
 

 

VD info inför årsstämman samt kortfattat om år 2022 & 2023 

Det är med glädje att vi har uppnått ett rekordresultat för 2022 som överträffar uttalade 

målsättningar. Omsättningen når till 430 MSEK och med ett rörelseresultat på hela 11,4 MSEK, Efter 

finansnetto blir resultatet 18,4 MSEK. Alla delar av vår verksamhet har bidragit till det fina resultatet, 

dvs bygg, butik, energi samt lantbruk och spannmålsavdelningen.  

Styrelsen har lagt ett förslag till stämman om att dela ut 4 % som återbäring och efterlikvid (fgå 4,5%) 

samt 10% på medlemsinsatsen (fgå 9%). Då omsättningen ökat radikal mot föregående år +41% och 

som är till stor del kopplad till de ökande priserna på spannmål, insatsvaror och foder blir det en 

rekordutdelning i kronor räknat. Den totala utbetalningen till medlemmarna ökar från 10,8 till 15,0 

MSEK i de fall stämman inte beslutar annorlunda. Det är en ökning om 39% mot i fjol. 

Finansiell utveckling 
- Omsättning för 2022 hamnar på 430,5 mkr (304,5 mkr) 
- Rörelseresultat före finansiella poster landar på 11,4 mkr (8,7 mkr) 
- Resultat efter finansiella poster blir 18,4 mkr (15,8 mkr) 
- Kassaflöde före den finansieringsverksamheten 4,8 mkr (-1,0) 
- Investeringar under året är 13,7mkr inkl pågående investeringar från 2021 om 3,4 mkr 

Investeringar avser i största mån spannmålsanläggningen i Västerstad. 
 

Finansiell information i korthet i MSEK 
  2022  2021 
Omsättning  430,5 304,5 
Rörelseresultat   11,4     8,7 
Finansiellt netto     7,0     7,1 
Resultat efter fin   18,4   15,8 
 

Medlemsinformation 
 

 2022 2021 

Antal medlemmar  687 689 
Insatsskyldigheter (tkr)  23 664 21 644 
Oguldna insatser (tkr)  3 270 2 526 
Avg. medl. insatskapital  297 345 

 
För de som har mer intresse av siffror och i jämförelse mot föregående år så finner ni senaste 

årsredovisningen på vår hemsida Årsredovisning 2022 

 

År 2023 
För 2023 ser förutsättningar något tuffare ut. Hastigt fallande priser på bla gödning gör det svårare 

att skapa intjäning men ger medlemmarna en plussida. Konjunkturförändringar som leder till mindre 

byggande och förändrat konsumentbeteenden oroar. Ökade omkostnader, löneökningar pga hög 

inflation mm oroar alla företagare. Riskerna att driva affärsverksamhet och göra lönsamma affärer i 

vår ekonomiska förening blir m.a.o. tuffare. Jag och all personal jobbar med frågan och försöker 

skapa så bra förutsättningar vi kan givet läget.  

https://horbylantman.se/wp-content/uploads/2023/03/Arsedovisning-2022-med-Kallelse-stamma-2023.pdf


 

Utöver den dagliga verksamheten så jobbar vi ständigt med att förbättra oss och ett sådan exempel 

är att vi nu inlett arbetet men en utökning plattan med 3000m2 nere i Västerstad. Vi gör även 

omfattade initiativ i att reducera vår energianvändning ytterligare. Att inte använda onödiga Kwh 

timmar är ett viktigt arbete innan eventuellt investering i solceller.  

 

Räntenivåer för 2023 
Varje år i december har styrelsen till uppgift att sätta föreningens räntenivåer. Med stigande räntor 

så blev det ett omtag i hur modellen har sett ut genom tidigare år. Vi har marknadsanpassat för att 

erbjuda mer konkurrenskraftiga räntor som samtidigt anpassar sig över tid. Att vara till stora delar 

medlems finansierat är det även det naturliga valet att gagna medlemskåren med justa räntor. 

Beslutad räntemodell som ni finner nedan gäller from 1 januari 2023 tillsvidare. Räntejusteringen 

görs kvartalsvis vid varje första arbetsdag i januari, april, juli, okt.   

För januari 2023-01-02 var STIBOR 90* räntan 2,70% 

Dröjsmål vanliga kunder  
 

STIBOR90 plus 11,5% 

Dröjsmål medlemmar  första 30 dagar 6% plus STIBOR 90 
efter 30 dagar 10% plus STIBOR 90 

Avräkningar  första 30 dagarna 6% plus STIBOR 90  
efter 30 dagar STIBOR 90  

Reverslån (inga nya tecknas)  STIBOR 90 dagar 

Sparmedel STIBOR 90 daga 

 

Hörby 2023-03-03 

Klas Dahl 

VD 

PS har du tankar eller funderingar kring Hörby  

Lantmän så tveka inte att höra av dig till mig,  

0415-17101 eller klas.dahl@hbylm.se  

 
*) STIBOR 90 (aven kallade STIBOR 3M) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser som storbanker i 

Sverige är villiga att låna ut pengar till varandra för under en viss löptid. Lånen är utan säkerhet. Löptiderna kan till exempel 

vara en vecka eller en månad. När ränteläget går upp gör således våra satta räntor det också och vice versa vid rörelser 

nedåt. STIBOR administreras av Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF), ett bolag som ägs av Svenska Bankföreningen 
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