sig en eller flera vice ordförande.
Förbundsordföranden, vice ordförandena och verkställande direktören utgör LRFs presidium. Presidiet sammanträder
mellan ordinarie styrelsesammanträden för att förbereda kommande styrelseärenden.
Styrelsens arbetsformer anpassas löpande för att säkerställa att de på bästa sätt möjliggör för styrelsen att utöva sitt
övergripande ansvar för LRFs verksamhet. Den interna arbetsorganisationen ska underlätta för styrelsen att koordinera
LRFs strategiska arbete på olika nivåer i organisationen, inklusive branschavdelningar och branschdelegationer.
Under 2020 hölls 14 protokollförda styrelsemöten, varav sex extrainsatta. Åtta av styrelsemöten var digitala.
Årligen planeras åtta ordinarie styrelsemöten, varav sex heldagsmöten eller motsvarande. Under året genomförde
styrelsen en studieresa till Frankrike som ett led i sin omvärldsbevakning.
Under 2020 genomfördes tre möten med regionala rådet och två möten med riksförbundsrådet. Samtliga dessa möten
genomfördes digitalt. Dessa möten är stadgeenliga överläggningar med region- och organisationsmedlemmarna i för
dem angelägna frågor.
Operativ ledning
Den operativa ledningen utgörs av VD i Lantbrukarnas Riksförbund upa tillika koncernchef.
Koncernchefen är ordförande och VD i koncernens servicebolag, Lantbrukarnas Ekonomi AB (LEAB). övriga
styrelseledamöter i LEAB utgörs av CFO. Affärsdrivande dotterbolag leds av separata bolagsstyrelser
med ledamöter från LEABs styrelse samt externa ledamöter. Styrelserna utses på respektive bolagsstämma enligt
direktiv från riksförbundsstyrelsen.

Hållbarhet
Hela LRF-koncernen förhåller sig till hållbarhet. Här beskrivs det arbete som lagts ned under 2020.
LRF har genomfört en väsentlighetsanalys för att utröna var påverkan kan vara störst och vilka aspekter av hållbart
företagande som är viktiga att bevaka. Det är riksförbundsstyrelsen som har det övergripande ansvaret för förvaltningen
av Lantbrukarnas Riksförbund, förening, upa, också relaterande till hållbart företagande. Styrelsen har tagit fram en
hållbarhetspolicy, en arbetsmiljöpolicy och en policy mot kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier.
Uppföljning av hållbarhetspolicyns implementering och efterlevnad sker via medarbetarundersökningar och
medarbetarsamtal. Dessa gäller koncernövergripande.
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HÅLLBARHETSRAPPORT
Väsentliga hållbarhetsrelaterade risker
Miljö

Jorden står inför en temperaturhöjning som kommer att påverka förutsättningar för lantbruket i Sverige. LRF följer denna
utveckling med torka, översvämningar och i övrigt förändrade förutsättningar för bedrivande av jord- och skogsbruk.
Vi har under året presenterat LRFs hållbarhetsmål där vi arbetar för att öka klimatnyttan,resurseffektiviteten och öka
främjandet av den biologiska mångfalden.
LRF skall verka för att öka produktionen av förnybara varor och tjänster för att ge andra delar av ekonomin möjlighet att
byta ut fossila och ändliga resurser i sina processer. Försöka fasa ut fossila bränslen ur våra värdekedjor till 2035.
Minimera utsläpp av icke-fossila växthusgaser från brukning och djurhållning i den takt som kunskap och tillämpning
utvecklas. Vi vill bidra till att lindra effekterna av torka, bränder och andra klimatkatastrofer genom en klok användning
av mark och resurser. För att detta skall lyckas måste samhället i stort arbeta i samma riktning. På LRFs hemsida finns
förutsättningarna för att lyckas beskrivna.
Lantbrukarnas Riksförbund, förening upa, med dotterbolag tar ansvar för miljön genom en resepolicy som kräver att
tjänsteresor planeras och genomförs så att påverkan på miljön minimeras med avseende på koldioxidutsläpp. Vidare
styr bilpolicyn mot att premiera användandet av miljövänliga fordon med alternativa förnybara bränslen. Under året har
medlemsverksamhetens samlade utsläpp beräknats till 141 (334) ton CO2 varav 86% (64%) härrör från bilresor. Ytterligare
initiativ tas inom dotterbolagen.

Sociala förhållanden inklusive personalfrågor
Arbetsplatsolyckor

Huvudsakliga verksamheten bedrivs i kontorsmiljö. Dock bedriver ett bolag i koncernen restaurangverksamhet med
en viss förhöjd risk för arbetsplatsolyckor. LRF genomför regelbundna arbetsplatsmiljöronder, med ansvariga chefer,
HR och facklig representant och dessa dokumenteras och följs upp med åtgärdsplaner. För att reglera diskriminering har
en särskild policy införts med syfte att säkerställa att LRF ska upplevas som en säker och trygg arbetsplats. I denna
uttrycks att vi värnar om människors lika värde, att alla ska behandlas med respekt och att ansvaret vilar på alla
medarbetare men ägs av chefer och ledare. En särskild visselblåsarfunktion finns upprättad i samarbete med en extern
part.
Under året har vi särskilt tagit hänsyn till att stärka medarbetarna möjligheter att arbeta hemifrån med hjälpmedel såväl som
digitala möten och digital fysisk träning allt för att lindra i Covid -19 pandemin som påverkat oss alla starkt. LRF följer
myndigheternas rekomendationer och tillämpade huvudsakligen hemarbete från mars månad. Vi följer personalens
hälsa genom möte och enkäter samt genom att cheferna har regelbunde kontakt med sina medarbetare.

Respekt för mänskliga rättigheter

LRFs verksamhet visar inte på några uppenbara risker vad gäller brott mot de mänskliga rättigheterna. Ovan beskrivs
hur LRF hanterar personal- och leverantörsfrågor. I kapitalplaceringspolicyn har särskilt tagits in ett stycke om att
LRF följer internationella konventioner om mänskliga rättigheter, miljö, mutor, arbetsvillkor och korruption och ILOs
kärnkonventioner.

Korruptioner och mutor

LRF har nolltolerans mot mutor och korruption vilket framgår av hållbarhetspolicyn och policyn kring representation och
gåvor och i den av LRF tillämpade leverantörskoden i LRF Samköp ABs hållbarhetsbedömning. Utöver ovannämnda
har LRF ej identifierat några betydelsefulla hållbarhetsrisker.
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Eget kapital - koncernen

Belopp i tkr

Medlemsinsatser

ReseNer

Balanserat
resultat inkl
årets resultat

468 028

23 694

4 073 483

Summa eget
kapital hänförligt
till i moderföretagets
aktieägare

Innehav
utan
bestämmande
inflytande

Summa eget
kapital

4 565 205

1 902

4 567 107

Koncernen

Ingående balans

2020-01-01

10

Förändring organisationsmedlemmar

10

10

Förskjutning mellan bundet
och fritt eget kapital

-486

486

Omräkningsdifferenser

-115

95

-20

Innehav utan bestämmande inflytande
Arets resultat

Vid årets utgång

2020-12-31

23 093

468 038

-12

-32

110

110

132 786

132 786

-1 206

131 580

4 206 850

4 697 981

794

4 698 775

Eget kapital - moderföretaget
Fritt eget kapital

Bundet eget kapital

Belopp i tkr

Medlemsinsatser

468 028

Reservfond

Balanserat
resultat inkl årets
resultat

Summa eget
kapital

20 287

-17 056

471 259

20 287

173
-16 883

173
471 442

Moderföretaget

Ingående balans

2020-01-01

10

Förändring organisationsmedlemmar
Arets resultat
Vid årets utgång

2020-12-31

10

468 038

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt

Nettoomsättning
Rörelsemarginal%
Balansomslutning
Avkastning på sysselsatt
kapital%
Avkastning på eget kapital%
Soliditet%

2020

2019

621
-54%
6 686

671
-53%
6 690
7%
9%
68%

3%
3%
70%

2018
1 062
39%
6 322
3%
5%
66%

2017
1 689

4%
6 414
8%
7%
62%

Definitioner: se not 30
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Ekonomi - koncernen
LRFs verksamhet är synnerligen diversifierad och innefattar utöver intresse- och näringslivsorganisationen,
som bedrivs både lokalt, regionalt och centralt även affärsverksamhet och egen finansförvaltning.
Koncernens verksamhet gav 2020 ett överskott.
Koncernens rörelseintäkter uppgick till 621 (671) Mkr. Rörelsens kostnader uppgick till
953 (1 028) Mkr. Före avkastning från finansiella investeringar uppgick resultatet
till -332 (-355) Mkr, vilket gav ett kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
på -254 (-463) Mkr.
Finansnettot var lägre jämfört med föregående år och uppgick till 547 (891) Mkr.
Resultatet före skatt uppgick till 215 (534) Mkr. Efter skattemässig konsolidering uppvisar
koncernen en redovisad skattekostnad på 83 (138) Mkr. Arets resultat efter skatt uppgår därmed
till 132 (397) Mkr, varav hänförligt till moderbolagets medlemmar 133 (398) Mkr.
Bruttoinvesteringar i inventarier, verktyg och installationer uppgick under året till 31 (14) Mkr och i
byggnader och mark till 0 (2) Mkr.
Balansräkningens omslutning minskade till 6 686 (6 690) Mkr.
Ekonomi - moderföretaget
Verksamheten inom Lantbrukarnas Riksförbund, förening upa handhas av Lantbrukarnas
Ekonomi AB och föreningen debiteras för utförda tjänster.
Rörelsens intäkter uppgick till 2 (2) Mkr, varav fakturerad försäljning till andra bolag inom
LRF-koncernen var 0 (0) Mkr. Rörelsens kostnader uppgick till 11 (10) Mkr. Det finansiella
nettot uppgår till 0 (0) Mkr.
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -9 (-10) Mkr. Efter bokslutsdispositioner
om 10 (10) Mkr redovisas ett resultat före skatt om 0 (0) Mkr. Efter skatt om 0 (0) Mkr
uppgår årets resultat till 0 (0) Mkr.
Balansräkningens omslutning uppgick till 472 (473) Mkr. Liksom föregående år gjordes inga
investeringar i inventarier, verktyg och installationer.

Förslag till disposition av företagets förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor - 16 883 918 behandlas enligt följande:
Balanseras i ny räkning
Summa

e

-16 883 918
-16 883 918
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i tkr

Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

3
2

4
5
6

Resultat före skatt

2020

2019

620 592
620 592

671 390
1 456
672 846

-4 059
-86 048
-360 977
-395 367
-24 827

-13 880
-76 532
-477 200
-412 044
-24 747

-81 418
-332 104

-23 854
-355 411

597 200
254
-50 845
214 505

949 131
14
-59 508
534 226

214 505

534 226

-82 925

-137 755

Årets resultat

131 580

396 471

Hänförligt till
Moderföretagets medlemmar
Innehav utan bestämmande inflytande

132 786
-1 206

396 778
-307

Skatt på årets resultat

7
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

8
9

15 526

10

30 659
46 185

9 278
6 964
20 336
36 578

11

54 266
48 837

111 743
16 940

13

2 696
105 799

6 613
135 296

16

74 453
6 062 276
16 974
6 153 703

99 253
5 866 388
12 987
5 978 628

6 305 687

6 150 502

373
373

634
4
638

32 153
54 008
1 963
62 320
150 444

49 736
29 158
4 655
78 534
162 083

229 023
229 023

376 457
376 457

379 840

539 178

6 685 527

6 689 680

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

12

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

17, 18
19

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

Kassa och bank
Kassa och bank

28

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

468 038
23 093
4 206 850
4 697 981
794
4 698 775

468 028
23 695
4 073 482
4 565 205
1 902
4 567 107

1 254 669
237 702
8 782
1 501 153

1 234 637
152 017
11 498
1 398 152

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Medlemsinsatser
Reserver
Balanserat resultat inkl årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets medlemmar
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa Eget kapital

21

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättningar för skatter
Övriga avsättningar

22
23

Långfristiga skulder
övriga skulder

25 000
25 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

e

57 592
30
198 645
229 332
485 599

55 483
26 427
392 714
224 797
699 421

6 685 527

6 689 680
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Kassaflödesanalys - koncernen
Belopp i tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

27

214 505
-420 337
-205 832
-48 487

534 226
-846 438
-312 212
-150 592

-254 319

-462 804

265
36 489
-187 425
-404 990

214
-18 613
-13 752
-494 955

-41 444
4 928
-1 820
-19 339
-25
-2 134 330
2 481 221
289 191

-15 533
7 063
-6 309
-3 625
-11 706
-2 604 682
2 858 220
223 428

-4 000
-25 000
-2 635
-31 635

-10 278
-10 278

-147 434
376 457

-281 805
658 261

229 023

376 457

29

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
lnvesteringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv/avyttring av andelar i dotterföretag, netto likvidpåverkan
Förvärv av intressebolag
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändring långfristig fordran
Förändring långfristig skuld
Beståndsöverlåten verksamhet
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

28

e
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Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat

2

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

2020

2019

1 688
1 688

1 728
1 728

-1 704
-9 292
-9 308

-2 704
-9 361
-10 337

-9 308

-10 337

9 610
302

10 400
63

-129

-43

173

20

6

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, erhållna
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

7

Årets resultat

e
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

14

10 000
452 437
462 437

10 000
451 517
461 517

462 437

461 517

360
9 610

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag

15

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

e

63

400
10 400
56
128

10 033

10 984

472 470

472 501

25

Transaktion 09222115557442916455

Signerat PB, ÅO, PC, FA, JBl, JB2, LF, MJ, MM, LN, MS, LÅ, PG, KB, AH, TH, CH, EA

Lantbrukarnas Riksförbund förening upa
Org nr 702001-2642

Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

468 038
20 287
488 325

468 028
20 287
488 315

-17 056
173
-16 883
471 442

-17 076
20
-17 056
471 259

45
78
30
607
268
1 028

81
44
729
388
1 242

472 470

472 501

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

21

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser
Reservfond
Fritt eget kapital

Balanserat resultat
Arets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

e
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Kassaflödesanalys - moderföretaget
Belopp i tkr

2020

2019

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

-9 308
-73

-10 337
-33

-9 381

-10 370

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

105
-214
-9490

-4
-169
-10 543

Förvärv av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

10
10

Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

28

e

10400
10400

10 330
10 330

920
451 517

-213
451 730

452437

451 517
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges
Redovisningsprinciper
Not
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).
Immateriella anläggningstillgångar
övriga immateriella anläggningstillgångar
övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill
och varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Nyttjandeperiod
Förvärvade immateriella tillgångar

Programhandling Gröna Näringslivets hus
Dataprogram
Dataprogram
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar

15 år
10 år
3 år
10 år
10 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter
som är direkt hänförliga till förvärvet.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
För byggnader har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig.
Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen
Nyttjandeperiod
5 år
5 år
5 år
15 år
3 år

Nedlagda utgifter på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Inventarier
Datorer

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
- Stomme
100 år
- Stomkompletteringar, innerväggar mm
50 år
- Installationer; värme, el, WS, ventilation mm
20-25 år
- Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm
50 år
10-25 år
- Inre ytskikt, maskinell utrustning mm

e
28

Transaktion 09222115557442916455

Signerat PB, ÅO, PC, FA, JBl, JB2, LF, MJ, MM, LN, MS, LÅ, PG, KB, AH, TH, CH, EA

Lantbrukarnas Riksförbund förening upa
Org nr 702001-2642

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i
koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Atervinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats.
Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal
Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden.
Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas
inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster
redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.
Omräkning av utlandsverksamheter
Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden,
räknas om till redovisningsvalutan till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till genomsnitts
kursen.
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet
ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 12 (Finansiella instrument
värderade enligt 4 kap. 14 a-14 e §§ årsredovisningslagen) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från
tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är
förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har
kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den
avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
Klassificering och värdering
Finansiella tillgångar och skulder har klassificerats i olika värderingskategorier i enlighet med
kapitel 12 i BFNAR 2012: 1. Klassificeringen i olika värderingskategorier ligger till grund för hur
de finansiella instrumenten ska värderas och hur värdeförändringar ska redovisas.
(i) Finansiella tillgångar som innehas för handel
Finansiella tillgångar i denna kategori värderas till verkligt värde och värdeförändringar redovisas
i resultaträkningen. I kategorin ingår derivat med positivt verkligt värde med undantag för derivat
som är ett identifierat och effektivt säkringsinstrument.
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(ii) Investeringar som hålls till förfall
Investeringar som hålls till förfall är finansiella tillgångar som omfattar räntebärande värdepapper
med fasta eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som företaget har en uttrycklig avsikt
och förmåga att inneha till förfall. Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffnings
värde.
(iii) Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som har fastställda eller fastställbara
betalningar, men som inte är derivat. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffnings
tidpunkten. Kundfordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för
osäkra fordringar.
(iv) övriga finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna
värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda.
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett
försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter
som har betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna
ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att
ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen
på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). lnvesteringsrisk föreligger även
om tillgångarna är överförda till ett annat företag.
Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som
skuld.
Förmånsbestämda planer
Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012: 1.
Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att
avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.
I de fall pensionsförpliktelserna är uteslutande beroende av värdet på en ägd tillgång redovisas
pensionsförpliktelsen som en avsättning motsvarande tillgångens redovisade värde.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal
eller informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för
uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
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Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för
temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran
redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för
motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på
de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärde
beräknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas
varje balansdag.
I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse
till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas
varje balansdag.
Evantualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.
Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och
material levereras eller förbrukas.
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och
kostnad med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen.
Färdigställandegraden beräknas som nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete
på balansdagen i förhållande till beräknade totala uppdragsutgifter
En befarad förlust redovisas som kostnad eftersom det är sannolikt att de totala
uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten.
Ränta, royalty och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.
Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut om att utdelning ska lämnas.
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Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt
när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida
prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan
villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.
Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röste
talet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen
upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna
tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen
av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och
kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten
för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggs
köpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritets
intresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ
goodwill.
Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuell nedskrivning.
Negativ goodwill
Negativ goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
understiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
nettotillgångar.
Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20% och högst 50% av rösterna eller
på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen,
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen
redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens
egna kapital, eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill
och negativ goodwill reducerat med eventuella internvinster. I koncernens resultaträkning
redovisas som "Andel i intresseföretags resultat" koncernens andel i intresseföretagens resultat
efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över
respektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/ upplösning av negativ goodwill.
Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde. Vinstandelar upparbetade efter
förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapital
andelsfonden.
Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller
förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisnings
principerna i koncernredovisningen.
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Not 1

Nettoomsättning per rörelsegren

Koncernen
Nettoomsättning per rörelsegren
Central/Regional verksamhet
Affärsverksamhet
Försäkringsverksamhet

2020

2019

173 771
446 821

197 143
474 243
4
671 390

620 592
Not2

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer

Medelantalet anställda

2020

varav
män

2019

varav
män

Moderföretaget

Sverige

0%

0%

Dotterföretag
34%

35%

422
3
425

35%

425

34%

Sverige
Belgien
Totalt i dotterföretag

402
3
405

35%

Koncernen totalt

405

33%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

33%
34%

2020-12-31

2019-12-31

33%

33%

0%

0%

Styrelsen

41%

45%

övriga ledande befattningshavare

52%

43%

Andel kvinnor

Andel kvinnor

Moderföretaget
Styrelsen
övriga ledande befattningshavare
Koncernen totalt

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
Löner och
ersättningar

Moderföretaget

2020

6 726

(varav pensionskostnad)

Dotterföretag

Löner och
ersättningar

2 364

6 830

247 631

144 033

254 357

146 397

2019

Sociala
kostnader

2 197
1)

(-)

(varav pensionskostnad)

Koncernen totalt

Sociala
kostnader

(-)

249 679

154 405

256 509

156 602

(57 855)

(64 468)

(varav pensionskostnad)

(64 468)

2)

(57 855)

Av pensionskostnaderna avser 0 (0) tkr förbundsordförande och 849 (922) tkr VD.
Personal med inkomster över 10 basbelopp har rätt att ta ut viss del av pensionsmedlen
från Alecta och disponera dem i andra försäkringsbolag.
Till styrelseordförande Palle Borgström har utbetalts arvode om sammanlagt 1 944 (1 742) tkr,
varav hyresersättning 283 (202) tkr.
Till övriga styrelseledamöter har utbetalts arvoden om sammanlagt 4 954 (5 088) tkr, varav hyresersättning 265 (288) tkr.
Till verkställande direktör Anna Karin Hatt har lön utgått med 2 893 (1 157, för perioden 1 augusti - 31 december 2019) tkr.
LRF har tecknat pensionsförsäkring i enlighet med alternativ ITP-plan. Planen är premiebaserad.
Vid uppsägning från arbetsgivarens sida äger verkställande direktören rätt till en engångsersättning
motsvarande 12 månadslöner efter ordinarie uppsägningstid om 6 månader.
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Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda
2020
Moderföretaget
(varav tantiem o.d.)

Dotterföretag
(varav tantiem o.d.)

Koncernen totalt
(varav tantiem o.d.)

2019

Styrelse

övriga

Styrelse

övriga

och VD

anställda

och VD

anställda

6 726

6 830

(-)

(-)

(-)

(-)

12 560

235 071

12 672

237 007

(-)

(250)

(-)

(252)

19 286

235 071

19 502

237 007

(-)

(-)

Avgångsvederlag
Inom koncernen finns därutöver separata avtal tecknade med 15 (15) befattningshavare om villkor vid avgång.
Avtalen innebär regelmässigt, utöver en uppsägningstid om 6 månader, en engångsersättning som varierar från
6 upp till 18 månadslöner beroende på uppnådd ålder. För verkställande direktörer, för vilka LAS ej gäller,
innebär avtalen en reglering i förväg av villkoren då en VD på arbetsgivarens initiativ skiljs från tjänsten.
Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2020

2019

998
280

1 064
22

54

60

19

72

Koncern
PWC
Revisionsuppdrag
Övriga uppdrag
Holmefalk, Tore
Revisionsuppdrag
Ramström, Anders
Revisionsuppdrag
Holmström, Carl-Olov
Revisionsuppdrag

19

Moderföretag
PWC
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
Holmefalk, Tore
Revisionsuppdrag
Ramström, Anders
Revisionsuppdrag
Holmström, Carl-Olov
Revisionsuppdrag

84

88

54

60

19

72

19

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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Not3

Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

2020

2019

23 352
95 975
20 270
139 597

33 587
112 007
64 530
210 124

2020

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter.

2019

35 559

48 695

2020

2019

26 131
103 049
27 171

581 740
27 410

440 849
597 200

339 981
949 131

2020

2019

254
254

14
14

2020

2019

-792
-49 781
-272
-50 845

-10 111
-48 767
-630
-59 508

Leasingkostnader avser lokalhyror och övriga operationella leasingkostnader.
Moderföretaget
Saknar leasingkostnader

Not4

Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

Koncernen
Ränteintäkter, övriga
Realisationsresultat
Utdelningar
Orealiserade värdeförändringar

Not5

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen
Ränteintäkter, övriga

Not6

Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen
Räntekostnader, övriga
Räntekostnad pensionsskuld
Förvaltningsarvoden
Moderföretaget
Räntekostnader, övriga
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Not7

Skatt på årets resultat

Koncernen
Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skatt

Moderföretaget
Aktuell skattekostnad

Avstämning av effektiv skatt

2020

Koncernen
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget
Resultatpåverkande koncernjusteringar
Avskrivning av koncernmässig goodwill
Andra icke-avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag
Skatt hänförlig till tidigare år
Uppskjuten skatt avseende förändring i temporära skillnader
Schablonintäkt investereingsfonder
övrigt
Redovisad effektiv skatt

2 760
-85 685
-82 925

-65 775
-71 980
-137 755

2020

2019

-129
-129

-43
-43

2020

2019

Procent

Belopp

21,4%

214 505

21,4%

534 226

21,4%

-45 904

21,4%

-114 324

-14,2%

30 498

8,2%

-43 580

0,4%

-814

0,1%

-404

34,1%

-73 047

5,0%

-26 565

-50,9%

109 222

-8,8%

47 051

9,3%

-20 051

0,0%

-2,5%

5 416

-0,5%

39,7%

-85 107

0,0%

1,5%

-3 119

0,5%

0,0%

-19

0,0%

29

38,7%

-82 925

25,8%

-137 755

2020

Belopp

2019

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Årets anskaffningar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning
Avrundning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

-65

-2 872

2019

Belopp

21,4%

-13

63

21,3%

-64

47,6%

-30

42,7%

-129

69,0%

-43

2020-12-31

2019-12-31

26 397
8 784
35 181

23 601
2 796
26 397

-17 119
-2 536

-15 528
-1 590
-1
-17 119
9 278

-19 655
15 526

e

2 910

Procent

302
21,4%

Övriga immateriella anläggningstillgångar

2019

Belopp

Procent

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget
Ej avdragsgilla kostnader
Redovisad effektiv skatt

Nota

2019

Procent

2020

Moderföretaget
Resultat före skatt

2020
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Not9

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Koncern
Förskott vid årets början
Omklassificeringar
Under året utbetalda förskott
Redovisat värde vid årets slut

Not 10

2020-12-31

2019-12-31

6 964
-6 964

3 451
-745
4 258
6 964

2020-12-31

2019-12-31

85 392
19 774
-4 382
100 784

85 392

Goodwill

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Förvärv
Avyttringar och nedläggning av verksamhet
Vid årets slut

85 392

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Förvärv
Återföring avyttring
Arets avskrivning
Vid årets slut

-24 564
-280
4 382
-5 354

-21 163

-25 816

-24 564

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Arets nedskrivningar
Vid årets slut

-40 492
-3 817
-44 309

-40 492

30 659

20 336

2020-12-31

2019-12-31

190 352

188 500
1 852

Redovisat värde vid årets slut

Not 11

-3 401

-40 492

Byggnader och mark

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Vid årets slut

-4 002
3 648
189 998

190 352

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Arets avskrivning
Vid årets slut

-78 609
2 742

-72 545

-9 902
-85 769

-6 064
-78 609

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Arets nedskrivningar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

-49 963
-49 963
54 266

111 743
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Not 12

Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Arets valutakursdifferenser

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Arets avskrivning
Arets valutakursdifferenser
Redovisat värde vid årets slut
Not 13

2020-12-31

2019-12-31

99 149
34 422
-49 351
7 291
-14
91 497

120 157
12 092
-33 110

-82 209
45 683
-6 143
10
-42 659

-102 072
26 047
-6 178
-6
-82 209

48 837

16 940

2020-12-31

2019-12-31

6 613
10 290
-14 207
2 696

5 024
6 347
-4 758
6 613

10
99 149

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen
Vid årets början
Investeringar
Omklassificeringar
Redovisat värde vid årets slut
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Not 14

Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

2020-12-31

2019-12-31

10 000
10 000

10 000
10 000

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
2020-12-31

2019-12-31

Antal
andelar

Andel

Redovisat

Redovisat

i%i)

värde

värde

1 000

100,0

10 000

10 000

Sigill Kvalitetssystem AB, 556530-8979, Stockholm

10 000

100,0

LRF Samköp AB, 556043-8771, Stockholm

20 000

100,0

XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX

Dotterföretag I Org nr I Säte
Lantbrukarnas Ekonomi AB, 556032-9269, Stockholm
LRF FOrsäkring Skadeförsäkringsaktiebolag, 516401-8383, Stockholm (likvidation 201030)

MTK Hankinnat OY, 3091874-4, Helsingfors
LRF Media AB, 556413-2883, Stockholm
Ehande/se AB, 556861-7517, Helsingborg
LRF Media Digital AB, 556228-0981, Stockholm
M Bralh AB, 556877-1496, Omsk/Jldsvik

Förlagsaktiebalaget Storberget, 556540-6641, Stockholm
BridAB, 556415-6700, Siockholm

LRF Media Hearst AB, 556603-3063, Stockholm

580

58,0

15 000

100,0

500

100,0

1 000

100,0

600

60,0

1 000

100,0

190

100,0

1 000

100,0

Grönt väder AB, 556692-4964, Stockholm (fusionerat i LRF Media AB 200206)
Bygruppen AB, 556529-6349, Stockholm
Sånga-Säby Hotell & Konferens AB, 556095-2672, Stockholm
Macklean Strategiutveckling AB, 556014-2414, Stockholm

1 000

100,0

12500

100,0

1 000

100,0

XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX

Gropen förvaltnings AB, 556509-5436, Stockholm (likvidation 201130)

10 000

10 000

2020-12-31

2019-12-31

451 517
920
452 437

451 730
-213
451 517

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna
för totalt antal aktier.
Not 15

Fordringar hos koncernföretag

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Reglerade fordringar
Redovisat värde vid årets slut
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Not 16

Andelar i intresseföretag

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Förvärv
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Under året återförda nedskrivningar
Arets nedskrivningar

2019-12-31

176 179
25
176 204

164 473
11 706
176 179

-76 926

-52 179
786
-25 533
-76 926
99 253

-24 825
-101 751
74 453

Redovisat värde vid årets slut
Specifikation av koncernens innehav av andelar i intresseföretag

2020-12-31
Andelar

Kapital-

Justerat EK

I antal

andelens värde

I Arets resultat

i%i)

ikoncemen

270

412

Intresseföre/ag
lorg nr, sate

2020-12-31

Direkt ägda
Svenskt Kött i Sverige AB 1)

1 909

556042-4995, Stockholm
Skira AB, Uppsala

27
-1 378

667

458

40

559057-4900
LSL Svenskmärkning AB

12 086

559026-6879, Stockholm

1 000

4 000

33,0

Tillväxtbolaget för Sveriges Lanbrukare AB
556155-9831, Stockholm
Ludvig & Co Holding AB

92 161

203 250

2 157

37,5

-22 242

106 000 000

559089-3326, Stockholm

34 560
34 998

20,40

Lantbrukets Dataplattform Sverige AB
559270-6245, Stockholm

100

25 000

25

25
74 453

2019-12-31
Andelar

Kapital-

Justerat EK

I antal

andelens värde

I Arets resultat

i%i)

ikoncemen

270

412

Intresseföre/ag
lorg nr, sate

Direkt ägda
Svenskt Kött i Sverige AB 1)
556042-4995, Stockholm

1 529

27

Skira AB, Uppsala

-890

559057-4900

667

1 834

40

LSL Svenskmärkning AB
556026-6879, Stockholm

13 183

1 000

2 495

33,0

Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare AB
556155-9831, Stockholm

93 203

203 250,0

2 157

38,0

-24 145

106 000 000,0

Ludvig & Co Holding AB
559089-3326, Stockholm

4 350
35 417
57 240

20,00
99 253

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt
antal aktier.
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Not 17

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande tillgångar
Avgående tillgångar
Omklassificeringar

Ackumulerade förändringar av verkligt värde
Vid årets början
Arets förändring av verkligt värde
Omklassificeringar
Redovisat värde vid årets slut

Not 18

2020-12-31

2019-12-31

5 152 701
2 134 330
-2 379 291
211
4 907 951

4 822 598
2 604 682
-2 274 579

713 687
440 849
-211
1 154 325
6 062 276

372 532
950
340 205
713 687
5 866 388

5 152 701

Finansiella instrument och riskhantering

Finansiella instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen
2020-12-31

Koncernen

Värdeförändring

Tillgångar Finansverksamheten
Aktier och andelar
Aktiefonder
Räntebärande värdepapper
Redovisat värde

Redovisat

redovisad i

värde

resultaträkningen

1 865 561
3 116 780
1 079 935
6 062 276

150 057
360 097
-69 305
440 849

6 062 276

440 849
2019-12-31

Koncernen

Värdeförändring

Tillgångar Finansverksamheten
Aktier och andelar
Aktiefonder
Räntebärande värdepapper

Redovisat

redovisad i

värde

resultaträkningen

1 733 200
2 384 468
1 748 720
5 866 388

-42 840
472 141
83 027
512 328

Tillgångar Försäkringsverksamheten
Aktier och andelar
Aktiefonder
Räntebärande värdepapper
Redovisat värde

-77 979
-94 520
151
-172 348
339 980

5 866 388

e
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Not19

Andra långfristiga fordringar
2020-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande fordringar
Reglerade fordringar
Arets valutakursdifferenser

12 987
4000

Redovisat värde vid årets slut

Not20

15 534

-13
16 974

-2 556
9
12 987

16 974

12 987

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31

Koncernen
Förutbetalda hyresintäkter
Upplupen förmedlingsersättning
Förutbetalda kostnader
Upplupna projektintäkter
Upplupna intäkter

Not21

2019-12-31

8 481
12 784
9 022
27 200
4833
62 320

2019-12-31
15 283
7 777
10 237
38 179
7 058
78 534

Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av moderföretagets förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -16 883 918 disponeras enligt följande
-16 883 918

Balanseras i ny räkning
Summa

Not22

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Avsatt till pensioner PRI
Total kostnad för ersättningar efter avslutad anställning

Not23

2020-12-31

2019-12-31

1 254669
1 254669

1 234637
1 234637

2020-12-31

2019-12-31

8 782
8 782

11 498
11 498

2020-12-31

2019-12-31

11498
2 269
-4985
8 782

21 752
5 833
-16 087
11 498

2020-12-31

2019-12-31

Inga

Inga

Övriga avsättningar

Koncernen
Övrigt

Koncernen
Redovisat värde vid årets början
Avsättningar som gjorts under året
Belopp som har upplösts under året
Redovisat värde vid årets slut
Koncernen
Ställda säkerheter för övriga skulder

e
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Not24

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen
Upplupna personalkostnader
Förutbetalda prenumerationsintäkter
Förutbetalda medlemsavgifter
Erhållna ej förbrukade medel
Övriga poster
Moderföretag
Upplupna personalkostnader
Övriga poster

Not25

2020-12-31

2019-12-31

47 436
45688
95 865
10 989
29 354
229 332

48 562
44634
94 272
11 767
25 562
224 797

180
88
268

337
51
388

2020-12-31

2019-12-31

7 271
1 700 000
1 707 271

6 221
1600 000
1606 221

1 707 271

1606 221

25 094
1 498 074
115612
1638 780

24693
1 170 914
105 916
1 301 523

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
Aktier
övriga ställda panter och säkerheter
Registerförda tillgångar för vilka försäkringstagare har förmånsrätt
Summa ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
Garantiåtaganden, PRI
Utfästa investeringsåtagande
Övriga eventualförpliktelser

Av koncernens övriga eventualförpliktelser avser 95 425 tkr en garanti för LRF Re A.G.s åtagande
försäljningen av SwedeAgri Reinsurance S.A. Då LRF AG är likviderat under 2016 har LEAB övertagit
åtagandet. Åtagandet är begränsat till försäljningssumman och gäller längst till 2020-12-31.
Koncernen har utställda investeringsåtaganden om totalt 1 498 074 tkr.
Moderföretaget
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag avseende
Pensionsåtagande hos PRI

Not26

2020-12-31

2019-12-31

Inga

Inga

1 254669

1 234637

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Värdesäkringen av den förmånsbestämda ålderspensionen i ITP 2 är fastställd till 0,39% för 2020, detta kommer
påverka pensionsskulden per den 31 januari 2021.
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Betalda räntor och erhållen utdelning

Koncernen
Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Moderföretaget
Erlagd ränta

Not28

Likvida medel

Koncernen
Följande de/komponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden

2020

2019

27 171
26 385
-792

27 410
14
-10 111

2020

2019

2020-12-31

2019-12-31

229 023
229 023

376 457
376 457

2020-12-31

2019-12-31

452 437
452 437

451 517
451 517

2020

2019

81 418
24 827

23 854
24 747
-1 456
-581 740
-339 981
28 114
-10 254
10 278
-846 438

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Moderföretaget
Följande de/komponenter ingår i fordringar hos koncernföretag:
Tillgodohavande på koncernkonto

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not29

Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Koncernen
Avskrivningar
Resultat andel i intresseföretag
Aktiverat arbete för egen räkning
Rearesultat försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Förändring i värdet på finansiella instrument
Avsättningar/fordringar avseende pensioner
Övriga avsättningar
Övriga avsättningar överlåtelse av försäkringsbestånd - ej över resultaträkning

-103 049
-440 849
20 032
-2 716
-420 337
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Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:

Rörelseresultat/ Nettoomsättning

Balansomslutning:

Totala tillgångar

Avkastning på
sysselsatt kapital:

(Rörelseresultat + finansiella intäkter) I Genomsnittligt sysselsatt kapital

Finansiella intäkter: Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital)
Sysselsatt kapital: Totala tillgångar - räntefria skulder
Räntefria skulder:

Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande.

Avkastning på
eget kapital:
Soliditet:

Arets resultat/ Eget kapital
Totalt eget kapital/ Totala tillgångar

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska

underskrift

Palle Borgström

Asa Odell

Paul Christensson

Ordförande

Vice ordförande

Vice ordförande

Fredrik Andersson

Joakim Borgs

Mikael Bäckström

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ann-Charlott Folkesson

Mikaela Johnsson

Martin Moraeus

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Lennart Nilsson

Marcus Söderlind

Lena Söderberg Asheim

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Pirjo Gustafsson

Kristina Bengtsson

Personalrepresentant

Personalrepresentant

Anna Karin Hatt
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska påskrift

Erik Albenius

Tore Holmefalk

Carl-Olov Halmström

Auktoriserad revisor

Förtroendevald revisor

Förtroendevald revisor
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Årsredovisning LRF UPA Koncern 2020
Huvuddokument
33 sidor
Startades 2021-03-02 19:58:59 CET (+0100) av Jennie
Söderberg (JS)
Färdigställt 2021-03-11 21:58:39 CET (+0100)

lnitierare
Jennie Söderberg (JS)
Lantbrukarnas Ekonomi AB
jennie.soderberg@lrf.se

Signerande parter
Palle Borgström (PB)

Åsa Odell (ÅO)

palle.borgstrom@Irf.se

asa.odell@lrf.se

BanklD

BanklD

Namnet som returnerades från svenskt Bank/0 var
"PALLE BORGSTRÖM"
Signerade 2021-03-03 10:00:38 CET (+0100)

Namnet som returnerades från svenskt Bank!D var '!\SA
ODELL"
Signerade 2021-03-03 10:05:57 CET (+0100)

Paul Christensson (PC)

Fredrik Andersson (FA)

paul.christensson@lrf.se

fredrik.andersson@lrf.se

BanklD

1/4

BanklD

Namnet som returnerades från svenskt Bank/0 var "Paul
Arne Christensson"
Signerade 2021-03-03 10:08:06 CET (+0100)

Namnet som returnerades från svenskt Bank/0 var
"FREDRIK ANDERSSON"
Signerade 2021-03-03 12:09:24 CET (+0100)

Joakim Borgs (JBl)

Joakim Bäckström (JB2)

joakim.borgs@lrf.se

mikael.backstrom@lrf.se
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BanklD

BanklD

Namnet som returnerades från svenskt Bank!D var
"JOAKIM BORGS"
Signerade 2021-03-03 21:07:25CET (+0100)

Namnet som returnerades från svenskt Bank/0 var
"MIKAEL BÄCKSTRÖM"
Signerade 2021-03-03 21:22:42 CET (+0100)

Lotta Folkesson (LF)

Mikaela Johnsson (MJ)

lotta. fotkesson@Irf.se

mikae!a.johnsson@lrf.se

,,

,,

BanklD

BanklD

Namnet som returnerades från svenskt Bank!D var
"Maria Ann-Charlott Folkesson"
Signerade 2021-03-0411:43:18 CET {+0100}

Namnet som returnerades från svenskt Bank/0 var
"Mikaela Karin Junea Johnsson"
Signerade 2021-03-0412:08:26 CET {+0100}

Martin Moreus (MM)

Lennart Nilsson (LN)

martin. moraeus@Irf.se

!ennart.ni!sson@lrf.se

,,

,,

BanklD

BanklD

Namnet som returnerades från svenskt Bank!D var
"Anders Martin Moraeus"
Signerade 2021-03-0412:12:08 CET {+0100)

Namnet som returnerades från svenskt Bank/0 var
"Lennart Nilsson"
Signerade 2021-03-0415:03:31 CET {+0100}

Marcus Söderlind (MS)

Lena Åsheim (LÅ)

marcus.soder!ind@lrf.se

lena.asheim@lrf.se

,,

,,

BanklD

BanklD

Namnet som returnerades från svenskt Bank/0 var
"LENA SÖDERBERG ÅSHEIM"
Signerade 2021-03-0512:03:24CET (+0100)

Namnet som returnerades från svenskt Bank!D var
"MARCUS SÖDERLIND"
Signerade 2021-03-0510:29:22 CET (+0100)
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Pirjo Gustafsson (PG)

Kristina Bengtsson (KB)

pirjo.gustafsson@lrf.se

kristina.bengtsson@lrf.se

,,

,,

BanklD

BanklD

Namnet som returnerades från svenskt Bank/0 var
"PIRJO GUSTAFSSON"
Signerade 2021-03-0512:05:11 CET (+0100)

Namnet som returnerades från svenskt Bank/0 var
"KRISTINA BENGTSSON"
Signerade 2021-03-0512:24:09 CET (+0100)

Anna-Karin Hatt (AH)

Tore Holmefalk (TH)

Anna-karin.hatt@lrf.se

tore@ho/mefa/k.net

,,

,,

BanklD

BanklD

Namnet som returnerades från svenskt Bank/0 var
''ANNA-KARIN HATT"
Signerade 2021-03-0512:51:42 CET (+0100)

Namnet som returnerades från svenskt Bank/0 var
"TORE HOLMEFALK"
Signerade 2021-03-0516:00:52 CET (+0100)

Carl-Olov Halmström (CH)

ErikAlbenius (EA)

co@lillegarden.se

erik.albenius@pwc.com

,,

,,

BanklD

BanklD

Namnet som returnerades från svenskt Bank/0 var "Erik
A!benius"
Signerade 2021-03-11 21:58:39 CET {+0100}

Namnet som returnerades från svenskt Bank/0 var
"CARL-OLOV HOLMSTRÖM"
Signerade 2021-03-08 08:51:13 CET {+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda
bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader
som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte
integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de
dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta
dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er
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Revisionsberättelse
Till riksförbundsstämman i Lantbrukarnas Riksförbund förening upa, org.nr 702001-2642

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Lantbrukarnas Riksförbund förening
upa för år 2020 med undantag för hållbarhetsrapporten på sida 5.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhetsrapporten på sida 5. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att riksförbundsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen
och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 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. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören
för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 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 misstag 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.
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Oneflow ID 1692017

Sida 1 / 5

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
•

Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

•

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

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar och därmed enligt god
revisionssed i Sverige. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen och
koncernredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Lantbrukarnas Riksförbund förening upa för år 2020 samt av förslaget
till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att riksförbundsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till
de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande
sätt.

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

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller
stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om
ekonomiska föreningar.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är
förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella
bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
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Revisorernas yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidan 5 och för att den är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.
Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund
för vårt uttalande.
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Erik Albenius
Auktoriserad revisor
PwC

Carl-Olov Holmström
Förtroendevald revisor

Tore Holmefalk
Förtroendevald revisor
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Deltagare
ERIK ALBENIUS Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-11 20:42:32 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Erik Albenius

Datum

Erik Albenius
erik.albenius@se.pwc.com
Leveranskanal: E-post

CARL-OLOV HOLMSTRÖM Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-11 14:12:50 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CARL-OLOV HOLMSTRÖM

Datum

Carl-Olov Holmström
co@lillegarden.se
Leveranskanal: E-post

TORE HOLMEFALK Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-11 14:29:31 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: TORE HOLMEFALK

Datum

Tore Holmefalk
tore@holmefalk.net
Leveranskanal: E-post
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Styrelsen och verkställande direktören för

Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening
Org nr 802001-9850
får härmed avge

Årsredovisning
för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2020

Innehåll:

sida

Förvaltningsberättelse

56

Resultaträkning

57

Balansräkning

58

Kassaflödesanalys

59

Noter med redovisningsprinciper och
bokslutskommentarer

60

Underskrifter

62

e
55

Transaktion 09222115557442917347

SigneratÅO, PC, FA, JB, MB, LF, MJ, MM, PG, LN, MS, LÅ, KB, CH, AH, TH, EA, PB

Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening
Org nr 802001-9850

Förvaltn i ngsberättelse
Allmänt om verksamheten
Styrelsen och verkställande direktören för Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening får härmed
avge årsredovisning för verksamheten under 2020.
Antalet medlemmar var 137 225 st (138 983) vid utgången av 2020.
Riksförbundsstämma
Ordinarie riksförbundsstämma hölls digitalt den 26 maj 2020. På denna stämma beslutades att styrelsen
skall bestå av 12 ledamöter. Stämman omvalde Palle Borström till förbundsordförande fram till 2021 års stämma.
Fem ledamöter omvaldes och en ledamot nyvaldes i enlighet med valberedningsförslag. Röstlängden upptog
149 fullmäktige.
Som en konsekvens av Covid-19 pandemin behandldes de 71 motionerna från medlemmarna på en digifysisk
extrastämma den 30 september-1 oktober 2020. Röstlängden på extrastämman upptog 147 ledamöter
Styrelsen
Styrelsen hade 14 protokollförda sammanträden under året varav 6 var extrainsatta. Av dessa genomfördes
6 möten fysiskt och 8 digitalt.
Löpande förvaltning
Den löpande förvaltningen av föreningen omhändertas av Lantbrukarnas Ekonomi AB.
Ideella föreningen saknar anställd personal och föreningen debiteras för utförda tjänster. Därmed har Covid
inte direkt påverkat verksamheten. De åtgärder Lantbrukarnas Ekonomi AB vidtagit finns beskrivna i bolagets
förvaltningsberättelse.
Förslag till disposition av föreningens vinst
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel,
kronor 163 475 955,81 varav årets vinst 7 362 409,45 , disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning

Summa

163 475 955,81
163 475 955,81

Eget kapital
2020-12-31

Fritt eget kapital
Bal.res. inkl
årets resultat

156 114
7 362
163 476

Ingående balans
Arets resultat
Vid årets utgång

e

Summa eget
kapital

156 114
7 362
163 476
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Resultaträkning
Belopp i Tkr

2020

2019

58 360
20 000
78 360

56 910
28 774
85 684

-63 211
-7 787
7 362

-66 159
-7 930
11 595

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

7 362

11 595

Resultat före skatt

7 362

11 595

Skatt på årets resultat
Arets resultat

7 362

11 595

Not

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
övriga rörelseintäkter

2

Verksamhetens kostnader
Administrations- och förvaltningskostnader
Regionernas andel av medlemsavgifter
Verksamhetsresultat

e
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Balansräkning
2020-12-31

2019-12-31

14 000
14 000

14 000
14 000

14 000

14 000

454
22 234
22 688

454
23 085
23 539

Kassa och bank

175 186
175 186

166 645
166 645

Summa omsättningstillgångar

197 874

190 184

SUMMA TILLGÅNGAR

211 874

204 184

2020-12-31

2019-12-31

156 114
7 362
163 476
163 476

144 519
11 595
156 114
156 114

11 045
37 353
48 398

11 412
36 658
48 070

211 874

204 184

Belopp i Tkr

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Insatser i Lantbrukarnas Riksförbund förening upa

3

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Aktuell skattefordran
övriga fordringar

Kassa och bank

Balansräkning
Belopp i Tkr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital

Balanserat resultat
Årets resultat

4

Kortfristiga skulder

övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

e
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Kassaflödesanalys
Belopp i Tkr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Okning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Arets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

8

e

2020

2019

7 362

11 595

7 362

11 595

850
329
8 541

-1 210
584
10 969

8 541
166 645

10 969
155 676

175 186

166 645
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Noter
Belopp i Tkr om inget annat anges

Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.
Ränta
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.

Not2

Övriga rörelseintäkter

Återbäring Medlemsförsäkring

Not3

2020

2019

20 000
20 000

28 774
28 774

2020-12-31

2019-12-31

14 000
14 000

14 000
14 000

Insatser i Lantbrukarnas Riksförbund förening upa

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

e
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Disposition av vinst eller förlust

Not4

Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 163 475 955 disponeras enligt följande
Balanseras i ny räkning

163 475 955
163 475 955

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not5

Förutbetalda medlemsavgifter
Not6

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

2020-12-31

2019-12-31

37 353
37 353

36 658
36 658

2020
Inga

2019
Inga

2020-12-31

2019-12-31

175 186
175 186

166 645
166 645

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Not 7
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut
Nots

Likvida medel

Följande de/komponenter ingår i likvida medel:

Tillgodohavande på koncernkonto

e
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Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Palle Borgström

Åsa Odell

Paul Christensson

Ordförande

vice ordförande

vice ordförande

Fredrik Andersson

Joakim Borgs

Mikael Bäckström

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ann-Charlott Folkesson

Mikaela Johnsson

Martin Moreus

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Lennart Nilsson

Marcus Söderlind

Lena Söderberg Åsheim

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Anna-Karin Hatt
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska påskrift

Erik Albenius

Tore Holmefalk

Carl Olov Holmström

Auktoriserad revisor

Förtroendevald revisor

Förtroendevald revisor
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Lantbrukarnas Ekonomi AB
jennie.soderberg@lrf.se

Signerande parter
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BanklD

Namnet som returnerades från svenskt Bank!D var 'J1SA
ODELL"
Signerade 2021-03-03 10:07:42 CET (+0100)

Namnet som returnerades från svenskt Bank!D var "Paul
Arne Christensson"
Signerade 2021-03-03 10:12:13 CET (+0100)

Fredrik Andersson (FA)

Joakim Borgs (JB)

fredrik.andersson@lrf.se

joakim. borgs@!rf.se
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,,
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BanklD

Namnet som returnerades från svenskt Bank!D var
"FREDRIK ANDERSSON"
Signerade 2021-03-03 12:10:20 CET (+0100)

Namnet som returnerades från svenskt Bank!D var
"JOAKIM BORGS"
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Mikael Bäckström (MB)

Lotta Folkesson (LF)

mikae!. backstrom@Irf.se

lotta. falkesson@Irf.se
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Namnet som returnerades från svenskt Bank!D var
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Signerade 2021-03-04 12:12:45CET {+0100}

Pirjo Gustafsson (PG)

Lennart Nilsson (LN)

pirjo.gustafsson@lrf.se

lennart.nilsson@lrf.se
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Namnet som returnerades från svenskt Bank!D var
"P/RJO GUSTAFSSON"
Signerade 2021-03-0512:04:06 CET (+0100)

Namnet som returnerades från svenskt Bank!D var
"Lennart Nilsson"
Signerade 2021-03-04 15:05:31 CET (+0100)

Marcus Söderlind (MS)

Lena Åsheim (LÅ)

marcus.soderlind@lrf.se

lena.asheim@lrf.se
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,,

BanklD

BanklD

Namnet som returnerades från svenskt Bank!D var
"LENA SÖDERBERG ÅSHE!M"
Signerade 2021-03-0512:01:47 CET (+0100)

Namnet som returnerades från svenskt Bank!D var
"MARCUS SÖDERLIND"
Signerade 2021-03-0510:30:52 CET (+0100)
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Verifikat

Transaktion 09222115557442917347
Kristina Bengtsson (KB)

Carl-Olov Holmström (CH)

kristina.bengtsson@lrfse

co@lillegarden.se
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BanklD

BanklD

Namnet som returnerades från svenskt BanklD var
"KRISTINA BENGTSSON"
Signerade 2021-03-0512:23:25CET {+0100}

Namnet som returnerades från svenskt Bank!D var
"CARL-OLOV HOLMSTRÖM"
Signerade 2021-03-08 08:50:11 CET {+0100}

Anna-Karin Hatt (AH)

Tore Holmefalk (TH)

Anna-karin.hatt@lrf.se

tore@holmefalk.net
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,,

BanklD

BanklD

Namnet som returnerades från svenskt Bank!D var
''ANNA-KARIN HATT"
Signerade 2021-03-0512:48:51 CET (+0100)

Namnet som returnerades från svenskt Bank!D var
"TORE HOLMEFALK"
Signerade 2021-03-0515:59:00 CET (+0100)

ErikAlbenius (EA)

Palle Borgström (PB)

erik.albenius@pwc.com

palle.borgstrom@lrfse

,,

,,

BanklD

BanklD

Namnet som returnerades från svenskt BanklD var "Erik
Albenius"
Signerade 2021-03-11 21:45:18 CET {+0100)

Namnet som returnerades från svenskt Bank!D var
"PALLE BORGSTRÖM"
Signerade 2021-03-03 10:01:34 CET {+0100}

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda
bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader
som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte
integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de
dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta
dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er
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Verifikat

Transaktion 09222115557442917347
bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt
på: https://scrive.com/verify
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Revisionsberättelse
Till riksförbundsstämman i Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening, org.nr 802001-9850

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att riksförbundsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 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. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
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utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå
en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om
årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening för år 2020.
Vi tillstyrker att riksförbundsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med föreningens stadgar.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till disposition av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och
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övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med föreningens stadgar.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Erik Albenius
Auktoriserad revisor
PwC

Carl-Olov Holmström
Förtroendevald revisor
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Tore Holmefalk
Förtroendevald revisor
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Ärende nr 11

Granskningsrapport för Lantbrukarnas Riksförbund u p a
enligt
Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag
för verksamhetsåret

2020

Bakgrund
Rollen som granskare ur ett medlemsperspektiv är en viktig roll i de kooperativa företagen, vilket också lyfts fram i koden. Koden slår fast att stämman ska
välja en eller flera personer att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv.
För förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer består granskningsuppdraget av två delar. En del är revision enligt föreningslagen eller försäkringsrörelselagen och en del är granskning enligt koden. Den revisionsanknutna delen
görs tillsammans med de externa revisorerna.
Företagets rapportering om hur koden följs, styrningsrapporten, utgör en viktig
informationskälla och ska också vara föremål för översiktlig granskning. Som
underlag för granskningen kan ligga protokoll, policys, anvisningar och intervjuer med ledande befattningshavare. Granskaren ska i sin granskningsrapport
lämna ett uttalande om styrelsens styrningsrapport är upprättad enligt koden.
Yttrande av LRFs förtroendevalda revisorer
Vi har under vår granskning av styrelsens styrningsrapport tagit del av hur LRF
hanterar koden. Vi konstaterar att några av kodens principer har liten koppling
till LRFs verksamhet. I principerna 1, Syfte och medlemsnytta och 2, Demokratiska processer, ser vi att rapporten beskriver att LRF följer principerna fullt
ut. Vi har liksom styrelsen konstaterat att LRF för att följa princip 7, Ersättning
till ledande befattningshavare, kommer att behöva föreslå riksförbundsstämman 2021 att fastställa principer för ersättning till ledande befattningshavare.
Vår granskning enligt koden har i övrigt skett inom ramen för vår ordinarie
granskning av LRFs verksamhet.
2021-04-28
Tore Holmefalk

Carl-Olov Holmström
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Ärende nr 11

Föreningsstyrningsrapport för Lantbrukarnas Riksförbund u p a
enligt
Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag
för verksamhetsåret

2020

Fastställd av LRFs riksförbundsstyrelse 2021-03-03

Bakgrund
LRF och koden
Den 26 maj 2020 beslutade LRFs riksförbundsstämma att anta Svensk kod för
styrning av kooperativa och ömsesidiga företag (nedan koden) för LRF förening u p a. 1 Genom att anta koden bedöms LRFs målsättning att vara en organisation som präglas av ett tydligt föreningsdemokratiskt arbetssätt stärkas.
Om Svensk kooperation och koden
Svensk Kooperation har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att öka kunskapen om kooperation, sprida idéer och visioner,
driva opinionsbildning och företräda medlemmarna i frågor som rör de kooperativa och ömsesidiga företagens villkor.
Föreningen är partipolitiskt obunden och grundades 2017 av LRF, KF, HSB
och Arbetsgivarföreningen KFO (numera Fremia).
Svensk Kooperation har utarbetat en kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. Koden ger vägledning för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag baserat på dessas etiska och värdemässiga utgångspunkter.
Syftet med koden är att främja medlemsdialogen och de demokratiska beslutsprocesserna i kooperativa och ömsesidiga företag samt att öka transparensen
och öppenheten i styrelsens arbete.

1

Protokoll 20-05-26 ärende § 21 b)
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Processen avseende koden
Koden bygger på principen följ och förklara.
Det innebär att ett företag som tillämpar koden tydligt ska redovisa och ge en
motivering till på vilket sätt företaget följer principerna i koden.
I en årlig styrningsrapport ska företaget redogöra för hur man tillämpat koden.
Koden baseras på åtta principer rörande främst föreningarnas demokratiska
processer, medlemsdeltagande och beslutande organ. Till dessa principer finns
också korta vägledande kommentarer.
Koden i sin helhet finns att läsa på www.svenskkooperation.se.
Övergripande om kodens implementering i LRF
Som framgår ovan avser koden styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är samlingsnamn för LRF förening u p a
och LRF ideell förening. Till u p a-föreningen är knutet ett servicebolag, Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag. Det är således endast LRF u p a som är ett
kooperativt företag i det som ryms inom samlingsnamnet LRF. Stämmobeslutet
att anta koden avser följaktligen endast LRF u p a.
LRF u p a har en viktig roll i LRF inte minst eftersom det är i LRF u p a som
LRFs 25 organisationsmedlemmar har sitt medlemskap (tillsammans med
LRFs regioner). Det är emellertid i den ideella föreningen LRF id som alla person-, företagar- och intressemedlemmar har sitt medlemskap.
Genom LRFs organisering med bland annat en gemensam och samtidig riksförbundsstämma för LRF u p a och LRF id, en identisk sammansättning av riksförbundsstyrelsen för LRF u p a och LRF id och samtidiga möten för riksförbundsstyrelsen för de två föreningarna är det inte enkelt att, i det sammanhang som
denna rapport avser, särskilja beslut och styrning mellan de två föreningarna.
Därför kommer denna rapport att utgå från perspektivet att kodens principer
träffar båda föreningarna i den utsträckning det bedöms relevant och lämpligt. 2
Samtidigt noteras att formellt avser antagandet av koden endast LRF u p a.
Mer om koden
Koden för styrning av kooperativa företag baseras på åtta principer, utan regler.
Till dessa principer finns också korta vägledande kommentarer. Kommentarerna är inte regler, utan är till för att belysa principerna och ge uttryck för det
synsätt som ligger till grund för den aktuella principen. Företag som antar koden ska följa och rapportera kring de åtta principerna.
2 De regionala ideella LRF-föreningarna ingår inte i denna redovisning.
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LRFs redovisning mot de åtta principerna
Princip 1 – Syfte och medlemsnytta

Syfte och medlemsnytta

Styrelsen ska säkerställa att företagets syfte, värdegrund och strategier utgår
från medlemmarnas mening och att företaget långsiktigt levererar medlemsnytta.
Styrelsen ska säkerställa att företaget har en öppen kommunikation med medlemmar, medarbetare och andra intressenter, lägga fast riktlinjer för företagets
uppträdande i samhället och ange vilka regelverk och principer som företaget
följer.
Vägledande kommentar
Medlemmarnas mening kan fångas upp genom att styrelsen engagerar medlemmarna i en dialog om företagets syfte, långsiktiga strategier, mål och värdegrund.
Med angivande av vilka regler och principer som företaget följer åsyftas exempelvis Agenda 2030/FN:s globala hållbarhetsmål och andra koder som ligger
utanför gällande lagstiftning.
Styrelsen ska säkerställa att företagets syfte, värdegrund och strategier utgår
från medlemmarnas mening och att företaget långsiktigt levererar medlemsnytta.
Styrelsen ska säkerställa att företaget har en öppen kommunikation med medlemmar, medarbetare och andra intressenter, lägga fast riktlinjer för företagets uppträdande i samhället och ange vilka regelverk och principer som företaget följer.
Redovisning avseende LRF
LRFs medlemmar, inte minst organisationsmedlemmarna i LRF u p a, ges löpande tillfällen att delge styrelsen sina uppfattningar av vad medlemmarna ser
som föreningens främsta uppgifter och vad som ger störst nytta för medlemmarna.
LRF har i föreningsdemokratiska processer med medlemsinflytande fastställt
såväl organisationens värdegrund och vision samt enligt vilka principer LRF
övergripande ska verka.
För LRFs organisationsmedlemmar och LRFs regioner (som representerar person- och företagarmedlemmar samt regionala intressemedlemmar) är de formaliserade forumen riksförbundsråd och regionalt råd två arenor där medlemmarna utöver riksförbundsstämman har möjlighet att delge styrelsen sina uppfattningar.
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Det är uppenbart att Covid-19 gett mycket speciella förutsättningar för LRF
och alla andra föreningar att upprätthålla dialogen och mötesformerna med
medlemsledet under 2020. Fysiska möten har fått planeras om till digitala där
det varit möjligt och vissa möten har fått ställas in eller skjutas på framtiden.
Mycket beroende på Covid-19 har LRF genomfört fler riksförbundsråd och
regionala råd under 2020 än vad som är brukligt (för 2020 fyra riksförbundsråd
och sex regionala råd). På grund av Covid-19 genomfördes de alla som digitala
möten.

Princip 2 – Demokratiska processer

Demokratiska processer

Kooperativa företag har demokratiska processer där medlemmarnas mening får
ett tydligt genomslag. Processerna ska på ett öppet och transparent sätt främja
medlemmarnas medverkan i olika forum och ge möjlighet till påverkan och insyn i verksamheten. Medlemmarna utser också representanter till de högsta beslutande organen.
Styrelsen ska kontinuerligt utvärdera företagets demokratiska organisation och
vid behov initiera förändringar.
Vägledande kommentar
Den formella strukturen är enligt lag hierarkisk. Stämman är överordnad styrelsen och kan ge uppdrag till styrelsen i förvaltningsfrågor. Likaså kan styrelsen ge instruktioner till vd och därmed företagsledningen.
I praktiken utövas medlemmarnas inflytande på olika sätt inom ramen för företagets demokratiska organisation ofta genom förtroendevalda representanter.
För att de förtroendevalda verkligen ska utgöra en resurs och kunna agera
självständigt med integritet måste de ha relevant information om verksamheten
och tillgång till utbildning.
Redovisning avseende LRF
Även om allt kan förbättras är LRF en organisation som får anses ge medlemmar goda möjligheter att göra sin röst hörd. Det betyder inte att alla synpunkter
och förslag leder till förändring. Men genom att driva en fråga som en motion
kan ärenden drivas hela vägen upp till stämman och det sker i en omfattning
som få andra föreningar kan mäta sig med. Under 2020 behandlades 71 motioner vid den extra (och digifysiska) riksförbundsstämman. Samtliga av dessa
var dock ursprungligen ställda av individmedlemmar i LRF id (det vill säga
inga motioner ställdes av organisationsmedlemmar).
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Utöver motionsrätten, och fullmäktigerepresentation på riksförbundsstämman
(för organisationsmedlemmar) kan medlemmar ta direktkontakt med styrelsepresentanter på såväl lokal nivå som regional och även riksnivå. En annan kanal för medlemmar är facebookgruppen Vi är LRF där medlemmar och förtroendevalda kan ha en löpande dialog om vitt skilda frågor.
Sedan tidigare pågår ett arbete med att lyfta och vitalisera LRFs folkrörelsestruktur. Under 2020 har detta arbete drivits vidare även om det på grund av
Covid-19 inte kunnat bedrivas i den takt som planerats.
Princip 3 – Medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande

Medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande

Den kooperativa affärsmodellen utgår från att medlemmarna deltar i företagets
värdeskapande genom två roller, en affärsrelation och en ägarrelation.
Styrelsen ska säkerställa att dessa relationer är utformade så att de främjar
medlemmarnas ekonomi, engagemang och lojalitet.
Vägledande kommentar
Affärsrelationen är medlemmarnas deltagande i verksamheten. Ägarrelationen
kommer till uttryck genom medlemmarnas insatskapital, rätten att på stämman
utse styrelse och medverka i beslut om företagets syfte, strategier och långsiktiga utveckling.
Framgångsrika företag levererar medlemsnytta och har nöjda medlemmar.
Medlemsnyttan är en funktion av hur väl företaget främjar medlemmarnas ekonomi och hur relevant företagets värdegrund är för medlemmarna.
Redovisning avseende LRF
Redovisningen av kodens princip om värdeskapande är kanske den som tydligast särskiljer LRF och LRFs särskilda organisering och syfte. LRF u p a är något annat än en ”vanlig” ekonomisk förening. I rollen som folkrörelsebaserad
företagarorganisation för det gröna näringslivet sker värdeskapandet inte i
första hand i en affärsrelation mellan föreningen och medlemmarna. 3 Däremot
är det tydligt att medlemmarna i LRF (såväl i LRF u p a som LRF id) förväntar
sig en tydlig medlemsnytta genom de olika verksamheter som sker genom
LRF, där näringspolitiskt arbete, kommunikation till allmänheten, folkrörelseengagemang och gemensamma rabattupphandlingar kan nämnas särskilt.
Under 2020 har LRF i ljuset av Covid-19 särskilt drivit vikten av svensk livsmedelsproduktion generellt men även ett antal frågor av avgörande vikt för att
primärproduktionen ska kunna fortsatta leverera även under pandemin (fram-

3

För många medlemmar i LRF id är dock möjligheten att handla till rabatterade priser via LRF Samköp en
uppskattad del av medlemskapet.
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förallt klassningen som samhällsviktig verksamhet och tillgången till arbetskraft). Detta arbete har haft betydelse för såväl LRFs företagarmedlemmar som
LRFs organisationsmedlemmar.
Princip 4 - Stämman

Stämman

Stämman ska förberedas och genomföras på ett sådant sätt att goda förutsättningar skapas för medlemmarna att utöva sina medlemsrättigheter.
På stämman ska väljas en eller flera personer med uppdrag att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv och lägga fram en granskningsrapport till
stämman.
Vägledande kommentar
En väl genomförd och förberedd stämma är ett viktigt inslag i den demokratiska processen. För att den ska kunna genomföras på bästa sätt bör följande
beaktas;
1. Företaget på webbplats lämnar information om tid och plats för stämman
samt information om när ett ärende från en medlem senast ska ha inkommit för
att kunna tas in i kallelsen till stämman.
2. Valberedningen lämnar förslag till val av stämmoordförande, vilket bör intas i kallelsen till stämman.
3. Vd och styrelseordförande och en beslutsför styrelse samt revisorerna och
de personer som valts att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv är
närvarande på stämman.
4. Styrelsen motiverar sina förslag samt kommenterar och besvarar alla inkomna motioner och lämnar förslag till beslut.
5. Stämman bör vara tillgänglig för medlemmarna genom exempelvis ändamålsenliga tekniska lösningar.
Redovisning avseende LRF
LRFs riksförbundsstämma år 2020 präglades av den rådande situationen med
Covid-19. Den 24 mars 2020 beslöt riksförbundsstyrelsen att den ordinarie
stämman skulle ske digitalt, men då inte behandla inkomna motioner. Syftet
var dels att ge motionsbehandlingen i regionerna förlängd tid och dels att inte
genomföra en mycket lång digital stämma i maj. Den ordinarie stämman med
förkortad dagordning genomfördes digitalt men på grund av vissa tekniska problem kunde inte teknikens alla möjligheter till enkel votering nyttjas utan en
reservmetod fick användas istället.
Intentionen var att kunna hålla en extra stämma efter sommaren med fysisk
närvaro och då genomföra en traditionell motionshantering med debatt i plenum. Eftersom Covid-19-spridningen kom att fortsätta även efter sommaren
fick även den extra stämman genomföras digitalt/semidigitalt med fullmäktige
samlade vid ett begränsat antal platser runt om i landet. Då fungerade tekniken
i stort sett helt utan problem.
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Bedömningen är att LRF sammantaget lyckats genomföra ordinarie och extra
stämma med hjälp av digital teknik på ett sätt som tillgodosett fullmäktiges och
medlemmars behov att kunna medverka respektive följa stämmorna.
Princip 5 - Valberedningen

Valberedningen

Samtliga val, till styrelse, revisor och till andra förtroendeuppdrag, ska ske
transparent och vara förberedda genom en strukturerad valberedningsprocess.
Valberedningen ska också lämna förslag till arvoden för förtroendevalda.
Valberedningar kan förekomma på flera nivåer i organisationen och varje valberedning ska ha riktlinjer för sitt uppdrag. Valberedningens ledamöter ska,
oavsett hur de utsetts, tillvarata företagets och medlemmarnas intresse.
Vägledande kommentar
Företaget bör i god tid lämna information om vilka som sitter i valberedningen
och hur medlemmarna kan lämna förslag till valberedningen.
Mångfald och jämställdhet är självklart för en valberedning att beakta i styrelsens sammansättning.
I syfte att få in nya kategorier av förtroendevalda, som inte uppmärksammas av
valberedningen, kan företagen tillämpa principen om fri nominering.
Fri nominering innebär att medlemmarna, i en av företaget organiserad process, kan föreslå personer till förtroendeuppdrag.
Valberedningens roll är att kontrollera att de nominerade är behöriga och att
de accepterar nomineringen. Valberedningen kan komplettera med ytterligare
nomineringar för att skapa en bred representation.
Samtliga nominerade kandidater presenteras för medlemmarna och är valbara. Valberedningen anger vilka av de nominerade som de föreslår.
Redovisning avseende LRF
I LRF är valberedningar en väl etablerad funktion. Av LRFs riksförbundsstadgar (10§) framgår att riksförbundsstämman utser en valberedning om 7-11 personer som har att dels föreslå styrelse för LRF men även lämna förslag på revisorer samt förslag på arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
Valberedningen för LRFs riksförbund sammanträde vid sex tillfällen under 2020.
Av stadgarna för LRFs regionföreningar framgår att det vid regionstämmor ska
utses valberedningar vilka ska verka under samma principer som gäller för
LRFs riksförbund.
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LRF har inte en etablerad struktur för helt fri nominering utan medlem som
önskar föreslå person till förtroendeuppdrag kan enklast kommunicera det med
berörd valberedning.
Princip 6 - Styrelsen

Styrelsen

Styrelsens kompetens ska vara anpassad till verksamhetens komplexitet och
omfattning. Förutom medlemmar i föreningen ska styrelsen vid behov även ha
externa ledamöter som tillför ytterligare kompetens.
Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen arbetar på ett effektivt sätt. Ordföranden ska på ett objektivt sätt främja en öppen
debatt och konstruktiva diskussioner inom styrelsen. Varje ledamot ska agera
självständigt och med integritet.
Vägledande kommentar
Utgångspunkten är att styrelseledamöterna ägnar uppdraget den tid, omsorg
och tillägnar sig den kunskap som erfordras för att tillvarata företagets och
medlemmarnas intresse.
Styrelsens ordförande förväntas initiera en årlig utvärdering av styrelsens arbete. Utvärdering tas självklart upp i styrelsen och i valberedningen som underlag för deras arbete.
Redovisning avseende LRF
Styrelsen för LRFs riksförbund har under 2020 bestått av 14 personer varav två
arbetstagarrepresentanter. Styrelsen har sammanträtt 14 gånger (att jämföra
med ett normalår då det vanligtvis genomförs åtta styrelsemöten).
LRFs riksförbundsstyrelse genomför årligen styrelseutvärderingar som både
styrelse och valberedningen tar del av.
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Princip 7 – Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare

Företaget ska ha övergripande riktlinjer för ersättningar och villkor till ledande
befattningshavare (vd och ledningsgrupp).
Riktlinjerna ska tydligt ange hur ersättningar och villkor för vd och ledande befattningshavare fastställs.
Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott eller själv fullgöra uppgiften.
Principer om ersättningar till ledande befattningshavare ska beslutas av stämman. Företagets revisorer ska granska hur principerna har tillämpats och lämna
ett skriftligt yttrande till stämman.
Vägledande kommentar
Om det förekommer rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, bör
dessa vara tydliga, uppföljningsbara och kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier som bidrar till att utveckla företaget.
Redovisning avseende LRF
Ersättning till styrelsen i LRFs riksförbund fastställs årligen av riksförbundsstämman.
Ersättning för VD framgår av till stämman 2020 framlagd koncernårsredovisning.
Ersättningar och villkor för VD och ledningsgrupp i LEAB fastställs av riksförbundsstyrelsens ersättningsutskott (senast 19 maj 2020 för avtal tecknade därefter). Avgångsvederlag om max sex månader (ej avräkningsfritt) kan utgå enligt avtal tecknade efter 19 maj 2020.
Av koden framgår att principer om ersättningar till ledande befattningshavare
ska beslutas av stämman vilken inte skett tidigare i LRF. Det innebär att styrelsen för stämman 2021 (första året efter att koden antagits av LRF) kommer föreslå principer om ersättning för stämman att ta ställning till.
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Princip 8 – Revision, risk och intern kontroll

Revision, risk och intern kontroll

Styrelsen ska etablera ett ramverk och processer för riskhantering och intern
kontroll. Det ska vara anpassat till verksamhetens komplexitet och omfattning
och vara föremål för årlig utvärdering.
Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott eller själv fullgöra uppgiften.
Styrelsen ska se till att personer som väljs för att granska verksamheten ur ett
medlemsperspektiv har tillgång till relevant information om verksamheten och
ett reglerat samarbete med externa revisorer.
Vägledande kommentar
Medlemmarna i revisionsutskottet bör ha relevant erfarenhet och kompetens
inom ekonomi och finansiell rapportering. En öppen dialog bör eftersträvas
med företagets revisorer och de som valts för granskning av verksamheten ur
ett medlemsperspektiv.
Revisionsutskottet och styrelsen bör träffa företagets revisorer och de som valts
för granskning av verksamheten ur ett medlemsperspektiv minst en gång per år
utan att företagsledningen är närvarande. Detta för att säkerställa ett fullödigt
informationsutbyte mellan styrelsen, revisorerna och de som valts för granskning av verksamheten ur ett medlemsperspektiv.
Redovisning avseende LRF
Styrelsen i LRFs riksförbund genomför årligen en risk- och sårbarhetsanalys i
formen av en policy för riskhantering.
LRFs riskhanteringsarbete syftar till att identifiera och analysera riskerna i verksamheten, värdera och bestämma lämpliga begränsningar (limiter och åtgärder) för
dessa samt säkerställa att det finns effektiva interna kontroll- och rapporteringssystem. Arbetet delas in i olika riskområden och de konkreta aktiviteterna anpassas
till respektive riskområde. Policy för riskhantering fastställdes senast av riksförbundsstyrelsen i december 2019.

LRF har sedan många år ett revisionsutskott. För 2020 har utskottet utgjorts av
fyra styrelseledamöter som sammanträtt vid fem ordinarie möten samt ett antal
avstämningar därutöver på grund av behovet att följa de ekonomiska effekterna
av Covid-19.
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Ärende nr 20

Fördelning av 45 fullmäktige för organisationsmedlemmarna
till 2022 års riksförbundsstämma
Av riksförbundsstämmans 150 fullmäktige fördelas 45 till organisationsmedlemmarna. Riksförbundsstämman fattar, efter förslag från riksförbundsstyrelsen, beslut
om fördelningen av de 45 fullmäktige mellan organisationsmedlemmarna. Vid fördelningen av dessa fullmäktige ska särskild hänsyn tas till tre variabler, enligt de riktlinjer för organisationsmedlemskap i LRF som riksförbundsstyrelsen fastställde
2017:
•
•
•

Storleken på organisationsmedlemmens ordinarie serviceavgift.
Storleken på det insatskapital som organisationsmedlemmen betalat till LRF.
Branschens totala omsättning (stor total omsättning inom branschen motiverar fler fullmäktige till de organisationsmedlemmar som företräder branschen).

Riksförbundsstyrelsen beslutade i januari 2021, i enlighet med stämmans mandat, att
anpassa beslutad fördelning av organisationsmedlemmarnas fullmäktige vid 2021 års
riksförbundsstämma. Anpassningen föranleddes av följande förändringar:
-

Fusionen mellan Norrskog och Norra Skogsägarna som innebar att den nybildade föreningen Skogsägarna Norra Skog ekonomisk förening ersatte de båda
tidigare skogsägarföreningarna som organisationsmedlem i LRF.

-

Riksförbundsstyrelsens beslut att medge nedsatt ordinarie serviceavgift för
organisationsmedlemmar som inte tilldelas stämmofullmäktige, vilket berör
Gäsene mejeriförening och Skånesemin.

Riksförbundsstyrelsen föreslår att den anpassade fördelningen gäller också vid 2022
års riksförbundsstämma.
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Förslag till fördelning av 45 fullmäktige för organisationsmedlemmarna
till 2022 års riksförbundsstämma:

Grupp 1 Mjölk
Svensk Mjölk
Arla Foods
Falköpings Mejeri
Gäsene Mejeriförening
Norrmejerier
Skånemejerier
Skånesemin
Växa Sverige
Grupp 2 Kött
Scan AB
Danish Crown
Grisföretagarna
Sveriges Nötköttsproducenter
Grupp 3 Växtodling
Lantmännen
Swedish Agro
Stärkelsen
Frö- och oljeväxtodlarna
Betodlarna
Grupp 4 Skog
Mellanskog
Norra Skog
Norrskog
Norra Skogsägarna
Södra Skogsägarna
Grupp 5 Övriga
Swedbank
Landshypotek
Länsförsäkringar
GRO
Sveriges Maskinringar
Totalt

Beslutat
2021
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Anpassat
2021

Förslag
2022

1
6
1
0
1
1
1
1

1
6
1
0
1
1
0
2

1
6
1
0
1
1
0
2

3
2
1
1

3
2
1
1

3
2
1
1

6
1
1
1
1

6
1
1
1
1

6
1
1
1
1

3
1
1
4

3
2
4

3
2
4

1
2
1
2
1
45

1
2
1
2
1
45

1
2
1
2
1
45

Ärende nr 21 b

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bakgrund
Vid LRFs riksförbundsstämma den 25 maj 2021 ska stämman för första gången besluta
om principer för ersättning till ledande befattningshavare. Detta som en konsekvens av
att LRF 2020 antog Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. En
av kodens principer behandlar frågan om ersättning till ledande befattningshavare.1
Förslag
Riksförbundsstyrelsen föreslår stämman att ställa sig bakom att följande övergripande
principer ska gälla för VD och övriga ledande befattningshavare i LRF-koncernen
avseende ersättningar och övriga anställningsvillkor:
För anställningsvillkor och ersättningar till VD i LRF u p a tillika VD i Lantbrukarnas
Ekonomi AB (LEAB) samt för övriga ledande befattningshavare i LEAB ska följande
principer gälla:2
1.

Lön, övriga ersättningar samt anställningsvillkor i övrigt ska vara individuellt satta
och marknadsmässiga.

2.

Rörlig ersättning ska ej förekomma.

3.

Avsättning till pension ska ske i enlighet med LRFs gemensamma pensionspolicy
och enligt premiebestämd ITP-plan.

4.

Den ömsesidigt avtalade uppsägningstiden ska inte överskrida 6 månader.

5.

Avgångsvederlag vid arbetsgivarens uppsägning av anställningen ska för VD kunna
uppgå till maximalt 12 månader och för övriga ledande befattningshavare till maximalt 6 månader och ska räknas av mot andra inkomster.

Observera att avtal tecknade för övriga ledande befattningshavare före den 19 maj 2020
kan avvika från ovan avseende pkt 3 och 5.
För VD i dotterbolag till LEAB ska principerna ovan gälla med undantag för att rörlig
ersättning kan utgå i delar av verksamheten där sådan ersättning tydligt bedöms bidra
till förbättrad prestation och därigenom ett ökat strategiskt och finansiellt resultat för
bolaget.

1

Se punkt 2.7 https://svenskkooperation.se/wp-content/uploads/2020/03/svensk-kod-for-styrning-av-kooperativa-ochomsesidiga-foretag-2019.pdf
2 Här avses personer där LEAB tecknat chefsavtal med den anställda (Ledningsgrupp).
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