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Styrelsen för Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsåret 2021.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Livsmedel i Väst ska medverka till förstärkning och tillväxt inom livsmedelsnäringen i Västra
Götaland genom att initiera utvecklingsprojekt och skapa samverkan mellan industri,
kommunala, regionala och statliga organisationer, FoU-resurser och utbildningsorgan.
Efter beslut på årsmötet 23 april 2013 ska föreningen Livsmedel i Väst huvudsakligen agera för
dessa syften genom ett aktivt ägarskap i föreningens bolag.
Livsmedel i Väst äger 100% av aktierna i de två dotterbolagen AGROVÄST Livsmedel AB och
Lokalproducerat i Väst AB.
Verksamheten har under året finansierats genom medlemsavgifter.
Föreningen har 16 betalande medlemmar, samma som föregående år.
Företaget har sitt säte i Skara, Västra Götalands län.

Händelser under räkenskapsåret
Föreningen har under året haft 3 styrelsemöten.
Information och nyheter om föreningen lämnas på hemsidan www.livsmedelivast.se.
Verksamheten i föreningens bolag har utvecklats positivt under året.
Föreningens ekonomi är god. Koncernens nettoomsättning uppgår till 23 mkr.
Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2021
23 278
776
20

2020
34 118
1 258
16

2019
33 450
808
14

2018
23 643
385
21

2017
16 937
71
27

Moderbolaget
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2021
16
-24
95

2020
16
-4
96

2019
17
-27
93

2018
18
-45
93

2017
18
-34
95
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets förlust

562 058
-24 018
538 040

disponeras så att
i ny räkning överföres

538 040

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt noter.
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

23 278 054
4 589 128
28 019
27 895 201

34 118 081
-7 126 438
143 656
27 135 299

-6 749
-14 466 136
-12 680 187
-3 748
-27 156 820
738 381

-106 285
-12 514 122
-13 154 676
-5 678
-25 780 761
1 354 538

Resultat efter finansiella poster

42 544
-4 739
37 805
776 186

1 944
-98 769
-96 825
1 257 713

Resultat före skatt

776 186

1 257 713

-134 064
-44 496
597 626
597 626

-215 820
-65 270
976 623
976 623

Koncernens
Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Förändring av pågående projekt
Övriga rörelseintäkter

1

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Årets resultat
Moderföreningens andel av årets resultat
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Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

3

0
0

3 748
3 748

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

4

3 000
3 000
3 000

3 000
3 000
6 748

121 444
1 318 241
11 482 056
12 921 741

452 406
2 013 522
18 208 265
20 674 193

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

8 643 439
21 565 180

3 351 781
24 025 974

SUMMA TILLGÅNGAR

21 568 180

24 032 722

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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2021-12-31

2020-12-31

Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat
Eget kapital

4 399 150
4 399 150

3 795 664
3 795 664

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt

4 399 150

3 795 664

195 391
195 391

156 755
156 755

400 000
400 000

500 000
500 000

9 738 847
1 805 815
85 372
3 949 063
994 542
16 573 639

14 327 975
2 045 795
316 493
1 754 555
1 135 485
19 580 303

21 568 180

24 032 722

Koncernens
Balansräkning

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Pågående projekt
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

16 000
16 000

16 000
16 000

-40 156
-40 156
-24 156

-19 807
-19 807
-3 807

Resultat efter finansiella poster

216
-78
138
-24 018

150
0
150
-3 657

Resultat före skatt

-24 018

-3 657

Årets resultat

-24 018

-3 657

Moderbolagets
Resultaträkning
Medlemsavgifter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
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Not

2021-12-31

2020-12-31

6, 7

200 000
200 000
200 000

200 000
200 000
200 000

1 000
32 527
74
33 601

0
32 527
2 957
35 484

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

331 831
365 432

350 162
385 646

SUMMA TILLGÅNGAR

565 432

585 646

Moderbolagets
Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
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Not

2021-12-31

2020-12-31

562 058
-24 018
538 040
538 040

565 714
-3 657
562 057
562 057

2 993
11 400
12 999
27 392

13 588
0
10 001
23 589

565 432

585 646

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt
eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och
därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla
ekonomiska fördelar.
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen
motsvarar ett nedskrivningsbehov.
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.
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Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

20%

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Offentliga bidrag
I de fall ingen framtida prestation för att erhålla bidraget krävs, intäktsredovisas offentliga bidrag då
villkoren för att erhålla bidraget är uppfyllda. Offentliga bidrag värderas till verkliga värdet av vad som
erhållits eller kommer att erhållas.
Offentliga bidrag redovisas som intäkt då den framtida prestationen som krävs för att erhålla bidraget
utförts. I de fall bidraget erhålls innan prestationen utförts, redovisas bidraget som skuld i
balansräkningen. Offentliga bidrag värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att
erhållas.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
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Not 1 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen
2021

2020

9 737 251
13 220 940
319 863
23 278 054

8 061 951
25 767 875
288 255
34 118 081

2021

2020

14

14

2021-12-31

2020-12-31

90 474
90 474

90 474
90 474

-86 726
-3 748
-90 474

-81 048
-5 678
-86 726

0

3 748

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 000
0
3 000

0
3 000
3 000

Utgående redovisat värde

3 000

3 000

Nettoomsättningen per rörelsegren
Verksamhetsfinansiering VGR; RUN och MN
Finansiering övriga
Övriga intäkter

Not 2 Medelantalet anställda
Koncernen

Medelantalet anställda

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 4 Finansiella anläggningstillgångar
Koncernen
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Not 5 Pågående projekt
Koncernen
2021-12-31

2020-12-31

-69 278 972
59 540 125
-9 738 847

-65 220 836
50 892 861
-14 327 975

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

200 000
200 000

200 000
200 000

Utgående redovisat värde

200 000

200 000

Beviljade anslag och erhållna bidrag
Nedlagda kostnader

Not 6 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

Not 7 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Namn
Agroväst Livsmedel AB
Lokalproducerat i Väst AB

Agroväst Livsmedel AB
Lokalproducerat i Väst AB

Kapitalandel
100%
100%

Rösträttsandel
100%
100%

Org.nr
556517-5592
556716-1103
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Antal
andelar
1 000
1 000

Bokfört
värde
100 000
100 000
200 000

Säte
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Skara den 18 mars 2022 enligt elektronisk signering

Ann-Sofie Sandberg

Robert Larsson

Krishan Kent

Klara Båth

Ingrid Guldbrand

Kristofer Svensson

Marie Andreasson

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats den 18 mars 2022 enligt elektronisk signering.
SA Revision AB

Anna Ehn
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Livsmedel i Väst
Org.nr 868401-1649

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Livsmedel i Väst för räkenskapsåret 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Livsmedel i Västs finansiella ställning per den 2021-1231 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera Livsmedel i Väst, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för
våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av Livsmedel i Västs interna kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre
kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Livsmedel i Väst för räkenskapsåret 2021.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Livsmedel i Väst enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot Livsmedel i Väst.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för Livsmedel i Västs
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Vara den 18 mars 2022 enligt elektronisk signering
SA Revision AB
_________________________________
Anna Ehn
Auktoriserad revisor
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