Varaslättens Lagerhus delar ut 17,7 miljoner i efterlikvid till sina lantbrukare!
Varaslättens lagerhus ägs av ca 1900 lantbrukare i Västra Götaland som får dela på 17,7 (14,2) miljoner i
efterlikvid. Vi gör ett starkt bokslut med ett resultat efter finansiella poster på 31,5 miljoner (24,8) och omsättningen
ökar till 712 miljoner (687), säger VD Per Ullberg. Personalens stora engagemang tillsammans med ett stort
förtroende hos våra lantbrukare skapar detta resultat tillsammans. Målet med föreningens verksamhet är att kunna
betala så bra som möjligt för lantbrukarnas spannmål samtidigt som insatsvarorna har rätt kvalité och pris. När vår
verksamhet går för fullt och all lagring och resurser utnyttjas skapas möjligheterna till bra resultat och bra betalning
till våra lantbrukare.
För andra verksamhetsåret i rad är Varaslättens Lagerhus över 260 000 (270 000) ton spannmål.
Skördeinvägningen var rekordstor både av ekologisk och konventionell spannmål. En effektiv spannmålshantering
och bra spannmålsaffärer gör att ca 17,7 miljoner delas ut i efterlikvid på Odlingskontraktet.
Odlingskontraktet – betalar för hela volymen
Känns riktigt bra att kunna betala ut en stor efterlikvid på spannmålspriser som redan innan står sig bra i
marknaden. Eftersom lantbrukaren tecknar sin areal finns inga volymbegränsningar utan vi betalar samma pris för
hela skördade volymen vilket kan ha ett mervärde på över 4-5 öre per kg extra mot andra kontraktsalternativ i
marknaden för lantbrukaren ett sånt här år med höga skördar. Efterlikviden är 7 öre per kg spannmål för
konventionell spannmål och 10 öre per kg för ekologisk spannmål.
Exempel på slutpriser inklusive efterlikvid och kontraktstillägg finns i tabellen.

Gröda
Kvarnvete
Ellvis/Praktik/Julius/Reform
Grynhavre Kerstin/Galant
Maltkorn Propino
Eko Brödvete
Eko Grynhavre
Eko råg


Skörd

V.48

V.9

139 kr/dt
134 kr/dt
159 kr/dt
323 kr/dt
312 kr/dt
312 kr/dt

142 kr/dt
137 kr/dt
162 kr/dt
326 kr/dt
315 kr/dt
315 kr/dt

146 kr/dt fritt gård (ca 156 kr/dt inkl. frakt)
141 kr/dt
166 kr/dt
330 kr/dt
319 kr/dt
319 kr/dt

För Grynhavre och Maltkorn betalas för hela volymen, inga avdrag för rensutbyte

Investerar 32 miljoner för att rationalisera
Vi har påbörjat byggnationer av silo för att minska transportkostnader och arbetstid per ton spannmål.
På anläggningen i Vara byggs 4 silos som kan lagra ca 22 000 ton spannmål och det gör att vi totalt kan lagra ca
155 000 ton. På anläggningen i Tråvad för ekologisk spannmål byggs 2 silos som kan lagra ca 5000 ton spannmål
och det gör att vi kan lagra 15 000 ton. I Tråvad gör vi även upprustning kring och i anläggningen för en bättre
arbetsmiljö och effektivare hantering av spannmål och insatsvaror.
Försäljning och rådgivning till lantbruket
Försäljningen utav förnödenheter har en stabil volym där vi har brett sortiment och kunniga säljare. Rådgivningen
som görs i samband med försäljningen till lantbrukarna för öka bördighet, produktion och lönsamhet blir allt
viktigare. Nollrutor för bestämning av kvävegivor, markkartering, utvärdering och tilldelningsfiler är verktyg som blir
att vanligare i vår service. Diesel och alternativa drivmedels försäljningen till lantbruket ökar i år med 9% vilket är
mycket positivt.
Tack till våra lantbrukare för deras förtroende, personalen för deras stora engagemang och det goda samarbetet
med våra spannmålskunder.
Vid ytterligare frågor kontakta VD Per Ullberg 0512-300 451
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