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Halvårsrapport 2014 – Kraftfull positiv 

resultatvändning 

Agrokultura, den ryska och ukrainska producenten av jordbruksprodukter, publicerar sitt resultat för 

halvåret som slutade 30 juni 2014. (Siffror inom parentes avser halvårsperioden som slutade 30 juni 

2013.) 

Finansiella händelser och resultat 

• Första positiva nettovinsten i företagets historia. 

• Tidigare förluster har vänts med en förbättring på över SEK 110 miljoner jämfört med 2013 tack 

vare kostnadsnedskärningar och ökad avkastning.  

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till 61,4 miljoner kronor (förlust 57,0 miljoner kronor). 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 94,4 miljoner kronor (förlust 18,8 

miljoner), periodens resultat uppgick till 47,7 miljoner kronor (förlust 76,9 miljoner). 

• Nettotillgångar per aktie per 30 juni 2014 uppgick till 6,39 kronor per aktie (8,20 kronor) och 

vinsten per aktie uppgick till 0,34 kronor (- 0,55 kronor). 

• Per 30 juni 2014 hade Koncernens räntebärande skulder minskat jämfört med föregående år till 

189,6 miljoner kronor (250,6 miljoner). Koncernens likvida medel vid samma tidpunkt var 6,5 

miljoner kronor (11,2 miljoner). 

• Försäljningen av Kaliningrad är väsentligen slutförd och likvid erhölls kort därefter och uppgick 

till cirka SEK 52,8 miljoner kronor vilket förbättrar rörelsekapitalet. 

• Resultatet påverkades påtagligt inom flera områden, både positivt och negativt, av 

valutakursrörelser i ukrainska hryvnia vilket påverkade biologiska tillgångar, övriga kostnader 

samt övriga intäkter. Valutakursdeprecieringen var generellt sett positiv för verksamheten. 

 

Verksamhetens händelser och resultat 

 

• Effekterna av de planerade kostnadsnedskärningarna som inleddes under andra halvan av 2013 

visar följande gynnsamma resultat: 

o personalkostnader minskades till 48,1 miljoner kronor (71,8 miljoner) – en minskning 

med 33 procent jämfört med motsvarande period 2013  

o administrativa kostnader minskades till 28,6 miljoner kronor (57,0 miljoner) – en 

minskning med 50 procent jämfört med motsvarande period 2013  

o insatskostnader som uppstod under första halvåret minskades med 20 procent jämfört 

med 2013 

 

• Rekordskördar för samtliga grödor skördade till dags dato, medför marknadsledande 

avkastningför ukrainskt höstvete, raps och korn samt ryskt höstvete och vårkorn. 

 

• I juli 2014 slutförde Koncernen i stort försäljningen av verksamheten i Kaliningrad, Ryssland. 
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Kommentarer från verkställande direktören 

Jag är glad att kunna rapportera att ledningens ansträngningar tillsammans med styrelsens stöd syns 

i Koncernens finansiella och operativa resultat. För första gången visar vi en positiv dynamik med 

väsentligt minskade kostnader i kombination med fortsatt förbättrad avkastning. För första gången 

kan vi rapportera en positiv nettovinst. Denna situation inom Koncernen är ett direkt resultat av strikta 

budgetrutiner och -kontroller som implementerats i verksamheten tillsammans med de strategiska 

markförbättringar som gjorts i Ukraina, samt stabiliteten och den operativa expertisen inom de lokala 

teamen.  

Vi har nu avslutat skörden av de viktiga höstsådda grödorna. Avkastningen från skörden är utan 

undantag den bästa i Bolagets historia. Ryssland har byggt vidare på de förbättringar som gjorts under 

de senaste två åren och Ukraina har påvisat förbättringar på 51 procent på sina höstsådda grödor och 

samtidigt befäst sin position som en ledande producent av raps från regionen. Vår övertygelse är att 

våra jordbruksresultat i båda länderna ger oss en säker placering i toppen bland jordbruksföretagen i 

de regioner där vi är verksamma. 

Under sommaren har vi dock sett ett prisfall på jordbruksprodukter. Detta beror på att de globala 

vädermönstren har varit relativt gynnsamma, vilket innebär att utbudet är stort i de flesta stora 

spannmålsproducerande regionerna. Detta prisfall upphäver en del av den rekordstora avkastningen 

på skörden. Trots att vi sålt en del på terminskontrakt i Ukraina är vi fortfarande sårbara för 

marknadens prisrörelser även om försäljningen av Kaliningradverksamheten lett till en förbättrad 

likviditet som ger oss en viss flexibilitet i tidsplanen för försäljningen. 

Under det senaste halvåret har vi fokuserat på ett antal initiativ för att göra företaget lönsamt: 

koncentration av markinnehav, förbättringar av avkastningen genom operativa framsteg och viktigast 

av allt genom kostnadskontroll. 

I Ryssland har vi avyttrat vår Kaliningrad-verksamhet som inte uppfyllde strikta geografiska kriterier. 

Priset var bra och låg nära bokfört värde (efter omvärdering vid tiden för förvärvet) och avyttringen 

kommer att frigöra ledningens tid och rörelsekapital för förbättringar i kärnverksamheten. I Ukraina 

hade vi långt framskridna diskussioner om att sälja av hela verksamheten till ett belopp som överstiger 

bokfört värde, men politiska händelser lade dessa diskussioner på is innan affären kunde slutföras.  

Generellt vidhåller vi att vi kommer att överväga investeringsbeslut i verksamheten inom ramen för 

det pris som en tredje part kan vara villiga att betala för tillgången. 

Vi har lanserat flera initiativ för att förbättra skördeavkastningen och samtidigt införa 

kostnadsbesparingar. Ytterst sett är det mängden nederbörd och gödsel som är de begränsande 

faktorerna för vår avkastning. I år har vi haft goda nivåer av nederbörd som varit en gynnsam faktor 

för skörden. Inom ramen för dessa förhållanden arbetar vi med att förbättra kvaliteten i vår 

verksamhet och genomföra aktiviteter i bruket i rätt tid för att undvika förluster. Speciellt i Ukraina 

har vi varit mycket framgångsrika vad gäller detta. Vi har där minskat de direkta 

produktionskostnaderna med i genomsnitt 26 procent per hektar, men ändå fått ett viktat medelvärde 

på avkastningen som ökat med 22 procent. Generellt har vi förbättrat verksamhetsprocesser och 
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infört en tydlig beslutsprocess för att säkerställa färre operativa misstag. Vi lär oss genom försök 

gjorda i Ukraina som har resulterat i att vissa fält levererar vete och korn med en avkastning på mer 

än 8 ton per ha och raps på över 5 ton ha. 

Kostnadsreduktioner har varit det mest framgångsrika området under det första halvåret 2014. En 

stark budgetering och planering under andra halvåret 2013 la grunden för Koncernens nya 

kostnadsstruktur. Under 2014 har vi verkställt planen med noggrann övervakning och buy-in på alla 

nivåer i organisationen. Resultaten är tydliga: 

- Administrativa kostnader minskade med 50 procent jämfört med 2013 

- Lönekostnaderna minskade med 33 procent jämfört med 2013 

- Direkta kostnader för insatsvaror per hektar minskade med 18 procent jämfört med 2013 

Även om Koncernens likvida medel har varit på en låg nivå under halvåret, erhölls likvid för avyttringen 

av Kaliningradverksamheten kort efter rapporteringsdatum. Betalningen  uppgår till cirka 52,8 

miljoner SEK i juli och augusti 2014 med ytterligare betalningar under kommande månader. De 

utökade likvida medlen används för att tillåta flexibilitet vid försäljningen av 2014 års skörd och att 

köpa utsäde i förväg till lägre pris. 

För att kunna göra dessa kostnadsnedskärningar har processer ändrats och nyckelpersoner har tagit 

ansvar för att säkerställa att verksamhetens avkastning fortsätter att förbättras trots de nedskurna 

kostnaderna. Vi kommer inte att sluta. Vi kommer att fortsätta att utveckla sätt att göra verksamheten 

effektivare och förbereda oss för att arbeta på område där vi gör dåliga resultat. 

Våra viktigaste mål är oförändrade – vi arbetar för att använda alla våra resurser; mark, lagring, 

maskiner, människor och pengar mer effektivt för att leverera bästa möjliga avkastning till våra 

aktieägare. Förbättrade resultat och bättre kassaflöde kommer utan tvekan att förbättra värdet av 

våra tillgångar. 

Stephen Pickup 
Koncernens verkställande direktör 
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Marknadsutveckling på jordbruksprodukter 
 
Koncernen producerar jordbruksprodukter som säljs till lokala, regionala och internationella köpare,  
och följer den internationella prisutvecklingen generellt. Världsmarknadspriserna på  
jordbruksprodukter som raps, vete och majs har fallit sedan årsskiftet från de senaste fem årens 
genomsnitt till nästan fyra års bottenrekord. 
 
Skördesäsongen i Ryssland var mycket blöt under vintern, vilket begränsade höstsådden. Jordbrukarna 
har tvingats öka vårsådden. Detta ökade kostnaden för utsäde som vårvete och ökade den odlade 
arealen av grödor som majs. Trots att torrt väder i maj och början av juni hotade avkastningen, har 
vädret generellt varit gynnsamt och kommer sannolikt öka den totala ryska avkastningen. Västra 
Ukraina har generellt haft utmärkt väder för skörd som mer än kompenserar eventuell minskad 
avkastning i samband med de pågående problemen i östra sidan av landet. Globalt har det funnits få 
väderhändelser som stört utbudet och därmed har priserna sjunkit för alla råvaror. De senaste åren 
har prisvolatiliteten varit betydande, delvis som en följd av väderfaktorer men också på grund av 
minskade lagernivåer, vilket innebär att lagren i mindre utsträckning kan kompensera för minskat 
utbud under ett visst år. Det finns inget som indikerar att den höga prisvolatiliteten kommer att 
försvinna framöver. Koncernen kommer att öka ansträngningarna för att hantera risker genom att 
genomföra ett mer omfattande program för terminsförsäljning och annan risksäkring. 
 
VERKSAMHETSÖVERSIKT 
 
Växtodling 
 
Koncernens jordbruksresultat har visat betydande förbättringar och är nu på den nivå som 
ursprungligen föreslogs när verksamheten etablerades. Även om vi fortfarande är sårbara för 
väderrisker har vi ett bra växelbruk och en utvecklad jordbruksplan som vi fortsätter att justera på 
årsbasis där vi ser förbättringar, nya produkter och tekniker. Fokus förblir att förbättra den 
operationella effektiviteten inom ramen för regelbundet och beprövat växelbruk. Bolaget eftersträvar 
en mix mellan höst- och vårsådda grödor för att balansera väderrisk samt rörelsekapital- och 
maskinbehov. 
 
I Ryssland har de högsta marginalerna historiskt kommit från solros och i Ukraina kommer de högsta 
marginalerna från odlingen av raps och solros, även om de senaste förbättringarna i avkasting från 
spannmålsskördarna förbättrar deras lönsamhet och avsevärt minskar deras produktionskostnader 
per ton. 
 
Avkastningen per hektar är generellt sett lägre i den ryska delen av verksamheten än i Ukraina på  
grund av historiskt lägre nederbördsnivåer i Centrala svartjordsregionen jämfört med västra Ukraina, 
vilket innebär att olika modeller för insatsvaror används i de två regionerna. Insatskostnaden per 
hektar är därför avsiktligen proportionellt lägre i Ryssland än i Ukraina. 
 
 
Vårsådd 2014 
 
Väderförhållandena under vårsådden var över lag goda i både Ryssland och Ukraina, vilket gjorde att 
sådden kunde slutföras i acceptabel tid. Våren kom tidigt, vilket förlängde tiden för vårbruket och 
gjorde att arbetet på fälten kunde avslutas i tid. Väderförhållande efter sådden i Ryssland var 
gynnsamma med nederbörd. Slutet av maj och början på juni präglades av mycket höga temperaturer 
utan regn, vilket tärde på grödorna. Regn i slutet i av juni tycks dock ha hållit skörden i gott skick. 
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Ukraina har haft bra väder under hela året. 
 
 
2014 års vårsådd uppgick till 74 900 hektar; 13 procent mer än vad som såddes under våren 2013. 
Koncernen har ökat vårsådden i Ryssland för att kompensera för minskningen av höstsådden eftersom 
den våta hösten gjorde att man inte kunde verkställa hela planen. Den politiska situationen i Ukraina 
ledde till en minskning och förseningar i tillgången till bankkrediter för rörelsekapital. Detta i 
kombination med en längre regnperiod under planteringsfönstret innebar att den totala vårsådden i 
Ukraina minskade jämfört med tidigare år. Se tabellen nedan för detaljer om vårbruket tillsammans 
med de höstsådda grödorna.  
 

 

 

2014 Gröda  Ukraina Ryssland – CBS Summa 

Höstsådda grödor          24 700           16 300           41 000  

Höstvete             8 200           16 300           24 500  

Höstraps          12 400                    -             12 400  

Höstkorn            4 100                    -               4 100  

Vårsådda grödor          20 200          54 700          74 900  

Solros           12 200           16 800           29 000  

Majs             8 000             4 600           12 600  

Vårvete                   -               4 600             4 600  

Vårkorn                    -             11 100           11 100  

Vårraps                    -               7 200             7 200  

Soja                    -               5 100             5 100  

Sockerbetor                    -               1 300             1 300  

Andra grödor för 

försäljning  
                  -               4 000             4 000  

Summa grödor för 

försäljning  
         44 900           71 000        115 900  

Fodergrödor                    -               4 400            4 400 

Summa brukad mark          44 900          75 400          120 300 

 
 
Skörd 2014 
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Skörden inleddes i början av juli och har gynnats av väder som mestadels varit torrt och varmt, vilket 
har genererat en skörd med begränsat torkningsbehov och utan alltför många förseningar. Koncernen 
har hanterat de väsentligt ökade volymerna genom tillfällig lagring i form av silos i Ryssland och 
hockeyrinkar i Ukraina. I vissa fall har ytterligare skörd också placerats hos externa lagringsutrymmen 
med vilka vi har en stark relation. Skörden av höstgrödor är nu avslutad och resultatet av skörden 
hittills visas i tabellen nedan. 
 
Skörderesultat höstsådda grödor 2014 

  

Skördad  

areal, ha 

2014 

Brutto-

avkastn. 

(t/ha) 

2014 

Netto-

avkastn.* 

(t/ha) 

2013 

Netto-

avkastn. 

(t/ha) 

Årlig 

procentu

ell 

förändrin

g 

2 år CAGR 

avkastn. 

Ukraina            

Höstraps 12 200 3,5 3,4 2,9 17% 24% 

Höstvete 8 200 5,9 5,7 3,8 51% 25% 

Höstkorn 4 100 5,6 5,5 3,7 49% 29% 

Ryssland CBS       

Höstvete 16 200 4,2 4,1 3,7 11% 28% 

       

Koncernen, 

summa 

höstgrödor 

40 700 4,5 4,4 3,5 23% 27% 

 

*Nettoavkastningen är en uppskattning av faktisk säljbar vikt efter rensning och torkning. 

Avkastningen på höstgrödorna visar ytterligare kraftiga förbättringar jämfört med 2012 och 2013, för 

alla grödor. Vissa områden i Ukraina uppvisade en nettoavkastning på över fem ton per hektar för 

rapsen och avkastning på över 8 ton per hektar för korn. Vi analyserar hur vi kan dra så mycket lärdom 

som möjligt från dessa områden. I Ryssland tror vi att vi levererar bland de högsta avkastningarna för 

noterade storskaliga jordbruksföretag. En fullständig analys av skörden kommer att ges i slutet av året. 

Koncernen rapporterar avkastning både som bruttoavkastning och förväntad nettoavkastning. 

Bruttoavkastning definieras som vikt som levererats till lager dividerat med skördade hektar. 

Förväntad nettoavkastning avser vikt till försäljning och beräknas genom att justera 

bruttoavkastningen med en beräknad procentandel för att avspegla förluster hänförliga till torkning, 

rensning och hantering.  
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Försäljning 

Periodens intäkter om 113,4 miljoner kronor avspeglar försäljning av återstoden av 2013 års skörd och 

försäljning från djurhållningsverksamheten.  

Koncernen har sålt en del av den ukrainska rapsen, vetet, majsen och kornet på terminskontrakt under 

årets första månader, vilket – trots att detta bara täcker en minoritet av produktionen – kommer bidra 

till att höja de genomsnittliga priserna över dagens prisnivåer. Ryssland har en mindre utvecklad 

marknad för terminskontrakt och kommer att sälja efter skörden.  

Höstsådd och skördeplan för 2015 

Bolaget planerar för en höstsådd om över 52 400 hektar för hösten 2014 med omkring 25 900 hektar 

mark med höstvete i Ryssland. I Ukraina kommer omkring 26 500 hektar att höstsås med raps, höstvete 

och höstkorn.  

För skördeåret 2015 planerar Koncernen att skörda en ungefär lika stor areal som under 2014 och 

samtidigt öka andelen av markinnehavet som brukas genom minskning av överskott och oanvända 

markinnehav. 

Lagringskapacitet 

Lagring ger flexibilitet till skörden och försäljningen samt minskar rörelsekostnader och ger bibehållen 

kontroll över de skördade grödorna. En avgörande faktor när det kommer till att kategorisera mark 

som kärnområde eller icke-kärnområde är avståndet till egna silos. Koncernen har cirka 228 000 tons 

lagringskapacitet i Ryssland och Ukraina. Tabellen nedan visar typ och lokaliseringen av Koncernens 

lager som är disponibla för slutförandet av årets skörd. 

Lagringskapacitet per region för 2014 års skörd (ton)  

Lagring Ryssland Ukraina Summa 

Spannmålssilo 10 000 53 000 63 000 

Planlager 115 000 15 000 130 000 

Annat temporärt 15 000 20 000 35 000 

Summa 140 000 88 000 228 000 

 
 
Den ukrainska verksamheten förväntas hantera omkring 75 procent av lagringsbehovet i egna 
anläggningar. Koncernen planerar för att utöka kapacitet vid sin järnvägsanslutna anläggning i  
västra Ukraina i form ytterligare lagarebehållare som rymmer 10 000 ton, vilket kommer att minimera 
användning av externa parters silos. I Ryssland, där omkring 80 procent av lagringsbehovet 
sker genom egna anläggningar, undersöks alternativ för ytterligare en anläggning. 
 
Bolaget har kontrakterat extern silokapacitet för skörden på de platser där Koncernen inte har egna  
logistiskt effektiva lagringsanläggningar. 
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Djurhållningsverksamheten 

Även om Koncernens skördeverksamhet har påverkats av högt utbud och fallande råvarupriser, har 

Koncernens djurhållningsverksamhet gynnats av både sjunkande foderkostnader och stigande 

mjölkpriser. 2014 års mjölkpriser för sexmånadersperioden är 27 procent högre än för samma period 

2013. De totala mjölkintäkterna är 14 procent högre.  

I slutet av perioden har Koncernen slutfört en god skörd av grovfoder som gav över 48 000 ton föda. 

Detta sänker behovet av att köpa foder externt och minskar de totala kostnaderna. Koncernen vill 

plantera ytterligare områden med lusern, vilket i sin tur kommer att minska behovet av att köpa foder 

externt till verksamheten. 

Verksamheten har generellt låga driftskostnader med små investeringar under de senaste åren. 

Ledningen har arbetat hårt för att extrahera förbättringar med en låg investeringsnivå. Specifika 

investeringar gjorda mot slutet av perioden kommer att möjliggöra ytterligare kostnadsminskningar 

samtidigt som produktionen förbättras. 

Under de första sex månaderna 2013 uppgick den genomsnittliga mjölkproduktionen på Koncernens 

ryska mjölkgårdar till 1,01 miljon liter per månad, en minskning med 4 procent från 1,05 miljoner liter 

per månad. Produktionen per ko har ökat med 9 procent, med ett genomsnitt på 591 liter per ko och 

månad jämfört med 540 liter under samma period 2013.  

Mjölkpriserna under första halvan av 2014 var 27 procent högre jämfört med samma period under 

2013, vilket förklaras av bristen på färsk kvalitetsmjölk i Ryssland. Koncernen producerar endast 

Eurostandardmjölk med låga halter av bakterier och hög fett- och proteinhalt. Strategin att fokusera 

på djurens välbefinnande och djurhälsorelaterade frågor ger avkastning i form av högre priser. 

Den 30 juni 2014 omfattade Bolagets ryska djurhållningsverksamhet 5 000 nötdjur, varav 1 800 

mjölkkor, 2 150 kvigor, 500 sinkor och 550 tjurar, kalvar och köttdjur, jämfört med 6,400 djur vid 

samma datum i fjol. Minskningen förklaras av försäljningen av Koncernens intressen i Kaliningrad som 

inkluderade en mjölkgård. 

Markinnehav  

Under första halvan av 2014 har Bolaget fortsatt att arbeta på omstruktureringen av markinnehavet 

för att förbättra effektivitet, styrning och tillgången till rörelsekapital. Målsättningen med 

omstruktureringen, som pågått i över 18 månader, är att koncentrera Bolagets verksamhet till två 

kärnområden, Centrala svartjordsregionen i Ryssland och västra Ukraina. Markaffärer i Ryssland och 

Ukraina är tidskrävande och komplicerade. Eftersom grödan är i olika stadier av utveckling i marken 

finns det vissa tidsfönster för att göra affärer. Därför är omstruktureringen av markinnehaven en 

gradvis process som kommer att ta år snarare än månader. 

Omstrukturering innefattar avyttringar av mark som inte möter Bolagets kriterier i termer av 

verksamhetseffektivitet, kvalitet och kontroll. I samband med omstruktureringen jämför styrelsen 

priset som en extern part skulle vara villig att betala för större tillgångar och sådana avyttringar 
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kommer att övervägas om villkoren är tillfredsställande. Långt framskridna förhandlingar har förts 

med ett antal parter angående försäljning av hela verksamheten i Ukraina. Medan diskussionerna 

ligger på is på grund av den politiska situationen, fokuserar vi på den framgångsrika omvändningen av 

vår Ukrainska verksamhet som kommer att öka värdet för aktieägarna när marknaden stabiliserats 

och försäljningsdiskussioner kan återupptas.  

I Ryssland slutfördes försäljningen av Kaliningrad efter periodens utgång. Avyttringen kommer att ge 

ett nettokassaflöde på över 100 miljoner kronor när alla aspekter av affären har slutförts. Betydande 

planeringsaktiviteter kommer att ske under resten av 2014 för att fastställa vilka områden i 

Svartjordsregionen i Ryssland som är viktiga för framtida verksamhet och vilka områden som aktivt 

bör avyttras. Koncernens mål är att inte behålla stora markområden som inte odlas. 

Per den 30 juni 2014 kontrollerade Agrokultura ungefär 212 400 hektar mark över hela Ryssland och 

Ukraina enligt tabellen nedan. 

Markinnehav per kategori (ha) 30 juni 2014 31 december 2013 

Registrerad mark, Ryssland 84 900 83 000 

Mark under registreringsprocess,Ryssland 3 300 5 000 

Arrenderad mark, Ryssland 52 700 58 900 

Arrenderad mark, Ukraina 71 500 69 600 

Summa Koncernen 212 400 216 500 

 

Ägar- och ledningsförändringar 

Under sexmånadersperioden har en förändring i företagsledningen skett då Eduard Gaidar befordrats 

till rollen som verkställande direktör för Koncernens ryska verksamhet. Gaidar har arbetat för 

företaget i över fyra år och arbetade tidigare som logistikchef. 

Efter periodens slut har ett antal betydande förändringar i bolagsägandet skett. Steenord, som är 
registrerat på Brittiska Jungfruöarna, har blivit en stor aktieägare med cirka 47 procent av 
utestående aktier. Steenord är ett investmentbolag som kontrolleras av ukrainaren Nikolay 
Fartushnyak, en framgångsrik entreprenör inom rysk sportfackhandel. 
 
Steenord ställer sig bakom den nuvarande strategin som styrelsen har följt. Denna strategi med fokus 
på en operativ vändning av verksamheten tillsammans med utredningen om tillgångarna skulle kunna 
ge en bättre avkastning vid en fullständig försäljning, infördes för att maximera aktieägarvärdet. 
 
Steenord har utsett den tyske medborgaren Achim Lukas till företagets representant för kontakter 
med Agrokultura. Lukas var fram till december 2012 koncernchef för Prodimex, ett av Rysslands 
största jordbruksföretag och en viktig aktör i sockerraffineringsindustrin i Ryssland. Han har även 15 
års erfarenhet som ledande befattningshavare på Nordzucker AG, Europas näst största 
sockerproducent. 
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Som en tillfällig åtgärd kommer Achim Lukas att delta i styrelsens möten i egenskap av observatör i 
avvaktan på att en extra bolagsstämma ska nominera honom till styrelsen. 
 
Steenord har lovat styrelsen att följa reglerna för börstransaktionen, samt att lägga ett budpliktsbud 
när så krävs och bekräftar behovet och vikten av lika behandling av samtliga aktieägare. 
 
Agrokulturas styrelse är nöjda med de intentioner som meddelats av Steenord samt Steenords 
konkreta åtgärder som stöder dessa kommunicerade avsikter. Steenord medför stabilitet och 
industriell kompetens, vilket ger Bolaget en förbättrad förmåga att genomföra den valda strategin ur 
ett verksamhets-, finansierings och avyttringsperspektiv. 
 

FINANSIELL RAPPORT 

Koncernens finansiella resultat har förbättrats avsevärt sedan förra året. Det finns en stark kraft 

bakom det ekonomiska resultatet och vi hoppas att kunna behålla detta förbättrade resultat till årets 

slut. Siffrorna från både 2014 och 2013 har presenterats med Kaliningrad-verksamheten som 

avvecklad verksamhet. 

Koncernens rapport över totalresultatet 

Resultatet för de sex månaderna fram till 30 juni 2014 visar tydligt effekterna av ledningens åtgärder 

och kostnadsbesparingarna inom Koncernen. Kostnaderna har minskats väsentligt och effekten av 

bättre avkastning på de tidiga skördade grödorna har en inverkan på värderingen av biologiska 

tillgångar. 

Intäkterna sjönk 30 procent jämfört med samma tid förra året, till 113,4 miljoner kronor (2013: 161,7 

miljoner kronor), vilka huvudsakligen utgörs av försäljningen av återstoden av skörden från 2013 och 

intäkter från djurhållningsverksamheten. Minskningen berodde främst på tidpunkten för försäljning 

då mindre av 2013 års skördade gröda hölls tillbaka från försäljning under perioden jämfört med 

föregående år. Boskapsintäkterna ökade med 8 procent jämfört med föregående period till 25,9 

miljoner kronor (2013: 24,0 miljoner kronor) till följd av det ökade mjölkpriset. Övriga intäkter kommer 

främst från jordbrukssubventioner som erhålls i Ryssland. Totalt erhållna subventioner under de sex 

månaderna till 30 juni 2014 uppgick till 11,6 miljoner kronor (2013: 9,0 miljoner kronor) inklusive 

räntesubventioner som nettoredovisas mot finansiella kostnader. Koncernen erhåller inga 

subventioner i Ukraina. 

Resultatet från biologiska tillgångar har ökat väsentligt, främst på grund av den högre avkastning som 

uppnåtts för höstsådda grödor, men även på grund av devalveringen kursnedgången i den ukrainska 

hryvnian som reducerat kostnadssidan av den ukrainska verksamhetens biologiska tillgångar samtidigt 

som intäkterna i dollar bibehålls och därmed skapar en vinst. 

Försäljningskostnaderna har sjunkit avsevärt tack vare den totala översynen av Koncernens 

kostnadsstruktur och utveckling, och genomförandet av en omarbetad budget under andra halvåret 

2013. De totala direkta driftskostnaderna har minskat med 21 procent eller 46,1 miljoner kronor trots 

att antalet planterade hektar i stort sett förblev jämförbart. Även om kostnaderna för utsäde delvis 

har ökat på grund av högre utsädespriser och andelen av den totala planteringen som utförs på våren 
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har ökat, har utgifterna för både kemikalier och gödselmedel minskat. Minskningarna har varit mest 

betydande i Ukraina där man väsentligt tänkt om vad gäller insatsvaror samt typ och märke av 

produkter som används. Skörderesultatet visar att detta var lyckat. 

Personalkostnaderna har varit ett annat område med stor framgång. Direkta arbetskostnader, 

inklusive skatter, har minskat med 27 procent och administrativa löner har minskat med 42 procent 

jämfört med de första sex månaderna 2013.  Totala lönekostnader har minskat med 33 procent till 

48,1 miljoner kronor (2013: 71,8 miljoner kronor). Utöver grundläggande lönebesparingar har den 

minskade personalstyrkan lett till ett mer effektivt beslutsfattande, minskade rese- och 

kommunikationskostnader och bidragit till en mer sammanhållen och effektiv arbetsorganisation. 

Administrativa kostnader som var ett annat stort fokusområde i besparingsprogrammet har minskat 

med 50 procent till 28,6 miljoner kronor (2013: 57,0 miljoner kronor). Stora bidrag till minskningarna 

utgörs av de ovan nämnda minskade arbetskostnaderna och omfattar också nedläggning av kontor, 

däribland Stockholm, uppsägning av managementavtal med Alpcot Capital Management, och en 

minskning av revisionskostnader till följd av bättre organiserad rapportering. 

Övriga kostnader avser främst valutaförluster som uppstått då den ukrainska hryvnian kurs har gått 

ner kraftigt, vilket lett till förluster på skulder noterade i USD. Även om denna förlust är betydande 

uppvägs den av vinster på biologiska tillgångar som också oftast värderas i USD eller euro. 

Jämförelsestörande poster om 20,1 miljoner kronor avser vinst vid avyttring av vissa Kaliningrad-

enheter. 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 94,4 miljoner kronor (2013: förlust 18,8 

miljoner kronor). Som beskrivits tidigare beror vändningen till stor del på kostnadssänkningarna 

tillsammans med väsentligt förbättrade skörderesultat för de vintergrödor som hittills skördats.  

Rörelseresultatet uppgick till 61,4 miljoner kronor (2013: förlust 57,0 miljoner kronor).  

Redovisat nettoresultat uppgick till 47,7 miljoner kronor (2013: förlust 76,9 miljoner kronor). Vinsten 

per aktie uppgick till 0,34 per aktie (2013: förlust 0,55 kronor per aktie). 

Under perioden sjönk den ukrainska hrynians kurs med cirka 48 procent. Denna  valutanedgång har 

minskat det redovisade värdet i SEK av  Koncernensukrainska tillgångar och resulterat i en 

omräkningsförlust på SEK 96,6 miljoner (SEK 33,5 miljoner) inom övrigt totalresultat. 

Koncernens balansräkning  

Nettotillgångarna per den 30 juni 2014 uppgick till 888,7 miljoner kronor (31 december 2013: 941,0 

miljoner kronor).  

De redovisade värdena för anläggningstillgångar har minskat genom kursnedgången i den ukrainska 

hryvnian, och i mindre utsträckning, den ryska rubeln. Andra väsentliga förändringar sedan 30 juni 

2013 inkluderar avyttringen av tillgångarna i Kaliningrad (som klassades som innehav för försäljning 

från 31 december och framåt), minskad mark under registrering som ett resultat av framsteg inom 

markregistreringsprocessen och minskade immateriella tillgångar till följd av avyttring av vissa 

arrendeavtal i Ukraina. 
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Biologiska omsättningstillgångar, som inkluderar vår- och höstgrödor, redovisas till verklig värde och 

påverkas därför inte av valutakursnedgångar eftersom dessa internationella varor värderas i dollar 

eller euro. 

Likvida medel per 30 juni 2014 var 6,5 miljoner kronor vilket återspeglar bottennivån i Koncernens 

likviditetscykel. SEK 52,8 miljoner mottogs i dagarna efter periodens utgång vilka utgör ersättning för 

avyttringen av vissa Kaliningrad-enheter. Efter periodens slut har skörden inletts och intäkter har 

genererats i både Ryssland och Ukraina.  

Skulder i form av finansiell leasing uppgick till 29,8 miljoner kronor (30 juni 2013 44,9 miljoner kronor) 

och utnyttjad bankkredit uppgick till 159,7 miljoner kronor (30 juni 2013 213,2 miljoner kronor). Den 

politiska situationen i Ukraina och valutanedgången hindrade Koncernen från att  ha tillgång till den 

förväntade finansieringen av rörelsekapital.  Andra minskningar av skuldnivåerna beror på långfristiga 

kreditfaciliteter och finansiell leasing som nu återbetalas, valutadenedgångar och avyttringen av 

Kaliningrad. 

 

Nyckeltal 

Koncernen 6M 2014 12M 2013 6M 2013 12M 2012 

Rörelsemarginal, % 48 % -41 % -35 % -8 % 

Soliditet, % 71 % 76 % 71 % 81 % 

Eget kapital, MSEK 889 941 1,141 1,257 

Genomsnittligt antal aktier          139 008 658          139 008 658 139 008 658 134 124 104 

Antal aktier vid periodens 

slut 
         139 008 658          139 008 658 139 008 658 139 008 658 

Resultat per aktie, SEK 0,3  (1,9) -0,55 -0,76 

Eget kapital per aktie, SEK 
                         

6,39  

                         

6,77  
8,20 9,04 

 

Framtidsutsikter 

Skörden fortgår och skörden av samtliga höstgrödor är avslutad. Skörden av vårgrödorna har inletts 

och beräknas pågå fram till november. De slutgiltiga rapporterna om skörden och höstbruket  

kommer att publiceras när skörden är avslutad, sannolikt i början av november. Under tiden kommer 

det att vara fortsatt fokus på att upprätthålla de kostnadsreduktioner som genomförts under första 

halvåret i syfte att leverera positiva tal för helåret. 
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Denna halvårsrapport har inte varit föremål för revision av bolagets revisorer.  

Stockholm 28 augusti 2014 

Styrelsen  
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KONCERNENS RAPPORTERING 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 

 

    

 6M 6M 12M 

TSEK Note Jun-14 Jun-13 Dec-13 

     

Den kvarvarande verksamheten     

Intäkter 3 113 408 161 708 617 393 

Resultat från biologiska tillgångar 10 92 042 33 859 (30 701) 

Försäljningskostnader  4 (120 445) (188 340) (648 833) 

Bruttoresultat  85 005 7 227 (62 141) 

     

Distributionskostnader  (3 038) (4 760) (23 339) 

Övriga intäkter 6 5 991 5 990 11 466 

Övriga kostnader 7 (18 064) (14 651) (39 492) 

Administrationskostnader 5 (28 616) (57 008) (106 317) 

Jämförelsestörande poster  8 20 135 6 193 (5 648) 

Rörelseresultat  61 413 (57 009) (225 471) 

     

Finansiella intäkter  92 193 345 

Finansiella kostnader   (6 800) (7 114) (22 173) 

Resultat före skatt  54 705 (63 930) (247 299) 

     

Inkomstskatt  (45) (2 002) (9 491) 

          

Periodens resultat hänförligt till den kvarvarande verksamheten  54 660 (65 932) (256 790) 

     

Resultat från avvecklade verksamheter  (6 970) (10 974) (4 734) 

          

Periodens resultat  47 690 (76 906) (261 524) 

     

Valutaomräkningsdifferenser  (96 562) (33 503) (54 633) 

          

Periodens totalresultat  (48 872) (110 409) (316 157) 

     

Periodens resultat hänförligt till:     

Bolagets aktieägare  47 746 (76 640) (268 862) 

Innehav utan bestämmande inflytande   (56) (266) 7 338 

     

Periodens totalresultat hänförligt till:     

Bolagets aktieägare  (48 806) (110 278) (323 515) 

Innehav utan bestämmande inflytande   (66) (131) 7 358 

     

Resultat per aktie:     

Resultat per aktie före och efter utspädning  0.34 (0.55) (1.88) 

Resultat per aktie före och efter utspädning från den Kvarvarande verksamheten  0.39 (0.47) (1.85) 

Resultat per aktie före och efter utspädning från avvecklade verksamheter  (0.05) (0.08) (0.03) 

Genomsnittligt antal aktier  139 008 658 139 008 658 139 008 658 

Antal aktier vid periodens slut   139 008 658 139 008 658 139 008 658 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING     

TSEK Note Jun-14 Jun-13 Dec-13 

     

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar        

Materiella tillgångar  547 521 753 121 629 726 

Immateriella tillgångar  40 154 84 418 53 796 

Mark under registrering  21 273 55 053 22 083 

Övriga finansiella tillgångar  6 964 216 11 779 

Biologiska tillgångar 10 56 962 59 361 57 401 

Uppskjutna skattefordringar  8 424 18 221 9 271 

Övriga anläggningstillgångar   100 - 1 811 

Summa anläggningstillgångar   681 398 970 390 785 867 

         

Omsättningstillgångar        

Varulager 11 54 319 99 126 183 284 

Biologiska tillgångar 10 368 364 411 834 72 922 

Kundfordringar och övriga fordringar  79 549 93 457 71 917 

Skattefordringar  719 2 325 997 

Övriga finansiella tillgångar  573 7 820 3 197 

Likvida medel   6 489 11 211 28 790 

Summa omsättningstillgångar  510 013 625 773 361 107 

Tillgångar i avyttringsgrupper som innehas för försäljning  62 967 8 518 98 341 

          

SUMMA TILLGÅNGAR   1 254 378 1 604 681 1 245 315 

         

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

         

EGET KAPITAL         

Aktiekapital  695 043 695 043 695 043 

Övrigt tillskjutet kapital  1 463 126 1 463 126 1 463 126 

Valutaomräkningsreserv  (385 705) (258 540) (285 437) 

Balanserat resultat   (882 357) (755 956) (929 785) 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  890 107 1 143 673 942 947 

Innehav utan bestämmande inflytande   (1 371) (3 140) (1 917) 

Summa eget kapital  888 736 1 140 533 941 030 

         

Långfristiga skulder        

Övriga långfristiga skulder  74 009 145 796 73 313 

Uppskjuten skatteskuld   385 856 509 

Summa långfristiga skulder  74 394 146 652 73 822 

         

Kortfristiga skulder        

Leverantörs- och andra skulder  127 637 166 309 126 932 

Övriga kortfristiga skulder  162 523 147 317 93 534 

Skatteskuld   174 3 502 - 

Summa kortfristiga skulder  290 334 317 128 220 466 

Skulder i avyttringsgrupper som innehas för försäljning  914 368 9 997 

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 254 378 1 604 681 1 245 315 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET 
KAPITAL I KONCERNEN 

      
    

tSEK 
Aktieka

pital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Valutaom

räkningsre

serv 

Balansera

t resultat 

Hänförligt till 

moderbolagets 

ägare 

Innehav 

utan 

bestämman

de 

inflytande 

Summa eget 

kapital 

Utgående balans per 31 december 2012 695 043  1 463 126  (222 968) (679 316) 1 255 885  1 270  1 257 155  

Periodens nettoresultat -  -  -  (76 640) (76 640) (265) (76 905) 

Övrigt totalresultat -  -  (33 638) -  (33 638) 135  (33 503) 

Summa totalresultat 695 043  1 463 126  (256 606) (755 956) 1 145 607  1 140  1 146 747  

Avyttring av dotterbolag -  -  (1 934) -  (1 934) -  (1 934) 

Förvärv från minoritetsägare -  -  -  -  -  (4 280) (4 280) 

Utgående balans per 30 Juni 2013 695 043  1 463 126  (258 540) (755 956) 1 143 673  (3 140) 1 140 533  

                

Utgående balans per 31 december 2013 695 043  1 463 126  (285 437) (929 785) 942 947  (1 917) 941 030  

Periodens nettoresultat -  -  -  47 746  47 746  (56) 47 690  

Övrigt totalresultat -  -  (96 552) -  (96 552) (10) (96 562) 

Summa totalresultat 695 043  1 463 126  (381 989) (882 039) 894 141  (1 983) 892 158  

Nyemission  -  -  -  -  -  294  294  

Utspädning av ägarandel -  -  -  (318) (318) 318  -  

Avyttring av dotterbolag -  -  (3 716) -  (3 716) -  (3 716) 

Utgående balans per 30 Juni 2014 695 043  1 463 126  (385 705) (882 357) 890 107  (1 371) 888 736  
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 6M 6M 12M 
tSEK Jun-14 Jun-13 Dec-13 

Den löpande verksamheten    
Inbetalningar från kunder 143 190  195 495  679 681  

Statliga bidrag och subventioner 11 721  8 123  22 009  

Utbetalningar till leverantörer och anställda (239 479) (318 076) (697 638) 

Kassaflöde från rörelsen (84 568) (114 458) 4 052  

     

Betald ränta (7 366) (6 273) (20 082) 

Erhållen ränta 66  329  145  

Betald inkomstskatt (2 330) (2 043) (3 350) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten (94 198) (122 445) (19 235) 

     

Investeringsverksamheten    

Förvärv av materiella anläggningstillgångar (17 197) (18 650) (49 996) 

Avyttring av dotterbolag 4 599  5 671  19 526  

Försäljning av anläggningstillgångar och inventarier 13 328  21 554  26 052  

Beviljade lån (5) -  (9 546) 

Återbetalning av lån  1 412  -  25 388  

Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 137  8 575  11 424  

     

Finansieringsverksamheten    

Upptagna lån 95 212  107 728  126 270  

Återbetalning av lån (25 660) (26 649) (129 265) 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 69 552  81 079  (2 995) 

     

Periodens kassaflöde (22 509) (32 791) (10 806) 

Likvida medel vid årets början 30 902  43 628  43 628  

Kursdifferens i likvida medel (1 714) 374  (1 920) 

Likvida medel vid periodens slut 6 679  11 211  30 902  

        

Avgår: Likvida medel i tillgångar som innehas för försäljning 190  777  2 112  

Likvida medel i den Kvarvarande verksamheten 6 489  10 434  28 790  
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NOTER TILL DE FINANSIELLA TABELLERNA 

1. REDOVISNINGSPRINCIPER 

Delårsrapporten för perioden som slutade den 30 juni 2014 har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering, International Financial Reporting Standards (IFRS) och med tolkningar från IFRS 
Interpretation Committee (IFRIC), som har godkänts av EU. De finansiella rapporterna har upprättats 
i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner” 
utgiven av Rådet för finansiell rapportering. 
 
Siffrorna för Moderbolaget, Agrokultura AB, har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 
rekommendationen RFR 2 ”Redovisningsprinciper för juridiska personer” och andra uttalanden 
utgivna av Rådet för finansiell rapportering.  
 
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts för perioden som för 
årsredovisningen 2013 och på de sätt som de beskrevs i årsredovisningen 2013.  De nya eller ändrade 
IFRS standarderna och IFRIC tolkningarna som trätt i kraft per den 1 januari 2014 har inte haft någon 
väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter. Alla belopp är i tusen svenska kronor, TSEK, 
om inget annat anges.  
 

 

2. RAPPORTERING PER SEGMENT 

        
30 Juni 2014        
TSEK Växtodling 

Ryssland 

CBS 

Växtodling 

Kaliningrad 

Växtodling 

Ukraina 
Djurhållning Administration Elimineringar 

Summa 

Koncernen 

Externa intäkter 59 212 12 588 29 216 24 974 6 (12 588) 113 408 

Nettotransaktioner mellan segment 4 536 - 2 273 - (4 811) - 

Resultat från biologiska tillgångar 22 938 (3 630) 67 214 1 890 - 3 630 92 042 

Försäljningskostnader (52 840) (15 351) (37 936) (27 473) (2 352) 15 507 (120 445) 

Bruttoresultat 33 846 (6 393) 58 496 (336) (2 346) 1 738 85 005 

        

Distributionskostnader (577) (354) (2 414) (47) - 354 (3 038) 

Övriga intäkter 5 567 119 424 - - (119) 5 991 

Övriga kostnader 985 (1 713) (23 322) (350) 6 181 155 (18 064) 

Nettotransaktioner mellan segment (3 744) - (1) (1 060) - 4 805 - 

Administrationskostnader (10 937) (77) (8 720) (1 268) (7 696) 82 (28 616) 

Jämförelsestörande poster - - 15 - 20 120 - 20 135 

Rörelseresultat 25 140 (8 418) 24 478 (3 061) 16 259 7 015 61 413 

        

Finansiella intäkter mellan segment 428 - - - 13 814 (14 242) - 

Finansiella kostnader mellan segment (6 457) - (7 381) (428) - 14 266 - 

Finansiella intäkter 36 - 54 - 2 - 92 

Finansiella kostnader (2 930) (77) (4 608) 2 716 (1 978) 77 (6 800) 

Resultat före skatt 16 217 (8 495) 12 543 (773) 28 097 7 116 54 705 

        

Inkomstskatt (23) 128 (4) - (18) (128) (45) 

                

Periodens resultat 16 194 (8 367) 12 539 (773) 28 079 6 988 54 660 



 
 

20 | H a l v å r s r a p p o r t  2 0 1 4  
 

 

30 Juni 2013        
TSEK Växtodling 

Ryssland 

CBS 

Växtodling 

Kaliningrad 

Växtodling 

Ukraina 
Djurhållning Administration Elimineringar 

Summa 

Koncernen 

Externa intäkter 58 085 23 010 80 722 22 917 - (23 026) 161 708 

Nettotransaktioner mellan segment 5 722 - 257 301 - (6 280) - 

Resultat från biologiska tillgångar 25 391 (9 686) 7 993 474 - 9 687 33 859 

Försäljningskostnader (74 394) (8 128) (100 224) (26 011) (2 886) 23 303 (188 340) 

Bruttoresultat 14 804 5 196 (11 252) (2 319) (2 886) 3 684 7 227 

        

Distributionskostnader (507) (25) (4 240) (12) - 24 (4 760) 

Övriga intäkter 4 161 2 162 37 1 791 - (2 161) 5 990 

Övriga kostnader (5 973) (1 439) (10 231) (1 490) 2 872 1 610 (14 651) 

Nettotransaktioner mellan segment (4 773) - (94) (1 263) - 6 130 - 

Administrationskostnader (14 205) (168) (20 306) (1 553) (20 979) 203 (57 008) 

Jämförelsestörande poster 3 483 - 2 710 - - - 6 193 

Rörelseresultat (3 010) 5 726 (43 376) (4 846) (20 993) 9 490 (57 009) 

        

Finansiella intäkter mellan segment 1 132 - - - 17 574 (18 706) - 

Finansiella kostnader mellan segment (7 534) (3 575) (7 163) (433) - 18 705 - 

Finansiella intäkter 186 55 8 - - (56) 193 

Finansiella kostnader (1 661) (1 351) (3 159) (2 289) (3) 1 349 (7 114) 

Resultat före skatt (10 887) 855 (53 690) (7 568) (3 422) 10 782 (63 930) 

        

Inkomstskatt 1 954 (10) (628) - (3 329) 11 (2 002) 

                

Periodens resultat (8 933) 845 (54 318) (7 568) (6 751) 10 793 (65 932) 

 

 Geografisk uppdelning 

 
 Externa intäkter Nettotillgångar 

Tusental kronor H1 2014 H1 2013 30 June 2014 30 June 2013 

Ukraina 29 216 80 772 248 269 417 329 

Ryssland 84 192 80 936 598 172 822 451 

Summa 113 408 161 708 846 441 1 239 780 
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3. INTÄKTER 

 6M 6M 
TSEK Jun-14 Jun-13 

Skördeintäkter   

Raps 15 992 

Vete 27 353 29 460 

Korn 7 200 525 

Solrosor 21 983 27 779 

Soja 1 725 5 831 

Majs 27 854 66 960 

Bovete 102 4 225 

Havre 17 6 

Råg - 40 

Övriga grödor 7 122 

Summa skördeintäkter 86 256 135 940 

   

Intäkter från djurhållning   

Mjölk 22 544 19 782 

Kött 3 315 4 255 

Övriga intäkter från djurhållning 46 - 

Summa intäkter från djurhållning 25 905 24 037 

   

Övriga sålda varor 700 380 

Övriga tillhandahållna tjänster  547 1 351 

     

Summa intäkter 113 408 161 708 

 

4. FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER 

 6M 6M 
TSEK Jun-14 Jun-13 

Utsäde 39 603 33 169 

Gödningsmedel 43 251 66 048 

Kemikalier 31 889 44 230 

Djurfoder 12 890 15 332 

Bränsle 17 300 20 384 

Löner 31 921 43 758 

Externa skördekostnader 1 715 1 309 

Reservdelar och underhållstjänster 17 667 21 150 

Markkostnader 18 790 23 937 

Jordbruksmoms och exportmoms 4 001 (6 739) 

Övriga produktionskostnader 8 532 9 825 

Lagerreserver 126 3 873 

Avskrivningar 32 166 36 880 

Förändring av lager och biologiska tillgångar (139 406) (124 816) 

Summa Försäljningskostnader 120 445 188 340 
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5. ADMINISTRATIONSKOSTNADER 

 6M 6M 
TSEK Jun-14 Jun-13 

Löner och skatter 16 209 28 059 

Övriga personalkostnader 85 260 

Resor och transporter 2 299 4 191 

PR 136 125 

Kommunikation 617 875 

Kontorskostnader 1 362 2 236 

Förvaltningskostnader - 10 677 

Revision 1 231 2 007 

Juridik 1 383 2 750 

Övrig professionell rådgivning 2 689 2 388 

Bankavgifter 600 940 

Övrigt 1 202 1 189 

Avskrivningar 803 1 311 

Summa administrationskostnader 28 616 57 008 

 

6. ÖVRIGA INTÄKTER 

 6M 6M 

TSEK Jun-14 Jun-13 

Statliga bidrag och subventioner 5,580 5,988 

Försäkringsersättningar 411 2 

Summa övriga kostnader 5,991 5,990 

 

7. ÖVRIGA KOSTNADER 

 6M 6M 
TSEK Jun-14 Jun-13 

Förlust från försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 709 10 390 

Avsättning för osäkra fordringar och nedskrivningar 2 292 2 618 

Böter och viten 2 140 449 

Valutakursförluster 11 923 1 194 

Summa övriga kostnader 18 064 14 651 

 

8. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 

 6M 6M 

TSEK Jun-14 Jun-13 

Vinst vid avyttring av dotterbolag 20 135                  6 193  

Summa jämförelsestörande Poster 20 135 6 193 
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9. Lönekostnader 

 6M 6M 
TSEK Jun-14 Jun-13 

Ryssland CBS 19 660 24 129 

Kaliningrad 885 4 332 

Ukraina 18 928 33 815 

Djurhållning 6 034 8 138 

Sverige och Storbritannien 3 529 5 530 

Delsumma lönekostnader 49 036 75 944 

Avdrag för avvecklad verksamhet (906) 4 127 

Summa lönekostnader 48 130 71 817 

 

10. BIOLOGISKA TILLGÅNGAR 

TSEK 
2012 

skörd 
2013 

skörd 
2014 

skörd 

Summa 
biologisk

a 
tillgångar 

(grödor) 

Summa 
Djurhållnin

g 

Verkligt värde per 1 januari 2013 3 574 
104 

748 
- 108 322 60 772 

Produktionskostnader 213 
295 

278 
- 295 491 18 159 

Vinst eller förlust från förändringar i verkligt 

värde  
803 21 192 - 21 995 2 177 

Förändringar på grund av skörd 
(4 

528) 
(3 061) - (7 589) - 

Avyttringar - (4 450) - (4 450) (19 059) 

Valutaomräkningseffekt (62) (1 872) - (1 934) (2 688) 

Verkligt värde per 30 juni 2013 - 
411 

834 
- 411 834 59 361 

      

      

TSEK 
2012 

skörd 
2013 

skörd 
2014 

skörd 

Summa 
biologisk

a 
tillgångar 

(grödor) 

Summa 
Djurhållnin

g 

Verkligt värde per 1 januari 2014 - 4 716 68 206 72 922 57 401 

Produktionskostnader - 107 233 394 233 501 8 273 

Vinst eller förlust från förändringar i verkligt 

värde  
- (4 089) 93 868 89 779 2 263 

Förändringar på grund av skörd - (482) (2 171) (2 653) - 

Avyttringar - - (1 287) (1 287) (11 101) 

Valutaomräkningseffekt - (252) 
(23 

646) 
(23 898) 126 

Verkligt värde per 30 juni 2014 - - 368 364 368 364 56 962 
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Utgångspunkter i värderingen av biologiska tillgångar till verkligt värde är: 

 

 2014 2013 

 Sådda 

hektar 

Avkastning 

per hektar 

Pris per 

ton (ex 

moms ex 

works) 

SEK 

 

Sådda 

hektar 

Avkastning 

per hektar 

Pris per 

ton (ex 

moms ex 

works) 

SEK 

Ukraina:       

Höstraps 12 400 3,2 2 370 13 800 2,5 2 780 

Höstvete 8 200 3,7 1 020 14 200 3,4 1 080 

Höstkorn 4 100 5,3 920 4 200 3,3 1 110 

Solrosor 12 200 1,9 2 050 7 800 1,8 2 150 

Majs 8 000 6,0 830 7 900 6,1 820 

Övriga grödor - n.a. n.a. 2 300 n.a. n.a. 

Summa Ukraina 44 900   50 200   

       

Ryssland:       

Höstvete 16 300 4,0 1 170 24 400 3,0 1 040 

Vårvete 4 600 2,0 1 170 3 300 n.a. 1 040 

Solrosor 16 800 2,0 1 820 15 900 1,8 2 230 

Majs 4 600 5,1 820 1 300 4,2 890 

Vårkorn 11 100 2,2 1 060 5 200 2,2 1 010 

Sojabönor 5 100 1,5 2 550 2 300 1,7 2 510 

Sockerbetor 1 300 29,7 260 8 500 24,7 260 

Vårraps 7 200 1,2 1 900 7 300 1,3 2 600 

Övriga grödor 4 000 n.a. n.a. 900 n.a. n.a. 

Summa Ryssland 71 000   69 100   

       

Summa Koncernen 115 900   119 300   

 

 

11. VARULAGER 

 6M 6M 
TSEK Jun-14 Jun-13 

Råvaror till anskaffningsvärde 33 631 69,907 

Pågående arbeten 11 636 20,314 

Grödor 9 052 8,905 

Summa 54 319 99,126 
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12. STÖRSTA AKTIEÄGARE 

Per den 30 juni var följande de största aktieägarna i Bolaget: 

Aktieägare Antal aktier Kapital och 

röstandel % 

SIX SIS AG, W8IMY 24 024 985 17,3 

JPM Chase NA 19 262 067 13,9 

Tredje AP-fonden 9 874 993 7,1 

Pareto Securities OY 8 214 766 5,9 

Semerca Investments SA 5 250 000 3,8 

 72 381 847 52,0 

Totalt antal aktier 139 008 658 100,0 

Sedan periodens slut har det förekommit väsentliga ändringar i aktieägarstrukturen. Se avsnitt 

”Ägar-och ledningsförändringar” för mer information 

13. RISKER, RISKHANTERING OCH PÅGÅENDE TVISTER  

Agrokulturas verksamhet är föremål för ett flertal olika risker, inte minst på grund  av verksamhetens 

karaktär och lokalisering som till exempel risker relaterade till rysk fastighetsrätt och sätt att 

förvärva jordbruksmark, politik, kriminalitet och korruption, corporate governance, redovisning, 

finansiell rapportering, priser på jordbruksprodukter och väderförhållanden.  

Koncernen är just nu inte föremål för någon betydande kreditrisk i förhållande till någon motpart. I 

not 32 (Riskhantering) i Agrokulturas årsredovisning för 2013 redovisas koncernens risker angående 

valuta, likviditet, ränta, finansiering, och legala frågor. 

Den pågående konflikten i östra Ukraina har inte lett till några väsentliga störningar i Koncernens 

verksamhet, även om störningar i det ukrainska finanssystemet och kursnedgången i den ukrainska 

hryvnian försenade och reducerade Koncernens förmåga att på kort sikt dra ner på banklån för 

rörelsekapital. Koncernen kompenserade denna minskade tillgång till likvida medel genom att 

minska sådd och omplacera resurser från andra delar av Koncernen. Eftersom Koncernens produkter 

värderas i dollar eller euro har kursnedgången i den ukrainska hyrvnian totalt sett ingen väsentlig 

negativ inverkan på det operationella resultatet. 

 

De nyligen aviserade tvåvägssanktionerna mellan Ryssland och de länder som bedöms stödja den 

nya regeringen i Kiev, Ukraina, har i dagsläget inte haft någon betydande påverkan på Koncernens 

verksamhet i Ryssland eller Ukraina. Såvida inte de ekonomiska sanktionerna eskalerar drastiskt är 

det osannolikt att Koncernen påverkas i någon större utsträckning. 
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14. Händelser efter balansdagen 

 

Efter periodens slut har det skett ändringar i företagets ägarstruktur. Steenford, som är 

registrerat på British Virgin Islands, har blivit en storägare med 47 procent av aktierna. Steenford 

är ett investmentbolag som kontrolleras av Nikolay Fartushnyak. 

15. MODERBOLAGET  

Resultatet för moderbolaget uppgick under perioden till 162 776 (2013: 19 133). Per den 30 juni 

2014 uppgick likvida medel i moderbolaget till 613 (2013: 59).  

 

RESULTATRÄKNING 6M 6M 

tSEK Jun-14 Jun-13 

   
Intäkter 2 370  3 405  

   

Rörelsekostnader   

Försäljningskostnader (2 252) (4 845) 

Administrativa kostnader (4 211) (19 076) 

Rörelseresultat (4 093)  (20 516) 

   

Resultat från koncernföretag 

Finansiella intäkter 

                        167 878 

                         1 038 

- 

43 907  

Finansiella kostnader (2 047) (929) 

Resultat före skatt 162 776  22 462  

   

Inkomstskatt -  (3 329) 

Periodens resultat 162 776  19 133  

   

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT   

Periodens resultat 162 776  19 133  

Omräkningsdifferenser på lån till dotterbolag 577  674  

Periodens totalresultat  163 353  19 807  
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Moderbolagets Balansräkning 6M 6M 
tSEK Jun-14 Jun-13 

   
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Andelari Koncernbolag 982 665  563 895  

Fordringar hos Koncernbolag 153 879  501 695  

Summa anläggningstillgångar 1 136 544  1 065 590  

   

Omsättningstillgångar   

Fordringar hos Koncernbolag 4 042  221 417  

Övriga fordringar 7 198  268  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  442  298  

Likvida medel 613  59  

Summa kortfristiga tillgångar 12 295  222 042  

      

SUMMA TILLGÅNGAR 1 148 839  1 287 632  

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Bundet kapital   

Aktiekapital 695 043  695 043  

Fria reserver   

Överkursfond 1 461 126  1 461 126  

Fond för verkligt värde (779) (779) 

Balanserat resultat (1 258 640) (943 538) 

Periodens resultat 163 353  19 807  

Summa eget kapital 1 060 103  1 231 659  

   

Långfristiga skulder   

Andra långfristiga skulder -  43 100  

Summa långfristiga skulder -  43 100  

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 1 679  4 982  

Skulder till Koncernföretag 38 317  -  

Övriga skulder 46 979  -  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 761  7 891  

Summa kortfristiga skulder 88 736  12 873  

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 148 839  1 287 632  

 

 


