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Bokslutskommuniké 2013 

Agrokultura AB (OMX First North: AGRA), "Agrokultura" eller "Koncernen", den ryska och ukrainska 

producenten av jordbruksråvaror, avger härmed sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2013. 

Siffror inom parentes avser det år som slutade den 31 december 2012 om inte annat anges. 

Räkenskapsåret i sammandrag 

• Intäkterna för perioden föll med 8 procent till 617 miljoner SEK (673 miljoner SEK), främst 

förklarat av ett kraftigt fall i råvarupriser 

• Förlusten före avskrivningar (EBITDA) var 129 miljoner SEK (vinst 29 miljoner SEK) och 

nettoförlusten var 262 miljoner SEK (nettoförlust 102 miljoner SEK). 

• Den 31 december 2013 var koncernens skulder totalt 167 miljoner SEK (162 miljoner SEK). 

Koncernens likviditet var på samma datum 29 miljoner SEK (41 miljoner SEK), och osålda 

lager uppgick till 93 miljoner SEK (143 miljoner SEK). 

• Den ryska verksamheten levererade positivt EBITDA och kassaflöde. 

• Likviditeten är begränsad på grund av 2013 års förluster i den ukrainska verksamheten och 

fördröjt verkställande av Kaliningradförsäljningen 

• Förlust per aktie var 1,88 SEK (0,73 SEK) 

Verksamhetsåret i sammandrag 

• Viktad genomsnittsavkastning steg med 34 procent i Ryssland och 11 procent i Ukraina 

• Utveckling och implementering av ett kostnadsbesparingsprogram på 150 miljoner SEK med 

fokus på direkta insatsvaror och personalkostnader 

• Avtal tecknat rörande försäljning av Koncernens tillgångar i Kaliningrad till ett pris 

motsvarande bokfört värde 

• Pågående diskussioner rörande fullständig eller delvis försäljning av verksamheten i Ukraina, 

oaktat de politiska händelserna 

• Ingen påtaglig negativ påverkan på verksamheten på grund av politiska händelser i Ukraina 

Stephen Pickup, Koncernens verkställande direktör, kommenterade 

”2013 har varit ett besvärligt år, och  trots väsentligt förbättrad avkastning har resultatet påverkats 

negativt av fallande råvarupriser. Koncernens ledningsgrupp, som tillsattes under fjärde kvartalet av 

2013, är dock fast besluten att förbättra resultaten genom kostnadsbesparingar och avyttrande av 

verksamheter med dålig lönsamhet.” 

”Samtidigt har råvarupriserna förbättrats vilket leder till att styrelsen ser fram emot året med 

tillförsikt. Koncernen kommer att fokusera på att implementera kostnadsbesparingsprogrammet, 

samtidigt som vi utövar strikta kontroller och rutiner och vidareutvecklar de operativa framstegen. Vi 

kommer att fortsätta att undersöka olika sätt att leverera maximalt värde till aktieägarna, i 

tillämpliga fall genom avyttringar.”  
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Kommande rapporttillfällen 

• Årsredovisning 2013 – 24 april 2014 

• Årsstämma – 15 maj 2014 

• Halvårsrapport – 28 augusti 2014 

 

Årsredovisningen för 2013 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida och kommer att sändas 

till de aktieägare som efterfrågar den.  
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Kommentar från verkställande direktören 

Det finansiella resultatet för Koncernen under 2013 är varken tillfredsställande eller långsiktigt 

hållbart. Årets negativa prisförändringar ledde till att styrelsen drog slutsatsen att de försämrade 

intäktsmöjligheterna krävde förändringar inom ledningen och ett övergripande 

kostnadsbesparingsprogram. Detta inleddes i augusti 2013 genom att 150 miljoner SEK i 

kostnadsbesparingar identifierades. Resultaten av detta kommer att få effekt i början av år 2014 

med målet att uppnå lönsam verksamhet. Verksamheten omorganiseras nu för att kunna uppnå 

lönsamhet även med de lägre priserna på jordbruksråvaror.  Betydande nedskärningar har gjorts för 

att möjliggöra detta. De förbättringar som har genomförts under de senaste 18 månaderna 

förbättrar finansiell rapportering, internrevision och interna kontroller och säkerställer att våra 

kostnadsbesparingar kan genomföras. 

Koncernens ryska verksamhet har levererat ännu ett år av goda framsteg och utveckling, som har 

resulterat i positiv EBITDA och kassaflöde, trots de kraftiga prisfallet på råvarupriser. Den viktade 

genomsnittsavkastningen ökade med 34 procent ovanpå redan starka ökningar år 2012, vilket är ett 

resultat som är betydligt högre än listade konkurrenters. Den goda avkastningen berodde delvis på 

fördelaktig väderlek men även på förbättrad verkställighet och organisation i verksamheten. Vissa 

investeringar i maskiner har genomförts, vilket förväntas ytterligare minska risken för den ryska 

verksamheten. 

Resultaten i Ukraina har varit blandade, där vissa grödor har haft ett mycket bra år. Emellertid har en 

dålig spannmålsskörd, tillsammans med väsentligt lägre priser, resulterat i ännu ett år med 

betydande förluster. Trots resultatet och de politiska händelserna i Ukraina är tillgångarna värdefulla 

och Koncernen har fått förfrågningar från intressenter om att överta hela eller delar av 

verksamheten i Ukraina. I det fall diskussionerna inte leder till ett övertagande av hela verksamheten 

kommer mark att säljas och kostnadsbesparingar kommer att fortsätta för att förbättra resultatet. 

Stora rationaliseringar av markinnehavet har skett, med över 25 000 ha avyttrade i Ukraina, inklusive 

koncernens hela verksamhet på Krim. Dessutom har över 15 000 ha avyttrats i Ryssland, inklusive 

Koncernens verksamhet i Kaliningrad. Dessa områden låg inte inom Koncernens kärnområden och  

försvårade effektiv styrning samtidigt som de resulterade i en underutnyttjad del av 

balansräkningen. Försäljningsintäkterna har använts för att underhålla investeringar i maskiner och 

även för att finansiera verksamheten i Ukraina. 

För att Koncernen ska kunna vara bärkraftig menar vi att en återkommande 15-procentig avkastning 

på eget kapital är nödvändig. Den strategiska översynen som nu genomförs i både Ukraina och i 

Ryssland jämför värdet av nuvarande verksamhet och nödvändiga investeringar, med det pris en 

eventuell köpare är redo att betala för verksamheten. Alla delar av verksamheten omfattas av denna 

översyn. 

Genomförandet av kostnadsbesparingarna har legat i fokus under den senare delen av året. 

Lönekostnader och direkta kostnader utgör huvudsakligt fokus, i synnerhet i Ukrainaverksamheten. 

Lönekostnaderna i Ukraina för 2014 kommer att minska med cirka 30 procent jämfört med 2013. 

Högsta ledningen inom Koncernen har minskats till hälften vilket ger en mer samordnad och effektiv 
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beslutsfattande enhet. År 2014 beräknas lönekostnaderna minska med sammanlagt cirka 20 procent 

inom hela Koncernen.  

De direkta kostnaderna för insatsvaror kommer att minska under 2014 i Ukraina genom användning 

av billigare generiska kemikalier som visat sig vara framgångsrika tidigare i vår ryska verksamhet, och 

som beräknas ge en avkastning som överstiger vad som uppnåddes för de flesta grödorna under 

2013. Dessutom har nyligen utförda jordtester visat att halterna av kalium och fosfor nu är tillräckligt 

höga för att möjliggöra att man utan någon avkastningsminskning i viss utsträckning byter ut 

komplexa gödningsmedel mot billigare gödningsmedel bestående av endast kväve. Minskade 

kostnader för insatsvaror har generellt legat efter prisnedgången för de råvaror vi producerar, och 

kommer att vara lägre för de grödor som skördas 2014 jämfört med 2013. För första gången delar 

Koncernen upp generella och administrativa kostnader i sina finansiella rapporter för att läsaren 

lättare ska kunna följa utvecklingen över de kommande perioderna. 

Styrelsen har noga följt den politiska utvecklingen i Ukraina. Efter avyttringar 2013 av mark som inte 

tillhör kärnverksamheten är Koncernen endast verksam i västra Ukraina. Regeringsskiftet har varit 

relativt odramatiskt och lugnt i städerna omkring Bolagets verksamhetsområde i västra Ukraina, 

utan någon större inverkan på verksamheten. Koncernens kreditfacilitet i Ukraina, som räknas i USD 

och UAH, beviljades och började användas som planerat i februari 2014. Det finns en risk att den 

beviljade summan förlorar värde på grund av deprecieringen av den lokala valutan. En stor del av 

Koncernens tillgångar, skulder, intäkter och kostnader i Ukraina är direkt kopplade till hårdvalutor 

som USD och Euro. Därför förväntas inte deprecieringen av den ukrainska valutan, hryvnia, innebära 

några betydande negativa konsekvenser för verksamheten. Under 2014 föll även den ryska rubeln 

gentemot en internationell valutakorg. Ryssland fungerar mer som en inhemsk marknad vad gäller 

både försäljning och priser på insatsvaror. Krediten är i rubel för att matcha rubelintäkterna. 

Koncernen har arbetat med begränsade medel sedan den senaste kapitalanskaffningen i samband 

med förvärvet av Landkom i januari 2012. Försäljningen av Kaliningrad förväntades fylla det 

likviditetsgap som uppstod genom förlusterna i Ukraina. Vi hade förväntat oss att nå längre under 

det första kvartalet av 2014, vilket skulle ha genererat de i denna transaktion förväntade medlen 

från försäljningen. Dessa intäkter förväntas nu under andra kvartalet av 2014. 

2013 har varit ett besvärligt år, och  trots väsentligt förbättrad avkastning har resultatet påverkats 

negativt av fallande råvarupriser. Koncernens ledningsgrupp, som tillsattes under fjärde kvartalet av 

2013, är dock fast besluten att förbättra resultaten genom kostnadsbesparingar och avyttrande av 

verksamheter med dålig lönsamhet. Samtidigt har råvarupriserna förbättrats vilket leder till att 

styrelsen ser fram emot året med tillförsikt. Koncernen kommer att fokusera på att implementera 

kostnadsbesparingsprogrammet, samtidigt som vi utövar strikta kontroller och rutiner och 

vidareutvecklar de operativa framstegen. Vi kommer att fortsätta att undersöka olika sätt att 

leverera maximalt värde till aktieägarna, i tillämpliga fall genom avyttringar. Vi har nu en mindre och 

mer fokuserad ledningsgrupp med stor erfarenhet från den noterade jordbrukssektorn, som arbetar 

för att uppnå dessa mål. 

 

Stephen Pickup 

Koncernens verkställande direktör  
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FINANSIELL ÖVERSIKT 

Resultaträkning 

Intäkter 

Intäkterna för året uppgick till 617 miljoner kronor miljoner (673 miljoner kronor), en minskning med 
8 procent. Detta fall berodde på en viktad genomsnittlig minskning på 29 procent av råvarupriserna 
jämfört med 2012, något som delvis uppvägdes av en ökad avkastning på skörden med 19 procent. 
Efter avyttring av verksamheten i Kaliningrad har denna verksamhet klassificerats som avvecklad 
verksamhet. 92 procent av intäkterna kommer från växtodling och resterande härrör från 
djurhållning som huvudsakligen finns i Ryssland. Av växtodlingen kom 42 procent från Ryssland och 
58 procent från Ukraina.  
  
Vid periodens slut hade Koncernen skördade grödor från 2013 i lager som värderades till 93 miljoner 
kronor vilket återfinns som lager i balansräkningen. Dessa lager såldes huvudsakligen omkring 
bokfört värde under första kvartalet 2014.  
  
Koncernen har redovisat en förlust som avser förändring av det verkliga värdet på biologiska 
tillgångar med 31 miljoner kronor. Detta återspeglar den nuvarande prissättningen tillsammans med 
den genomsnittliga 5-åriga avkastningen. Förlusten beror på en kombination av realiserade förluster 
för skördade grödor år 2013 och orealiserade förluster för grödor i marken. Trots 
värderingsförlusten förväntar sig bolaget lönsam produktion av grödor i båda länderna mot 
bakgrund av bättre skördar än de fem senaste årens genomsnitt.  
  
Kostnader  

Koncernen har presenterat resultaträkningen i ett ändrat format för att visa kopplingen av 
kostnaderna i resultaträkningen, med ytterligare analyser i noter för att visa vilken typ av kostnad 
det handlar om. Syftet med detta är att hjälpa användarna att analysera och jämföra Koncernens 
resultat.  
 
Trots att försäljningskostnaderna i stort sett har varit oförändrade påverkas dem av ett antal olika 
faktorer som till exempel för minskad höstsådd i Ryssland på grund av ovanligt våta 
väderförhållanden under hösten 2013. Detaljerad kostnadsanalys per ha beskrivs nedan: 
 

  Ukraina - SEK per Ha Ryssland CBS - SEK per Ha 

  Raps 
Höst-
vete Solrosor Majs 

Höst-
vete Vårkorn Solrosor 

Soja-
bönor 

Utsäde 413  304  535  1 445  274  401  361  303  

Gödning 1 934  1 786  315  1 710  467  291  208  264  
Kemikalier 1,590  740  583  749  168  195  292  418  
Totalt utsäde, gödning och 
kemikalier 3 937  2 829  1 433  3 904  

 
909  886  861  984  

Övriga direkta & Indirekta 
kostnader 2 739  2 633  2 232  4 413  1 652  1 495  1 562  1 331  

Markkostnader 880  880  880  880  152  152  152  152  
Administrationsallokering 714  714  714  714  380  380  380  380  
Övriga kostnader/intäkter (24) (24) (24) (24) 207  207  207  207  

Delsumma 8 246  7 032  5 235  9 887  

 

3 300  3 121  3 162  3 054  
Värdeminskning och 
amortering 691  691  691  691  738  738  738  738  

Totala kostnader 8 937  7 724  5 926  10 578  
 

4 039  3 859  3 900  3 793  
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  Ukraina - USD per Ha 

 
Ryssland CBS - USD per Ha 

  Raps 
Höst-
vete Solrosor Majs 

 

Höst-
vete Vårkorn Solrosor 

Soja-
bönor 

Utsäde 63  47  82  222  42  62  55  46  
Gödning 297  274  48  263  72  45  32  40  
Kemikalier 244  114  89  115  26  30  45  64  
Totalt utsäde, gödning & 
kemikalier 604  434  220  599  

 
140  136  132  151  

Övriga direkta & indirekta 
kostnader 420  404  343  678  254  230  240  204  
Mark-kostnader 135  135  135  135  23  23  23  23  
Administration allokering 110  110  110  110  58  58  58  58  
Övriga kostnader/intäkter (4) (4) (4) (4) 32  32  32  32  

Delsumma 1 266  1 080  804  1 518  
 

507  479  485  469  
Värdeminskning och 
amortering 106  106  106  106  113  113  113  113  

Totala kostnader 1 372  1 186  910  1 624  
 

620  592  599  582  

 
Data för kostnad per hektar visar bättre lönsamhet för insatsvarorna i Ryssland jämfört med Ukraina. 
Ukrainas kostnad per hektar var väsentligt högre år 2013 men levererade inte den extra avkastning 
som planerade i den tekniska planen. Planen för kostnadsnedskärningar har fokuserat på att 
reducera kostnaden för insatsvaror i Ukraina och därigenom reducera risken för förluster. Övriga 
direkta och indirekta kostnader reduceras huvudsakligen genom minskning av lönekostnader och 
bränslekostnader. Kostnader för markarrenden är högre i Ukraina eftersom all mark arrenderas och 
faktiska arrendevärden är högre. I Ryssland visar ett antal grödor; inklusive höstvete, solrosor 
sockerbetor och soja, positiva nettovinstmarginaler.  
 
Försäljningskostnader som steg under 2013 omfattar lagernedskrivning, foderkostnader för boskap 
och skördekostnader för tredje part. Foderkostnaderna har varit svåra att kontrollera med tanke på 
den kraftiga ökningen av foderpriserna, särskilt under de första sex månaderna 2013. 
Foderkostnaderna har nu återgått till mer normala nivåer. Skördekostnader är högre på grund av de 
väsentligt högre mängder som har skördats tack vare en ständigt förbättrad avkastning. 
Lagernedskrivningen härrör till stor del från reservdelar för utrustning som Koncernen nu har 
avyttrat och som det därför inte längre finns någon användning för. Markkostnaderna har minskat 
med 13 procent efter avyttringen av underutnyttjad mark i icke-kärninnehaven i Ukraina, som till 
exempel Krim och Poltava. Om Koncernen inte avyttrar hela sin verksamhet i Ukraina kommer 
ytterligare försäljningar av outnyttjad mark att ske.  
 
Effekten av minskningen av antalet anställda kommer att träda i kraft 2014 vilket innebär att 
personalkostnaderna endast minskade marginellt 2013. Beträffande produktion av grödor i Ryssland 
siktar Koncernen på lönekostnadssänkningar på 85 USD per hektar odlad mark. I Ukraina är vårt 
första mål en sänkning på 125 USD per hektar. Om detta uppnås, kommer statistiken att stå sig bra i 
jämförelse med noterade konkurrenter. 
 
Administrationskostnaderna är nu tydligt uppdelade så att de kan kontrolleras och styras. Även om 
administrationskostnaderna minskade med 22 procent jämfört med 2012 är Koncernledningen 
fortfarande mycket missnöjd med utgifterna på 106 miljoner kronor under 2013. Att minimera dessa 
kostnader är en nyckelfaktor för att besparingsplanen ska kunna genomföras. Minskningar under 
2013 kunde hänföras till uppsägningen av managementavtalet med investeringsrådgivaren Alpcot 
Capital Management (ACM), som uppgick till 15 miljoner kronor (2012: 31 miljoner kronor) vilket 
kommer att uppgå till noll år 2014.  
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Resultat 

Förlusten före räntor, skatt och nedskrivningar och amorteringar (EBITDA) uppgick till 129 miljoner 
kronor (vinst 29 miljoner kronor). Nedskrivningar och amorteringar uppgick till 96 miljoner kronor 
(97 miljoner kronor). 
 
Särskilda poster under 2012 var till största delen relaterade till negativ goodwill som uppstod vid 
förvärv av Landkom. Särskilda poster under 2013 härrör från försäljning av vissa enheter i Ryssland 
och Ukraina. Försäljningen av Koncernens verksamhet i Kaliningrad kommer att ske genom avyttring 
av tre juridiska enheter. En av dessa juridiska enheter i Kaliningrad avyttrades under 2013 vilket 
ledde till en förlust på 17,5 miljoner kronor medan övriga avyttringar 2014 förväntas ge en liten 
engångsvinst. 
 
Förlusten från kvarvarande verksamheter uppgick till 257 miljoner kronor (82 miljoner kronor). 
Exklusive särskilda poster, var denna förlust 251 miljoner kronor (173 miljoner kronor). 
 
Avvecklade verksamheter avser verksamheten i Kaliningrad där försäljningen sannolikt kommer att 
slutföras i alla väsentliga avseenden under första halvåret 2014. Försäljningen av Kaliningrad utförs 
genom försäljning av alla tre enheterna samt ett antal mindre landöverlåtelser. Givet den 
sammanlänkade statusen för enheterna före överlåtelsen finns det komplicerade bindningar av 
tillgångar. Som resultat av denna struktur har efter det första avslutet i december 2013 vissa av 
Koncernens tillgångar förblivit bundna till lån som hålls av företag utanför Koncernen. Denna 
situation är temporär, utgör en del av överlåtelsens mekanismer och kommer att lösas så snart som 
är praktiskt möjligt. 
 
Fördelningen av resultatet visar att förlusterna främst uppkommit i Ukraina och att Ryssland 
uppvisar små rörelseförluster beträffande växtodling och djurhållning. Koncernens 
växtodlingsverksamhet i Ryssland har levererat en positiv EBITDA och kassaflöde år 2013 trots 
betydande prisfall. 
 
Rörelseförlust per segment 
 

 
Miljoner kronor 

Ryssland 
växtodling 

Ukraina Ryssland 
djurhållning 

Utomlands 

EBITDA 47,6 (120,3) (3,2) (29,6) 
Rörelseresultat (7,7) (155,7) (13,2) (29,6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balansräkning 
 
Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångarna har minskat på grund av klassificeringen av Kaliningrad som tillgångar som 
innehas för försäljning tillsammans med löpande avskrivningar. Försäljningen av ukrainska tillgångar 
som inte tillhör kärninnehaven har också minskat de immateriella tillgångarna från 100 miljoner 
kronor till 54 miljoner kronor, vilket till stor del återspeglar värdet av de arrenden som togs över 
genom förvärvet av Landkom International år 2012. Mark under registrering har fallit till 22 miljoner 
kronor från 59 miljoner kronor till följd av pågående framgångsrik registrering av marklotter och 
vissa landavskrivningar där Koncernen har beslutat att inte gå vidare med registrering efter en cost-
/benefitanalys. 
 
Omsättningstillgångar 
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Varulager som inbegriper pågående arbeten, färdiga jordbruksprodukter och råvaror uppgick till 183 
miljoner kronor. Färdiga jordbruksprodukter uppgick till 93 miljoner kronor av detta belopp och 
kommer under första kvartalet 2014 att säljas på en nivå omkring bokfört värde.  
 
Biologiska tillgångar 

Det verkliga värdet av biologiska tillgångar inom växtodling är 73 miljoner kronor. Detta är lägre än 
2012 med tanke på det lägre marknadspriset på råvaror och de lägre nivåerna av sådd i Ryssland och 
Ukraina på grund av det ovanligt blöta vädret under hösten 2013. 
 
Nedanstående tabell visar de huvudsakliga antaganden som gjorts gällande värderingen av sådda 
grödor den 31 december 2013. 
 

Växtodling Ryssland   Ukraina  

 Antagen 
avkastning av 
biologisk tillgång  

Antaget pris på 
biologisk tillgång  

Antagen 
avkastning av 
biologisk tillgång  

Antaget pris på 
biologisk tillgång  

Raps  n/a   n/a  2,6 2 911 

Höstvete 2,7 1 050 3,7 1 134 

Höstkorn n/a  n/a  3,5 1 173 

 
 
Likvida medel och skuldsättning 

 
Koncernens skuld från kvarvarande verksamhet har varit på en jämn nivå om 167 miljoner kronor 
jämfört med 162 miljoner kronor ett år tidigare. Detta omfattar en skuld på 50 miljoner kronor till 
det tidigare managementbolaget Alpcot Capital Management avseende upplupna avgifter från 
tidigare år. Denna betalning ska göras i oktober 2014 antingen kontant eller genom en kombination 
av kontanta medel och aktier (aktier som utgör maximal avsättning om 75 procent). Likvida medel 
uppgick vid periodens slut till 29 miljoner kronor vilket ger en nettoskuld på 138 miljoner kronor. 
 

Tusentals kronor 31 december 2013 
 

31 december 2012 

Skuld  (166 847) 
 

(162 088) 

Likvida medel 28 790 
 

41 238 

Nettoskuld (138 057) 
 

(120 850) 

    

    
 
Efter periodens slut har Ukraina förnyat och nyttjat sin kreditfacilitet på 12 000 000 USD. Den ryska 
verksamheten förlänger sin kreditfacilitet vid förfallotidpunkt. Under de senaste 24 månaderna har, i 
avsaknad av finansiering via eget kapital, fortsatta förluster finansierats genom avyttring av 
outnyttjade tillgångar utanför kärnverksamheten. Begränsade investeringar i maskiner har också 
gjorts. Även om ledningen bedömer att kostnadsbesparingsprogrammet kommer att vända 
Koncernen till lönsamhet, kommer, så i händelse av ytterligare förluster, kommer resterande 
intäkter från försäljning av tillgångar utanför kärnverksamheten såsom Kaliningrad att användas för 
att finansiera verksamheten tillsammans med nyttjande av kreditfaciliteter. 
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Nyckeltal 

 
Koncernen 2013 2012 2011 2010 2009 

Rörelsemarginal % 

(36,5 %) (10,1 %) (27,3 %) (54,9 %) (103,1 %) 

Soliditet % 

75,6 % 80,9 % 81,4 % 74,5 % 80,5 % 

Eget kapital Mkr 

941 1,257 1,100 951 941 

Genomsnittligt antal aktier 

139,008,658 134,124,104 84,656,369 48,005,758 34,591,956 

Antal aktier vid årets slut 

139,008,658 139,008,658 99,197,472 49,591,892 34,591,956 

Resultat per aktie, SEK 

(1,9) (0,8) (1,4) (4,0) (5,0) 

Eget kapital per aktie, SEK 

6.8 9.0 11.1 19.2 27.2 

 
 
Personal 

Det totala antalet anställda i Koncernen vid årets slut var 1 679 (1 859).  
 
Moderbolaget 
 
Intäkter och resultat  

 
Moderbolaget tillhandahåller managementtjänster och produktionsexpertis till dotterbolagen, samt 
låne- och egenkapitalfinansiering för investering och löpande verksamhet. Intäkterna i moderbolaget 
bestod av försäljning av tjänster till andra Koncernbolag och uppgick till 9,1 miljoner kronor (18,8 
miljoner kronor). Rörelseresultatet uppvisade en förlust på 34,3 miljoner kronor (förlust på 39,5 
miljoner kronor). Resultatet för perioden uppvisade en förlust på 315.0 miljoner kronor (förlust på 1 
011 miljoner kronor).  
  
Viktiga balansposter och likvida medel  

 
Under året har moderbolaget omvandlat en del av sina långsiktiga lånefordringar till investeringar i 
dotterbolag. Den totala balansomslutningen vid årets slut uppgick till 976 miljoner kronor (1 259 
miljoner kronor), och soliditeten i moderbolaget var vid årets slut 91,9 procent (96,3 procent). Per 31 
december 2013 uppgick likvida medel i moderbolaget till 3,4 miljoner kronor (0,7 miljoner kronor).  
 
Hedging 

Vid behov använder koncernen finansiella instrument som till exempel terminskontrakt eller 
finansiella derivat för att säkra råvarupriserna. Syftet med koncernens hedgingstrategi är att säkra 
och minska affärsrisken. Under perioden har den ryska rubeln och ukrainska hrivnia varit stabila. Vid 
periodens utgång, har emellertid både den ryska rubeln och ukrainska hrivnia sjunkit väsentligt mot 
de större valutorna. Ukrainska banklån är knutna till amerikanska dollar som naturligt matchar 
intäkterna som prissätts utifrån marknader som domineras av USD. Ryska banklån anges i ryska 
rubel som matchar principen att ryska försäljningspriser inte följer de internationella priserna på 
samma sätt och därför domineras av den ryska rubeln. Försvagning av lokala valutor på kort sikt 
anses inte vara störande för koncernens lokala verksamheter.  
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VERKSAMHETSÖVERSIKT 
 
Växtodling 

 
Koncernen söker en kombination av höst- och vårgrödor som balanserar väderrisk, rörelsekapital 
och maskinbegränsningar. Raps, solros och majs är de mest lönsamma grödorna och Koncernen 
strävar efter att maximera odlingen av dessa växter inom fastställda jordbruksrotationer. På grund 
av det ovanligt blöta vädret under höstsådden kommer det att finnas en andel av vårgrödor som är 
större än vanligt under 2014. Höstsådden begränsades eftersom det inte gick att så under den 
idealiska tidsramen vilket innebär en stor risk för en minskad avkastning. 
 
Beaktande den senaste tidens framgångar med odling enligt no-till metoden på gårdarna i den 
Centrala svartjordsregionen (CBS) så kommer Koncernens ryska verksamhet att fortsätta att tillämpa 
denna metod. Ny och större maskinutrustning för sådd köptes under första kvartalet 2013 och dessa 
inköp kompletteras 2014 med fler självgående maskiner med hög besprutningskapacitet. No-till-
jordbruk minskar kostnaderna för diesel, arbetskraft och maskiner medan det samtidigt bevarar 
markfukten. Under skörden 2013 odlades 12 000 hektar på no-till-basis. För 2014 års skörd förväntas 
denna metod att tillämpas på 20 000 hektar. 
 
Ukraina är mindre lämpad för no-till-produktion med tanke på åkrarnas mindre storlek och en mer 
riklig nederbörd. Trots att inga väsentliga kapitalinvesteringar genomfördes i Ukraina under 2013 
förutom en ökning av besprutningskapaciteten, så ligger fokus alltjämt på verksamhetens interna 
organisation där efter rationaliseringar av markinnehav varvid tre kluster har slagits samman till två 
och kontrollen i allmänhet har förbättrats. Koncernen har nu en mer effektiv kontroll över sådden på 
de nuvarande mer konsoliderade områdena. 
 
2014 Skörd 

 
Sådd 
Under Koncernens löpande verksamhet såddes totalt 41 000 hektar, varav 24 700 hektar ligger i 
Ukraina och 16 300 hektar i Ryssland. Sådden i Ukraina minskade med 23 procent jämfört med 
föregående år för att möjliggöra en övergång från höstsäd med dålig tillväxt till mer lönsamma 
vårgrödor som solrosor och majs. Sådden i Ryssland minskade med 33 procent på grund av de våta 
väderförhållandena under hösten 2013.  
 

Region  Höstvete Höstkorn Höstraps Summa  

Ukraina 8 200 4 100 12 400 24 700 

Ryssland CBS 16 300 - - 16 300 

Summa  24 500 4 100 12 400 41 000 

 
Koncernen har för avsikt att öka den ryska vårsådden för att kompensera bortfallet av höstsådden. 
Man planerar att så totalt 77 800 hektar i hela Ryssland och Ukraina denna vår, vilket skulle höja den 
totala marken tillgänglig för skörd till 118 800. Den kombinerade höst- och vårsådden i Ryssland CBS 
väntas öka med 6 procent under 2013 för att kompensera för försäljning av sådd mark i Kaliningrad. 
Med markinnehavets rationaliseringar fortsätter andelen av sådd mark i jämförelse med total mängd 
mark att öka. 
  
Koncernen kommer senare att redovisa kvaliteten på höstgrödorna och resultatet av vårkampanjen.  
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Skörd 2013 

 
Väderförhållandena var rimliga under hela året i bolagets verksamhetsområden. Eftersom inga 
väsentliga globala väderhändelser inträffade var den globala tillgången på jordbruksråvaror hög 
under 2013, vilket ledde till sänkta priser. Under skörden av höstsådda grödor var vädret på det hela 
taget bra även om väderförhållandena ändrades till blötare väder för den senare skörden av 
vårsådda grödor. Ukraina avslutade sin skörd i början av december, medan Ryssland vid årsskiftet 
fortfarande hade cirka 900 hektar solrosor som nu har skördats. 
 
I Ryssland var den viktade genomsnittliga förbättringen av avkastningen 34 procent jämfört med 
2012. Solrosskörden gav en genomsnittlig nettoavkastning på 2,4 ton/ha (upp 20 procent sedan 
2012, 2,0 ton/ha). Avkastningen för vete och majs uppvisade också betydande förbättringar (48 
procent och 35 procent respektive).  
 
 I Ukraina ökade den viktade genomsnittliga avkastningen med 11 procent jämfört med 2012. De 
bästa resultaten kom från raps som visade en ökad avkastning på 33 procent jämfört med 2012 på 
mer än 13 774 hektar. Alla andra grödor förutom majs visade en ökad avkastning. Majsskörden var 
mycket nedslående och levererade netto 5,7 ton per hektar (7,2 ton per hektar 2012). 
Majsavkastningen påverkades negativt av den sena våren och vissa därtill kopplade problem för 
verksamheten. 
 
Tabellen nedan visar den skördade avkastning som uppnåtts vid skörden 2013. Nettoavkastningarna 
är uppskattningar. 
Ukraina 

Växtodling Skördade ha Bruttoavkastning Beräknad 
nettoavkastning 

Förändring under 
2012 

Höstraps 13 800 3,0 2,9 +33 % 

Höstvete 14 200 3,9 3,8 +2 % 

Höstkorn 4 200 3,9 3,7 +12 % 

Majs 7 900 6,9 5,7 –21 % 

Solros 7 800 2,4 2,2 +16 % 

Soja  100 2,0 1,9 +16 % 

Bovete 2 200 1,3 1,1 +15 % 

Summa 50 200  3,5 +11 % 

 
Ryssland 

Växtodling Skördade ha Bruttoavkastning Beräknad 
nettoavkastning 

Förändring 
gentemot 2012 

Höstvete 24 400 3,8 3,7 +48 % 

Majs 3 300 7,1 6,2 +35 % 

Solros 15 900 2,5 2,4 +20 % 

Sockerbeta  1 300 54,2 47,9 +30 % 

Soja  5 200 1,3 1,2 +20 % 

Bovete 2 300 1,7 1,6 +167 % 

Vårkorn 8 500 2,7 2,7 +50 % 

Vårraps 7 300 1,1 1,0 –31 % 

Övrigt 900 2,6 2,4 n/a 

Summa  69 100  3,5 +34 % 
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Försäljning 

 
Under år 2013 föll priserna på råvaror markant jämfört med år 2012. Prisläget har sedan återhämtat 
sig från de låga nivåerna år 2013. Koncernens försäljningsstrategi för Ukraina utökar 
försäljningsperioden för grödor genom försäljning till seriösa motparter. Ukraina exporterar cirka 54 
procent av sin produktion (i värde) och resten säljs på den inhemska marknaden. De genomsnittliga 
priserna hittills i USD på utvalda viktiga grödor för 2013 års skörd anges nedan.  
 
Genomsnittligt pris (ex. moms) 2013 2012 2013 2012 
USD per ton för   skörd skörd skörd skörd 
försäljningssäsongen  Ukraina Ukraina RysslandRyssland 
Raps    430 554 299 502 
Majs    159 225 108 258 
Vete    187 195 163 231 
Solros    333 460 273 469 
 
På grund av exportens stora andel tenderar Ukrainas priser att i hög grad stå i relation till den 
internationella prissättningen av råvaror. Den ryska marknaden är mer inhemskt fokuserad och 
påverkas därmed mer av den lokala miljön. 
 
Koncernen har redan börjat sälja 2014 års skörd på termin. I Ukraina har koncernen terminssålt cirka 
47 procent av de förväntade rapsgrödorna för 2 941 kronor per ton på DAF-basis (levereras vid 
gräns). Man räknar med att teckna ytterligare avtal under de kommande månaderna. 
Terminsförsäljning är inte vanligtförekommande i Ryssland. 
 
Lager 

 
Lagerkapacitet är en viktig del av koncernens infrastruktur vilket ger flexibilitet kring försäljningen av 
skörden samt minskar rörelsekostnaderna och upprätthåller säkerheten för den skördade varan. 
Koncernen har lagerkapacitet motsvarande cirka 228 000 ton i Ryssland och Ukraina och vissa 
ytterligare investeringar planeras när likvida medel så tillåter. 
 
Tabellen nedan visar typ och lokalisering av Koncernens lager som kommer att finnas tillgängliga för 
användning under 2014 års skörd. 
 
Lager Ryssland  Ukraina Sammanlagt 

Spannmålssilo 10,000 53,000 63,000 
Planlager  115,000 15,000 130,000 
Temporära lager 15,000 20,000 35,000 
Sammanlagt 140,000 88,000 228,000 

 
Man räknar med att Ukraina kommer att täcka cirka 75 procent av sina lagringsbehov med hjälp av 
egna lagringsutrymmen. Ryssland kommer att täcka ungefär 85 procent. Framtida prioriteringar för 
lagring inbegriper förbättring av kvaliteten på ryska lagringsanläggningar för att minska svinnet samt 
att lägga till en tredje silo i västra Ukraina för att minska logistikkostnaderna. 
 
Koncernen har ingått avtal om externt siloutrymme för att lagra skörd på de platser där Koncernen 
inte har logistiskt effektiva egna lageranläggningar. På medellång sikt planerar Koncernen att minska 
dessa tredjehandslager till minimala nivåer. 
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Djurhållning  

 
De senaste tre åren har varit svåra för koncernens djurhållning. Det är en mer långsiktig verksamhet 
än växtodling där störningar i verksamheten tar år att ta sig igenom på grund av födelse- och 
mjölkningscyklerna. Under 2013 kände Koncernen fortfarande av effekterna från den ryska torkan år 
2010. Åren 2010 och 2011 ledde torka och en absolut brist på foder till att dräktigheten bland korna 
sjönk väsentligt. De kor som borde ha fötts under 2010/11 skulle nu ha varit mogna som mjölkkor. 
På samma sätt som de extremt höga foderkostnaderna under 2012/3 fick koncernen anpassa fodret 
till billigare blandningar som har en inverkan på avkastning och dräktighetsfrekvens. Koncernen 
förväntar sig en kraftig ökning av födelsetalen under 2014. Under 2013 har Koncernens mjölkgård i 
Kaliningrad avyttrats som en del av avyttringen av Koncernens verksamhet där.  
 
Den genomsnittliga mjölkproduktionen under 2013 ökade med 2 procent till 508 liter per ko per 
månad. Den totala produktionen uppgick till 965 000 liter per månad. Lönsamheten för enheten 
förbättras tack vare de stigande mjölkpriserna under de senaste månaderna och den minskade 
kostnaden för foder. År 2013 uppgick de direkta och indirekta kostnaderna för produktion av en liter 
mjölk till 5,0 kronor vilket är jämförbart med en intäkt och vinst på 5,1 kronor. 
 

 Per liter (SEK) Per liter (USD) 

Mjölkintäkter  3,5 0,53 

Köttintäkter 0,6 0,09 

Biologiska tillgångar vinst 1,0 0,17 

Summa intäkter och vinst 5,1 0,79 

   

Direktkostnad 3,8 0,58 

Indirekt kostnad 1,2 0,19 

Totala produktionskostnader 5,0 0,77 

 
 
De nuvarande uppnådda mjölkpriserna under 2014 har ett genomsnitt på 4,5 SEK (USD 0,69). 
Ökningar av mjölkpriset (24 procent upp 2013 jämfört med 2012) beror delvis på marknadens 
dynamik, men också på den förbättrade kvaliteten på mjölk, som gör det möjligt för Koncernen att 
leverera till internationella varumärken som är verksamma i Ryssland och att få höga priser.  
 
Små kapitalinvesteringar bedöms möjliggöra förbättringar av den genomsnittliga mjölkproduktionen 
per ko under 2014. Försäljningen av kött minskade med 58 procent 2013 efter 2012, då det gjordes 
en större omstrukturering av besättningen vilket innebar slakt av många äldre underpresterande 
djur. Ett fokusområde för 2014 är att undersöka möjligheter att förbättra effektiviteten för 
köttförsäljningen och Koncernen önskar öka den nuvarande andelen kött på 16 procent av 
mjölkintäkterna till över 20 procent. 
 
Den 31 december 2013 uppgick koncernens ryska boskapsbesättning till cirka 4 900 djur, bestående 
av 1 500 mjölkkor, 1 000 sinkor, 2 100 kvigor och 300 tjurar och kalvar. 
 
Land 

 
Koncernen har aktivt omstrukturerat sitt markinnehav under 2013. Dessutom har stora 
ansträngningar lagts på att utveckla en integrerad markdatabas så att verksamhet, mark och 
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redovisning samverkar för att säkerställa en enda informationspunkt inom Koncernen. Syftet med 
detta är att förbättra hanteringen av markdatabasen och därigenom förbättra säkerheten för 
markinnehavet. Den 31 december 2013 utökades jordbruksmarken till 216 500 hektar, varav 146 
900 ligger i Ryssland och 69 600 i Ukraina. 
 
I Ukraina förväntas ytterligare avyttringar under 2014, antingen för att få det totala markinnehavet 
närmare arean sådd mark eller genom avyttring av hela verksamheten. I Ryssland genomför 
Koncernen en strategisk översyn för att fastställa om den aktuella markinnehavsstrukturen är den 
mest effektiva för framtida vinster. Som en del av översynen, kommer koncernen noga att 
tillsammans med sina agronomer analysera vilka markområden i koncernen som är odlingsbara och 
överväga avyttring av de områden som inte är av intresse för Koncernen. 
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Markinnehav efter kluster (ha) 31 december 2013 31 december 2012 31 december 2011 

Russland 

Norra Voronezh (Ertil & Dina) 48 500 47 000 41 300 
Kursk 45 900 45 900 48 800 
Lipetsk 17 300 18 000 17 900 
Kaliningrad - 15 000 15 000 
Södra Voronezh (Vorobievka) 11 400 9 900 12 000 
Ryssland övrigt 23 800 25 200 53 700 
Totalt Ryssland 146 900 161 000 188 700 

Ukraina 

Västra Ukraina 69 600 67 100 14 200 
Ukraina övrigt - 26 300 1 600 
Totalt Ukraina 69 600 93 400 15 800 

Totalt Koncernen 216 500 254 400 204 500 

Markinnehav efter kategori (ha) 

Ryssland 

Registrerad ägd mark 83 000 87 500 75 700 
Mark under registrering 5 000 10 000 29 600 
Arrenderad mark 58 900 63 500 83 400 
Totalt Ryssland 146 900 161 000 188 700 

Ukraina 

Arrenderad mark 69 600 93 400 15 800 
Totalt Ukraina 69 600 93 400 15 800 

   Totalt Koncernen 216 500 254 400 204 500 

 
Dessutom är cirka 14 000 hektar i Kaliningrad under pågående försäljning. 
 
Aktiens utveckling 
 
Koncernens aktier är noterade på Nasdaq OMX First North under tickernamnet AGRA. Stängningskursen 
den 31 december 2013 var 2,94 kronor och det ungefärliga börsvärdet vid årets slut uppgick till 408,7 
miljoner kronor. Den 31 december 2013 hade Koncernen cirka 850 aktieägare. Koncernen har beslutat att 
inte betala utdelning. 
 
De största aktieägarna var: 
 

Aktieägare Antal aktier 
Kapital och 

röster 

JPM CHASE NA 19 262 067 14 % 
ALPCOT CAPITAL MANAGEMENT LTD 12 873 854 9 % 
SIX SIS AG, W8IMY 11 705 685 8 % 
TREDJE AP-FONDEN 9 874 993 7 % 
PARETO SECURITIES OY 8 229 766 6 % 

 
Intygande 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att denna preliminära redovisning ger en 
rättvisande bild av moderbolagets och Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 
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Stockholm, 27 mars 2013   
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KONCERNENS RAPPORTER 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 

 
Tusentals kronor Not  31 december 

2013 
 31 december 2012 

     
Kvarvarande verksamheter     
Intäkter 3 617 393  672 591 
Vinst eller förlust på biologiska tillgångar  (30 701)  (73 973) 
Försäljningskostnad 4 (648 833)  (599 008) 

Bruttoresultat  (62 141)  (390) 
     
Distributionskostnader  (23 339)  (15 068) 
Övriga intäkter  11,466  5 133 
Övriga kostnader  (39 492)  (11 603) 
Administrationskostnader 5 (106 317)  (136 741) 
Jämförelsestörande poster  6 (5 648)  91 036 

Rörelseförlust   (225 471)  (67 633) 
     
Finansiella intäkter  345  815 
Finansiella kostnader  (22 173)  (15 727) 

Förlust före skatt  (247 299)  (82 545) 
     
Skatt   (9 491)  583 
       
Årets förlust från kvarvarande verksamheter  (256 790)  (81 962) 
     
Årets förlust från avvecklade verksamheter 9 (4 734)  (20 206) 
       
Årets förlust   (261 524)  (102 168) 
     
Omräkningsdifferenser  (54 633)  (20 224) 
       
Årets totala förlust  (316 157)  (122 392) 
     
Årets förlust hänförligt till:     
Aktieägare i bolaget  (268 862)  (101 116) 
Innehav utan bestämmande inflytande  7,338  (1 052) 

     
Total förlust hänförligt till:     
Aktieägare i bolaget  (323 515)  (121 478) 
Innehav utan bestämmande inflytande  7,358  (914) 

     
Resultat per aktie:      

Resultat per aktie efter utspädning   (1,88)  (0,73) 

Resultat per aktie efter utspädning för den kvarvarande verksamheten  (1,85)  (0,59) 

Resultat per aktie efter utspädning från avvecklad verksamhet  (0,03)  (0,15) 

Genomsnittligt antal aktier  139 008 658  139 008 658 

Antal aktier vid periodens slut  139 008 658  139 008 658 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 

Tusentals kronor Not  

31 december 

2013 
 

31 december 2012 

   

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar      

Egendom, anläggningstillgångar och utrustning  629 726  700 446 

Immateriella tillgångar  53 796  100 161 

Jordbruksmark under registrering  22 083  58 857 

Övriga finansiella anläggningstillgångar  11 779  424 

Biologiska anläggningstillgångar 7 57 401  45 461 

Uppskjutna skattefordringar  9 271  19 889 

Övriga anläggningstillgångar  1 811  554 

Summa anläggningstillgångar  785 867  925 792 

       

Omsättningstillgångar      

Varulager 8 183 284  241 211 

Biologiska tillgångar 7 72 922  98 177 

Kundfordringar och övriga fordringar  71 917  60 814 

Inkomstskattefordringar  997  685 

Övriga finansiella tillgångar  3 197  6 908 

Likvida medel  28 790  41 238 

 Summa omsättningstillgångar  361 107  449 033 
Tillgångar i avyttringsgrupper som innehas för försäljning 9 98 341  179 974 

       
SUMMA TILLGÅNGAR  1 245 315  1 554 799 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

      

EGET KAPITAL       

Eget kapital aktiekapital  695 043  695 043 

Övrigt tillskjutet kapital  1 463 126  1 463 126 

Omräkningsreserv  (285 437)  (222 968) 

Balanserat resultat, inklusive periodens resultat  (929 785)  (679 316) 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  942 947  1 255 885 
Innehav utan bestämmande inflytande  (1 917)  1 270 

Summa eget kapital  941 030  1 257 155 
      

Långsiktiga skulder      

Övriga finansiella långsiktiga skulder  73 313  132 824 

Uppskjutna skatteskulder  509  857 

Summa långsiktiga skulder  73 822  133 681 
      

Kortsiktiga skulder      

Leverantörs- och andra skulder  126 932  96 554 

Övriga kortfristiga finansiella skulder  93 534  29 264 

Skatteskulder  -  1 916 

Summa kortfristiga skulder 9 220 466  127 734 
Skulder i avyttringsgrupper som innehas för försäljning   9 997  36 229 

       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 245 315  1,554,799 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 

  

Eget 

kapital 

Aktiekapi

tal 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Omräkning

sreserv 

Balanserat 

resultat, 

inklusive 

periodens 

resultat 

Hänförligt till 

moderbolage

ts aktieägare 

Innehav 

utan 

bestämma

nde 

inflytande 

Summa 

eget 

kapital 

Avstämning den 31 december 2011 495 987  1 383 392  (202 606) (578 200) 1 098 573  1 435  1 100 008  

Nettoresultat för året - - - (101 116) (101 116) (1 052) (102 168) 

Övrig total förlust  - - (20 362) - (20 362) 138 (20 224) 

Total förlust - - (20 362) (101 116) (121 478) (914) (122 392) 

Nyemission 199 056 89 684 - - 288 740 - 288 740 

Emissionskostnader - (9 950) - - (9 950) - (9 950) 

Förvärv från minoritetsägare - - - - - 749 749 

Avstämning den 31 december 2012 695 043 1 463 126 (222 968) (679 316) 1 255 885 1 270 1 257 155 

Nettoresultat för året -  - -  (268 862) (268 862) 7 338 (261 524) 

Övrig total förlust  -   - (54 653) -  (54 653) 20 (54 633) 

Total förlust - - (54 653) (268 862) (323 515) 7 358 (316 157) 

Köp av aktier från innehav utan 

bestämmande inflytande 
 - -  479 18 393 18 872 (20 838) (1 966) 

Avyttring av dotterbolag  - - (8 295) - (8 295) 10 293 1 998 

Avstämning den 31 december 2013 695 043 1 463 126 (285 437) (929 785) 942 947 (1 917) 941 030 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS    

Tusentals kronor 

31 december 

2013 

 31 december 

2012 

Löpande verksamhet   

Inbetalningar från kunder 679 681  750 363 

Inbetalningar från statliga bidrag och subventioner 22 009  16 303 

Utbetalningar till leverantörer och anställda (697 638)  (809 358) 

Kassaflöde genererat i löpande verksamhet 4 052  (42 692) 

    

Erlagda räntor  (20 082)  (20 862) 

Erhållna räntor 145  2 124 

Betald inkomstskatt (3 350)  (1 227) 

Nettokassaflöde för löpande verksamheten (19 235)  (62 657) 

    

Investeringsverksamhet   

Förvärv av dotterföretag, nettokassaeffekt -  (4 301) 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar (49 996)  (61 446) 

Förvärv av biologiska tillgångar -  (1 087) 

Avyttringar av dotterbolag 19 526  13 075 

Försäljning av inventarier och immateriella tillgångar 26 052  31 523 

Utgivna lån  (9 546)  (12 833) 

Återbetalning av utgivna lån  25 388  6 862 

Nettokassaflöde från investeringsverksamhet 11 424  (28 207) 

    

Finansieringsverksamhet   

Nyemission -  138 400 

Emissionskostnader -  (9 950) 

Upptagna lån  126 270  57 436 

Återbetalning av lån (129 265)  (120 765) 

Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten (2 995)  65 121 

    

Årets nettokassaflöde (10 806)  (25 743) 

Likvida medel vid årets början 43 628  64 379 

Kursdifferens i likvida medel (1 920)  4 992 

Likvida medel vid årets slut 30 902  43 628 

     

Avgår: Likvida medel i tillgångar som innehas för försäljning 2 112  2 390 

Likvida medel i kvarvarande verksamhet 28 790  41 238 
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR MODERBOLAGET 

Tusentals kronor 31 december 2013 31 december 2012 

  

Rörelseintäkter 

Intäkter 9 062 18 816  

Rörelsekostnader 

Kostnad för sålda varor  (8 630)  (18 427) 

Administrationskostnader (35 041) (39 889) 

Övriga intäkter 304 - 

Rörelseresultat   (34 305)   (39 500) 

Finansiella intäkter  22 782 41 881 

Finansiella kostnader  (303 466 ) (1 012 880) 

Resultat före skatt (314 989) (1 010 499) 

Skatt    - - 

Årets resultat  (314 989) (1 010 499) 

Övriga totalresultat 

Omräkningsdifferens avseende lån till dotterbolag   (113) 374 

Årets totalresultat  (315 102) (1 010 125) 
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Moderbolagets rapport över finansiell ställning 

Tusentals kronor 
31 december 

2013 31 december 2012 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Investeringar i Koncernföretag  563 896 164 422 

Fordringar hos Koncernföretag  317 339 903 017 

Övriga fordringar  6 994 - 

Summa anläggningstillgångar  888 229   1 067 439 

 

Omsättningstillgångar  

Fordringar hos Koncernföretag  1 654 79 077 

Övriga fordringar  5 391 306 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   77 113 111 007 

Likvida medel  3 403   731 

Summa omsättningstillgångar  87 561  191 121 

         

SUMMA TILLGÅNGAR 975 790 1 258 560 

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital aktiekapital 695 043 695 043 

Övrigt tillskjutet kapital 1 461 126 1 461 126 

Fond för verkligt värde (779) (779) 

Balanserad vinst (943 538) 66 959 

Årets resultat  (315 102)   (1 010 499) 

Summa eget kapital   896 750 1 211 850 

Långfristiga skulder 

Övriga långfristiga skulder  -   36 173 

Summa långfristiga skulder  - 36 173 

 

Kortfristiga skulder  

Leverantörsskulder  4 889 3 692 

Skulder till Koncernföretag  24 213  - 

Övriga skulder  45 205 1 277 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  4 733   5 568 

Summa kortfristiga skulder  79 040 10 537 

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   975 790   1 258 560 

Poster utanför balansräkningen 

Tillgångar ställda som säkerhet - - 

Garantiförbindelser   -97 626   - 
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KOMMENTARER TILL KONCERNRAPPORTENS  

1.  REDOVISNINGSPRINCIPER  
Den preliminära rapporten för perioden som avslutades den 31 december 2013 har upprättats i enlighet 
med  de av EU erkända IAS 34 "Interim Financial Reporting", International Financial Reporting Standards 
(IFRS) samt tolkningar av IFRS International Reporting Committee. Koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 1 "Kompletterande redovisningsregler för koncerner" från 
Rådet för finansiell rapportering. Räkenskaperna från moderbolaget, Agrokultura AB, upprättas enligt 
Årsredovisningslagen och med tillämpning av rekommendationen RFR 2 "Redovisning för juridiska 
personer" som utfärdas av Rådet för finansiell rapportering.  
  
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpades under verksamhetsåret 2012 har 
använts under denna period och det sätt på vilket de har beskrivits i årsredovisningen för 2012 har också 
tillämpats. 
 
De nya eller reviderade IFRS-standarderna och tolkningarna från IFRS Interpretations Committee som 
vilka trädde i kraft den 1 januari 2013 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella 
rapporter. Alla belopp anges i tusentals kronor om inget annat anges.  
 
2. RAPPORTERING PER SEGMENT 
Rörelsesegmenten bygger på de viktigaste värdeskapande aktiviteterna i verksamheten, det vill säga 
växtodling och djurhållning. Koncernen har tre huvudsakliga verksamhetsregioner som sinsemellan 
uppvisar stora skillnader beträffande produktionsförhållanden, klimat- och vädermönster och 
driftsegenskaper. Dessa tre områden är den centrala svartjordsregionen (CBS) i Ryssland, 
Kaliningradregionen i Ryssland och västra Ukraina. Koncernen har också några mindre verksamheter 
utanför dessa regioner, men dessa är antingen på väg att avyttras eller inte av väsentlig storlek för att 
förtjäna separat redovisning.  
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Tusentals kronor Ryssland 

CBS 
odlingsbar 
mark 

Kaliningrad 
odlingsbar 
mark 

Ukraina 
odlingsbar 
mark 

Djurhålln
ing  

Administratio
n 

Summa 
segment 

Elimineri
ngar 

Summa 
Koncernen 

31 december 2013         
Externa intäkter 239 160 41 440 334 798 56 078 389 671 865 (54 472) 617 393 
Transaktioner mellan 
segment  

23 401 - 2 660 1 050 9 062 36 173 (36 173) - 

Vinst eller förlust på 
biologiska tillgångar 

33 186 (14 418) (76 641) 13 660 - (44 213) 13 512 (30 701) 

Kostnad för sålda varor (258 237) (38 428) (335 425) (61 884) (2 463) (696 437) 47 604 (648 833) 
Bruttoresultat 37 510 (11 406) (74 608) 8 904 6 988 (32 612) (29 529) (62 141) 
         
Distributionskostnader (3 888) (204) (19 403) (56) - (23 551) 212 (23 339) 
Övriga intäkter 7 539 1 836 72 5 156 - 14 603 (3 137) 11 466 
Övriga kostnader (15 084) 2 330 (23 708) (707) (356) (37 525) (1 967) (39 492) 
Kostnader mellan segment (12 292) (555) (4 669) (18 655) - (36 171) 36 171 - 
Administrationskostnader (28 092) (514) (38 555) (2 756) (36 981) (106 898) 581 (106 317) 
Särskilda poster  6 617 (13 071) 5 131 (5 052) 727 (5 648) - (5 648) 
Rörelsevinst (7 690) (21 584) (155 740) (13 166) (29 622) (227 802) 2 331 (225 471) 
         
Finansiella intäkter mellan 
segment 

18 438 18 211 - - 33 846 70 495 (70 495) - 

Finansiella kostnader mellan 
segment 

(15 275) (5 891) (13 916) (855) (34 560) (70 497) 70 497 - 

Finansiella intäkter 306 74 44 - (5) 419 (74) 345 
Finansiella kostnader (5 045) (1 515) (8 136) (5 038) (3 954) (23 688) 1 515 (22 173) 
Resultat före skatt  (9 266) (10 705) (177 748) (19 059) (34 295) (251 073) 3 774 (247 299) 
         
Tillgångar 584,733 94,148 407,376 132,257 26,801 1,245,315 - 1,245,315 
Skulder (65 368) (9,985) (122 012) (49 862) (57 058) (304 285) - (304 285) 
Nettotillgångar  519,365 84,163 285,364 82,395 (30 257) 941,030 - 941,030 

 
Tusentals kronor Ryssland 

CBS 
växtodling 

Kaliningrad 
växtodling 

Ukraina 
växtodling 

Djurhålln
ing  

Administratio
n 

Summa 
segment 

Elimineri
ngar 

Summa 
Koncernen 

31 december 2012:         

Intäkter 258 287 31 193 362 122 86 757 - 738 359 (65 768) 672 591 
Transaktioner mellan 
segment  

12 138 8 881 7 040 721 41 715 70 495 (70 495) - 

Vinst eller förlust på 
biologiska tillgångar 

(11 369) (4 877) (38 955) (26 936) - (82 137) 8 164 (73 973) 

Kostnad för sålda varor (217 237) (36 925) (330 393) (70 933) (16 245) (671 733) 72 725 (599 008) 
Bruttoresultat 41 819 (1 728) (186) (10 391) 25 470 54 984 (55 374) (390) 
         

Distributionskostnader - - (15 068) - - (15 068) - (15 068) 
Övriga intäkter 2 323 2 348 888 3 975 2 275 11 809 (6 676) 5 133 

Övriga kostnader (2 558) (2 518) (6 340) (4 596) (1 242) (17 254) 5 651 (11 603) 
Kostnader mellan segment (38 253) (5 328) (14 914) (12 000) - (70 495) 70 495 - 
Administrationskostnader (28 610) (4 218) (48 965) (4 829) (54 220) (140 842) 4 101 (136 741) 
Särskilda poster  - - - - 91 036 91 036 - 91 036 

Rörelseförlust  (25 279) (11 444) (84 585) (27 841) 63 319 (85 830) 18 197 (67 633) 
         
Finansiella intäkter mellan 
segment 

- - - - 47 298 47 298 (47 298) - 

Finansiella kostnader mellan 
segment 

(20 100) (8 940) (15 683) (2 575) - (47 298) 47 298 - 

Finansiella intäkter 599 3 130 - 96 828 (13) 815 

Finansiella kostnader (6 092) (1 176) (4 129) (6 878) (317) (18 592) 2 865 (15 727) 
Förlust före skatt (50 872) (21 557) (104 267) (37 294) 110 396 (103 594) 21 049 (82 545) 
         

Tillgångar 643 782 170 454 547 088 117 876 75 599 1 554 799 - 1 554 799 

Skulder (56 356) (34 492) (84 300) (62 601) (59 895) (297 644) - (297 644) 
Nettotillgångar  587 426 135 962 462 788 55 275 15 704 1 257 155 - 1 257 155 
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3. INTÄKTER 
 

Tusentals kronor  31 december 
2013 

 31 december 
2012 

Intäkter från växtodling     
Raps  127 473  171 759 
Vete  151 795  181 020 
Korn  31 937  23 339 
Solros  103 782  95 597 
Soja  20 892  21 158 
Majs  98 240  108 647 
Sockerbetor  18 811  849 
Bovete  12 772  5 620 
Havre  66  8 010 
Råg  41  1 729 
Andra grödor  142  281 
Summa intäkter från växtodling  565 951  618 009 
     
Intäkter från djurhållning     
Mjölk  37 987  35 133 
Kött  8 896  15 285 
Summa intäkter från djurhållning  46 883  50,418 
     
Andra sålda varor  666  653 
Övriga tjänster  3 893  2 676 
Övriga intäkter  -  835 
       
Summa intäkter  617 393  672 591 

 
4. KOSTNAD FÖR SÅLDA VAROR 
 
Tusentals kronor  31 december 

2013 
 31 december 

2012 
     
Utsäde  47 553  51 432 
Gödningsmedel  89 908  88 991 
Kemikalier  69 980  66 248 
Djurfoder, medicin och genetik  31 491  18 039 
Bränsle  68 595  73 911 
Löner  92 978  88 359 
Externa skördekostnader   39 667  27 864 
Reservdelar och underhåll  46 527  39 915 
Arrendeavgifter  56 477  64 767 
Moms på jordbruk och moms på export  (160)  (3 613) 
Övriga produktionskostnader  24 331  27 210 
Varulager – avsättningar  8 817  1 312 
Nedskrivningar och amorteringar  93 670  96 332 
Förändringar i varulager och biologiska tillgångar  (21 001)  (41 759) 
Summa kostnad för försäljning   648 833  599 008 
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5. ADMINISTRATIONSKOSTNADER 
 
Tusentals kronor  31 december 

2013 
 31 december 

2012 
Löner och skatter  53 954  54 012 
Övriga personalkostnader  296  193 
Resor och transporter  8 373  6 498 
Public relations  395  139 
Kommunikation   1 869  2 069 
Kontorskostnader  3 791  4 456 
Arvoderingar  14 230  31 427 
Revision  5 739  4 603 
Juridiska kostnader  3 816  16 580 
Övriga professionella tjänster  6 771  9 961 
Noteringskostnader  257  - 
Bankavgifter  1 275  280 
Övrigt  2 775  6 304 
Nedskrivningar och amorteringar  2 776  219 

Summa administrationskostnader  106 317  136 741 

 
6. SÄRSKILDA POSTER  
 
Tusentals kronor 31 december 

2013 
 31 december 

2012 
Negativ goodwill vid förvärv av Landkom International PLC -  111 501 
Kostnader hänförliga till förvärvet av Landkom International PLC -  (3 650) 
Förlust vid avyttring av Sinegorie Invest LLC -  (4 866) 
Förlust vid avyttring av Borelskiy Melzavod LLC -  (3 746) 
Förlust vid avyttring av Romaniv Agro LLC -  (8 203) 
Förlust vid avyttring av Yantar 470 (17 479)   
Förlust vid avyttring av AK Poltava LLC 4 220  - 
Förlust vid avyttring av Landkom Centre LLC (1 265)  - 
Förlust vid avyttring av LK Krym LLC 2 047  - 
Förlust vid avyttring av Landkom Symoniv 213   
Förlust vid likvidation av AF Rodina 3 317   
Förlust vid likvidation av OOO Rodina Kamenka (40)  - 
Förlust vid likvidation av OOO Berezovskoe 62  - 
Förlust vid likvidation av OOO Donskoe Ramon 3 277  - 
Summa (5 648)  91 036 

 
7. BIOLOGISKA TILLGÅNGAR 
 
Koncernen har två typer av biologiska tillgångar, växtodling och djurhållning.  
 
Vid årsskiftet är de biologiska tillgångarna inom växtodling främst höstvete och höstraps, som 
presenteras som omsättningstillgångar i rapporten över finansiell ställning, eftersom de normalt 
överförs till jordbruksprodukter inom ett år.  
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Djurhållningens biologiska tillgångar är djur, främst nötkreatur. Dessa genererar normalt inkomster 
för 4–8 år i taget. 
 
I enlighet med IAS 41 Jordbruk, värderas biologiska tillgångar när de redovisas för första gången och 
sedan vid varje balansdag till verkligt värde efter avdrag för uppskattade försäljningskostnader. 
Eventuella förändringar i det verkliga värdet redovisas i rapporten över totalresultat de år de 
uppstår.  
 
Det verkliga värdet på grödorna på fälten beräknas enligt en diskonterad kassaflödesmodell. 
Potentiell nettoavkastning (baserat på historisk Koncernavkastning), oberoende (anpassas till lokala 
förhållanden vid behov) av marknadspriser vid tidpunkten för leverans, tillsammans med förväntade 
kostnader för skördetidpunkten, diskonteras för att ge ett verkligt värde vid periodens slut. I den 
utsträckning som det verkliga värdet är högre än eller lägre än kostnaderna kommer det att finnas 
en positiv eller negativ påverkan i resultaträkningen under "Vinst eller förlust på biologiska 
tillgångar". Värderingen av biologiska tillgångar inom växtodling är mycket känsliga för förändringar i 
marknadsvärdet för de färdiga produkterna och skördeutbytet. De färdiga produkterna handlas 
huvudsakligen på aktiva marknader som har 5 års volatilitet på över 100 %. Skördeavkastningen är 
känslig för oförutsägbart väder. Där detta är möjligt använder Koncernen den 5-åriga historiska 
genomsnittliga avkastningen för att ta hänsyn till denna känslighet.  
 
 Det verkliga värdet på djurhållningen baseras på marknadspriser för boskap av samma ålder, ras, 
kön och genetik. Detta marknadspris justeras med hänsyn till ålder och produktivitet hos enskilda 
djur. Värderingen av boskap är känslig för förändringar i produktivitet hos djur som mäts 
regelbundet.  
 2012 Skörd 2013 Skörd 2014 

Skörd 
Summa 

biologiska 
omsättnings

tillgångar – 
Växtodling  

Summa 
biologiska 

anläggning
stillgångar 

– 
Djurhållnin

g  
Verkligt värde den 1 januari 2012 94,623 - - 94 623 54 652 
Kostnader som kan hänföras till 
produktion 

455 692 111 597 - 567 290 45 099 

Förvärv av dotterbolag 74 281 - - 74 281 3 179 
Vinst eller förlust från förändringar 
av verkligt värde  

(32 494) (16 021) - (48 515) (25 458) 

Ändring på grund av skörd (543 291) - - (543 291) - 
Avyttring  (42 315) - - (42 315) (31 771) 
Omräkningsdifferens (2 922) (974) - (3 896) (240) 
Verkligt värden den 31 december 
2012 

3 574 94 602 - 98,177 45 461 

Inköp och kostnader i 
produktionen 

386 510 029 98 796 609 211 27 787 

Förvärv av dotterbolag - - - - - 
Vinst eller förlust från förändringar 
av verkligt värde 

651 (13 985) (30 069) (43 403) 12 702 

Ändring på grund av skörd (4 622) (582 616) - (587 238) - 
Avyttring  - (1 937) - (1 937) (25 103) 
Omräkningsdifferens 11 (1 378) (521) (1 888) (3 446) 
Verkligt värde den 31 december 
2013 

- 4 715 68 208 72 922 57 401 
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8. VARULAGER 
 
Tusentals kronor 31 december 

2013 
 31 december 

2012 
Råvaror till anskaffningsvärdet 56 693  69,597 
Pågående arbete 33 481  28,580 
Varulager av jordbruksprodukter  93 110  143,034 
Summa  183 284  241,211 
    
Ton av jordbruksprodukter 90 133  84,361 
Genomsnittliga bokförda värdet av jordbruksprodukter 
kronor/ton 

1 033 
 

1,695 

    
Ovan ingår nettoförsäljningsvärdet avseende:    
Råvaror till anskaffningsvärdet (9 570)  (1,144) 
Pågående arbete -  - 
Varulager av jordbruksprodukter  (22)  - 
Summa  (9 592)  (1,144) 

 

9. AVVECKLADE VERKSAMHETER OCH TILLGÅNGAR SOM INNEHAS TILL FÖRSÄLJNING  

Tillgångar som innehas för försäljning omfattar Koncernens verksamhet i Kaliningrad och två 

juridiska enheter som innehåller markinnehav som sin främsta tillgång. Ledningen är i färd med att 

avyttra verksamheten i Kaliningrad och marknadsför aktivt de två juridiska enheterna till salu vilket 

förväntas slutföras inom 12 månader efter redovisningsdagen. Verksamheten i Kaliningrad ingår i 

Kaliningrads växtodlingssegment och djurhållningssegment och de två juridiska personerna ingår i 

rapporteringssegmentet för Ryssland CBS. 

Resultaten från avvecklade verksamheter var följande: 

Tusentals kronor 31 december 
2013 

 31 december 
2012 

Intäkter 54 472  65 768 
Vinst eller förlust på biologiska tillgångar (13 512)  (8 164) 
Kostnad för sålda varor (47 604)  (72 725) 
Bruttoresultat (6 644)  (15 121) 
    
Distributionskostnader (212)  - 
Övriga intäkter 3,137  6 676 
Övriga kostnader 1,967  (5 651) 
Administrationskostnader (581)  (4 101) 
Särskilda poster  -  - 
Rörelseförlust  (2 333)  (18 197) 
    
Finansiella intäkter 74  13 
Finansiella kostnader (1 515)  (2 865) 
Förlust före skatt (3 774)  (21 049) 
Skatteförmån (960)  843 
      
Årets förlust från avvecklade verksamheter (4 734)  (20 206) 
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De största grupperna av tillgångar och skulder som ingår i tillgångar som innehas för försäljning visas 

nedan: 

Tusentals kronor 31 december 
2013 

 31 december 
2012 

Egendom, anläggningstillgångar och utrustning 65 787  113 111 
Immateriella tillgångar 2  14 
Mark under registrering 482  974 
Övriga långfristiga finansiella tillgångar -  - 
Uppskjutna skattefordringar 17  - 
Biologiska anläggningstillgångar -  15 310 
Avvikande skattefordran -  21 
Övriga anläggningstillgångar -  - 
Varulager 12 821  27 490 
Biologiska tillgångar 6 504  10 143 
Kundfordringar och övriga fordringar 8 991  10 138 
Inkomstskattefordringar 118  47 
Övriga finansiella tillgångar 1 505  336 
Likvida medel 2 114  2 390 
Summa tillgångar i avyttringsgrupper, klassificerade som 
innehav för försäljning 

98 341  179 974 

    
Leverantörs- och andra skulder (2 827)  (9 206) 
Övriga kortfristiga finansiella skulder (5 767)  (16 741) 
Skatteskulder (1 371)  - 
Långfristiga finansiella skulder -  (8 971) 
Uppskjutna skatteskulder (32)  (1 311) 
Summa skulder i avyttringsgrupper, klassificerade som 
innehav försäljning 

(9 997)  (36 229) 

    
Nettotillgångar/skulder av avyttringsgrupper 88 344  143 745 

 

Nettokassaflöde från avvecklad verksamhet är som följer: 

Tusentals kronor 31 december 
2013 

 31 december 
2012 

Operativt kassaflöde (4 140)  (4 002) 
Kassaflöde för investeringsverksamhet  (2 219)  2 989 
Kassaflöde för investeringsverksamhet  (2 086)  - 
Netto kassautflöde (8 445)  (1 013) 

 

Inkluderat inom tillgångar som är till salu är mark med ett nettobokföringsvärde på 4 370 tusen SEK, 

vilken är bunden som säkerhet mot bankskulder till OOO Yantar 470. OOO Yantar 470 avyttrades i 

december 2013 och är därför inte längre under Koncernens kontroll. Koncernen avser att avveckla 

säkerheterna mot OOO Yantar 470 under 2014. 
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10. KONCERNINTERNA TRANSAKTIONER 
 
Ersättning till investeringsrådgivare  

Under 2013 kom Bolaget överens med sin investeringsrådgivare, Alpcot Capital Management 

("ACM") om att avbryta sitt långa managementavtal i förtid. En övergångsperiod ingicks som 

upphörde den 31 december 2013. Katre Saard, en av huvudägarna och chef för ACM, hade en plats i 

Bolagets styrelse fram till november 2013. Den 31 december 2013 hade ACM 9,3 % av de utgivna 

aktierna i Agrokultura AB Den totala managementavgiften uppgick till 15 000 000 kronor, varav 6 

000 000 kronor betalades ut i räntefria skuldförbindelser som förfaller den 31 oktober 2014. Resten 

betalades kontant. Det beräknade verkliga värdet av samtliga utestående skuldebrev den 31 

december 2013 på 45 013 000 kronor (som avser skuldebrev som emitterats under 2011, 2012 och 

2013) ingår i övriga kortfristiga finansiella skulder. Den 31 december 2013 hade Koncernen också 

löpande skulder till ACM som uppgick 3 072 000 kronor som betalades ut i januari 2014.  

Arvodering till ledande befattningshavare 

 Ersättning till ledande befattningshavare (inklusive belopp som utbetalats enligt konsultavtal till 

tjänsteföretag) visas nedan. Ledande befattningshavare innefattar avdelningschefer och biträdande 

vicechefer på Koncernnivå samt drifts- och finanscheferna i Ryssland och Ukraina. Detta skiljer sig 

från not 26 som omfattar alla administrativa ledningslöner. Inga långfristiga förmåner efter avslutad 

anställning, eller andra långfristiga förmåner eller aktierelaterade ersättningar har gjorts under året 

till högsta ledningen.  

Tusentals kronor 31 december 
2013 

 31 december 
2012 

Kortfristiga ersättningar till anställda:    
Bolagsstyrelsen 1 450  1 666 
Koncernledningen 6 190  5 814 
Ledningen i Ryssland 5 138  3 232 
Ledningen i Ukraina 5 737  4 507 
Summa  18 515  15 219 

 

Tusentals kronor 31 december 
2013 

 31 december 
2012 

Avgångsvederlag:    
Bolagsstyrelsen  -  - 
Koncernledningen  884  566 
Ledningen i Ryssland  -  - 
Ledningen i Ukraina  -  - 
Summa  884  566 
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Brown & co. 

Adam Oliver var styrelseledamot i bolaget fram till den 16 maj 2013. Adam Oliver arbetar även som 

delägare i konsultföretaget Brown och Co, från vilken Koncernen erhållit professionell rådgivning om 

vissa jordbruksfrågor. Under året har ersättningen till Brown och Co uppgått till 665 tusen kronor 

Koncernen har även anlitat Brown och Co för rådgivning i samband med avyttringen av Kaliningrad-

verksamheten. En avgift som uppgår till 1 % av intäkterna från avyttringsprocessen kommer att 

betalas till Brown och Co efter slutförandet av transaktionen. Det fanns inte några utestående 

belopp till eller från Brown och Co den 31 december 2013. 

 

Övriga styrelseersättningar 

 

Sture Gustavsson ingick ett konsultavtal med Koncernen i syfte att tillhandahålla jordbruksrelaterad 

konsultverksamhet vid sidan av hans roll som styrelseledamot. Total ersättning för konsultavtalet 

uppgick till 120 tusen kronor. 

 

 


