
STC Interfinans kombinerar 
långsiktig portfölj förvaltning  
med ansvar för kulturbygden.

Å r s r e dov i s n i ng 2012
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60 År i sTC inTerFinans

1952 Interfinans grundas, med verksamhet inom 
internationell handel i många branscher. 

1985 Valstillverkaren Åkers förvärvas från Bofors. 
Interfinans påbörjar arbetet med att etablera Åkers som 
en ledande valstillverkare till den globala stålindustrin.

1989 Gripsholms Värdshus omfattande renovering 
färdigställs och värdshuset återinvigs. I och med det 
etablerar sig Interfinans inom fastighetsbranschen.

1989 I och med förvärvet av Scandinavian Trading 
Company (STC) från Volvo etablerar sig Interfinans 
inom fruktverksamheten.

1991 STC  förvärvar 25 procent i Ewerman AB och 
tar då första steget i den framtida satsningen inom den 
nordiska frukt- och grönsaksbranschen.

1994 Interfinans och STC fusioneras och moder-
bolaget STC Interfinans bildas. Bolaget förvärvar 
resterande 75 procent av Ewerman inklusive 33 procent i 
Salico. Satsningen på frukt och grönsaker intensifieras.

1998 STC Interfinans förvärvar Allfrukt och 
resterande del av aktierna i Salico.

1999 Salico Oy förvärvas.

2000 Skogs- och markområdet Åkers Kronopark 
förvärvas, etablering inom skogsindustrin påbörjas.

2000/2002 Satotukku Oy förvärvas.

2009 Alla bolag inom frukt och grönt samlas i den 
nybildade dotterkoncernen STC GreenFood.

2011 STC GreenFood förvärvar Hembergsgruppen 
och WermFood. Eden Salladsbar grundas.

2011 Skogs- och markområdet Snäckstavik förvärvas.



STC Interfinans grundades av entrepre-
nören och affärsmannen Holger Hjelm. 
Under de första decennierna, från början 
av 1950-talet till slutet av 1980-talet, var 
verksamheten inriktad på internationell 
handel i en mängd olika branscher – stål, 
olja, fastigheter, värdepapper, byggmateri-
al, livsmedel, maskiner och fordon, verk-
stadsprodukter samt pappersmassa och 
papper. 2012 
är verksam-
heten inriktad 
på frukt och 
grönsaker, 
fastigheter 
och skog samt 
finansförvalt-
ning.

valsar till den  
globala stålindustrin
1985 förvärvades Åkers som under 
kommande årtionden utvecklades till en 
ledande global tillverkare av valsar till 
stålindustrin. Åkers avyttrades 2008 och 
i samband med detta förvärvades en mino-
ritetspost om 15 procent i Åkers Holding 
AB. Denna minoritetspost avyttrades 
i  slutet av 2012 till majoritetsägaren Altor.

Kulturbyggnader 
och kommersiella 
fastigheter
Under 1980-talet byggde STC Interfinans 
upp en fastighetsportfölj med inriktning 
på kulturbyggnader i bland annat Åkers 
Styckebruk i Sörmland. Bruket har långa 
anor och grundades 1580 av Karl IX. Idag 
har portföljen utvidgats och innehåller 

bland annat 
bostäder samt 
kommersiella 
fastigheter 
som används 
av externa 
hyresgäster 
eller av bolag 

i koncernens verksamhet. Den totala ytan 
på fastighetsbeståndet är cirka 96 100 
kvadratmeter.

skogsbruk  
och rekreation
År 2000 förvärvades Åkers Kronopark 
med cirka 6 000 hektar mark, varav 4 500 
hektar är produktiv skogsmark. Kronopar-
ken är ett kommersiellt skogsbruk, men 
också ett populärt rekreationsområde. 
Innehavet utökades 2011 genom en inves-
tering  i cirka 1 600 hektar skog och mark 
i Botkyrka kommun söder om Stockholm.

satsning på frukt 
och grönsaker
Scandinavian Trading Company (STC) 
förvärvades 1989. STC arbetade med 
oljehandel samt frukt- och grönsakshan-
del. Den internationella verksamheten 
inom frukt och grönt avvecklades i början 
av 90-talet och fokus lades i ställe på den 
nordiska verksamheten genom förvärvet av 
Ewerman som sedan följdes av förvärven 
av Allfrukt och Satotukku. Dessa bolag 
utgör grunden för dagens STC Green-
Food. Under 90-talet fusionerades också 
Interfinans och STC och bildade moder-
bolaget STC Interfinans som vid samma 
tidsperiod breddade verksamheten genom 
en satsning på fresh cut – skurna, sköljda 
och förpackade frukt- och grönsakspro-
dukter – genom förvärvet av Salico.  

Grundaren Holger Hjelm gick bort i mars 
2004. Ägandet av STC Interfinans hade 
tidigare överförts till en familjestiftelse. 

2009 samlades alla bolag inom frukt och 
grönt i dotterkoncernen STC GreenFood, 
som idag är plattformen för koncernens 
fortsatta tillväxt inom import, partihandel 
och fresh cut.

STC Interfinans har haft många ansikten 
och utvecklats mycket de första 60 åren, 
fortsättning följer …

De första 60 åren.
h i sTor i K

Åkers utvecklades till en 
ledande global tillverkare av 
valsar till stålindustrin .

1Årsredovisning 2012
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sTC interfinans på två minuter
STC Interfinans AB är ett privatägt svenskt investmentbolag som 
är inriktat på långsiktig portföljförvaltning där värdetillväxt 
skapas genom att äga och utveckla mindre och medelstora 
företag. Verksamheten är uppdelad i fyra områden – frukt- och 
gröntverksamheten STC GreenFood, skogskoncernen Åkers 
Kronopark, fastighetskoncernen Åkers Styckebruk och STC 
Interfinans finansförvaltning.

sTC inTerFinans 2012 .
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Totalt ........................ 324

Förlust vid försäljningen  
av fordran på  
Åkers Holding ........... 183

Nedskrivningar  
av goodwill inom  
STC GreenFood ........... 65

Omstrukturerings- 
kostnader inom  
STC GreenFood ........... 10

Nedskrivningar inom fastighetskoncernen ............19

Övriga nedskrivningar av goodwill .......................38

Övriga omstruktureringskostnader ..........................9
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Q1
 Januari Lars Åström tillträder som VD 
och koncernchef för dotterkoncernen STC 
GreenFood.

Januari Intern överlåtelse av skogs-
koncernen från fastighetskoncernen till 
Moderbolaget.

Februari 50 procent av aktierna i fastig-
hetsbolaget Oy Avant Niko Ab avyttras som 
förberedelse för utökad produktion i Salico Oy 
och kommande satsning på konsumentprodukter 
i Finland. 

Q2 
Juni STC GreenFoods dotterbolag Wermfoods verksamhet 
integreras med Allfrukt i Stockholm AB.

Q3 
Juli Nyemission i Åkers Holding AB. 

september STC GreenFood förvärvar utestående minoritets-
post om 30 procent i TFC Fruit in Sweden AB som därmed blir ett 
helägt dotterbolag. Verksamheten integreras med Ewerman AB.

Q4
oktober Peter Hjelm, Holger Hjelms son, 

delägare och tidigare VD i STC Interfinans 
avlider vid endast 58 års ålder.

oktober Försäljningen av 100 procent av 
aktierna i Osterlén i Malmö AB.

november Dotterbolaget ÖllövGrönt 
AB inom STC GreenFoodkoncernens affärs-

område Fresh Cut integreras med Salico AB i 
Helsingborg.

november Driftstart av Salico Oy’s nya produk-
tionslinje vilket möjliggör en konsumentsatsning i Finland.

december Avyttring av återstående fordran på och resterande 
15 procent av aktierna i Åkers Holding AB.

december Återbetalning av cirka 240 MSEK i fastighetslån 
vilket finansieras via en minskning av värdepappersportföljen.

sTC greenFood skogskoncernen  
Åkers Kronopark

sTC inTerFinans

Fastighetskoncernen  
Åkers styckebruk Finansförvaltning

2012

3Årsredovisning 2012
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Konsolidering och 
kraftigt ökat operativt 
rörelseresultat 2012.
Efter flera år med omfattande förvärv var 
2012 ett år av konsolidering för att stärka 
befintliga verksamheter och strukturer, 
precis som förutspåddes i VD-ordet för 
2011. Detta arbete ledde också till ett 
kraftigt ökat operativt rörelseresultat 
(rörelseresultat före avskrivningar justerat 
för poster av engångskaraktär) enligt plan, 
vilket känns glädjande.

Dotterkoncernen STC GreenFood har 
förbättrade det operativa resultatet under 
2012. De problem som tidigare fanns i 
Ewerman löstes genom ett antal åtgärder 
och bolaget visade sedan en sund lönsam-
hetsutveckling under året. Salico-bolagens 

verksamhet inom Fresh Cut – skurna, 
sköljda och förpackade frukt- och grön-
saksprodukter – fortsatte att utvecklas po-
sitivt både i Sverige och i Finland. Under 
året investerade det finska bolaget i en helt 
ny produktionslinje vilket möjliggör en 
inbrytning på konsumentmarknaden.

Fastighetskoncernen Åkers Styckebruk 
har utvecklats väl med god lönsamhet och 
låg vakansgrad.

Skogskoncernen Åkers Kronopark 
omfattar sedan förvärvet av Snäckstavik 

i Botkyrka kommun totalt 7 600 hektar 
skog och mark.

STC Interfinans omsättning uppgick till 
2 975 MSEK (2 868) och det operativa 
rörelseresultatet uppgick till 83,9 MSEK 
(55). Kassaflödet från den löpande verk-
samheten var starkt och uppgick till 105,8 
MSEK (47,0). Det redovisade kraftigt ne-
gativa resultatet före skatt var i huvudsak 
en konsekvens av försäljningen av aktierna 
i, och fordran på, Åkers Holding samt 
nedskrivning av Goodwill i dotterkon-
cernen STC GreenFood. Ingen av dessa 
åtgärder har dock någon kassaeffekt.

Konsolidering 
på alla plan
Året har till stor del 
präglats av konsolidering 
och omstrukturering av 
vår totala tillgångsportfölj. 
Här följer några exempel 
på vad som genomförts.

sTC greenFood 
Inom STC GreenFood har verksamheten 
i ÖllövGrönt AB överlåtits till Salico 
AB, Wermfood AB har överlåtits till 
Allfrukt i Stockholm AB och huvuddelen 
av verksamheten i TFC Fruit in Sweden 
AB har överlåtits till Ewerman AB. 
För att vinna skalfördelar och därmed 
kostnadsbesparingar skapades dessutom 
ett back office där stora delar av dotter-
koncernens ekonomi och administration 
samlas. Alla dessa åtgärder ger också en 

tydligare företagsstruktur som förenklar 
verksamhetsstyrningen.

Åkers Kronopark 
I januari 2012 överfördes aktierna i 
skogsbolaget Åkers Kronopark AB från 
fastighetsbolaget AB Åkers Styckebruk 
till moderbolaget STC Interfinans AB. 
Åkers Kronopark och dotterbolaget 
Snäckstavik bildar därmed ett eget verk-
samhetsområde – skogskoncernen Åkers 
Kronopark. Detta för att få en likartad 
företagsstruktur över hela koncernen med 
tydliga resultatenheter som förenklar 
verksamhetsstyrningen.

Åkers styckebruk 
Till fastighetskoncernen Åkers Styckebruk 
rekryterades en ny VD under 2011 som 
sedan dess leder arbetet med att utveckla 
koncernen med tanke på till exempel 
kostnadseffektivitet. Koncernen har under 
2012 utvecklats väl med god lönsamhet 
och låg vakansgrad.

Koncernen
Aktierna i Osterlén i Malmö AB har under 
året avyttrats. Vidare har moderbolaget 
STC Interfinans övertagit externa lån som 
fastighetskoncernen och skogskoncernen 
haft. I och med detta är STC Interfinans, 
med undantag av ett marginellt lån i den 
finska verksamheten, en helt skuldfri 
koncern.

” Kassaflödet från den löpande 
verksamheten var starkt och uppgick 
till 105,8 miljoner kronor .”

4 Årsredovisning 2012



Finansförvaltning 
med låg risk
Koncernens finansverksamhet är inrik-
tad på förvaltning av aktier och andra 
värdepapper. 

Uppdraget är att med låg risk och god 
avkastning förvalta kapitalet utifrån en 
finanspolicy och ett placeringsreglemen-
te som arbetats fram av styrelsen i STC 
Interfinans.

Portföljen har under året utvecklats 
bra med undantag av innehavet i Åkers 
Holding. En marknad med låg efterfrågan 
ledde till att ytterligare 
omstruktureringar med 
tillhörande kapital-
tillskott behövdes 
i Åkerskoncernen.

Tillsammans med 
huvudägaren Altor har 
STC Interfinans bidragit till att stärka 
Åkers Holdings balansräkning, vilket ger 
bolaget goda förutsättningar att vidare-
utveckla verksamheten. I samband med 
denna process ökade Altor sin ägarandel, 
genom att STC Interfinans ägarandel på 
15 procent inklusive fordringar i Åkers 
Holding avyttrades till Altor.

Peter hjelm
STC Interfinans delägare, styrelseledamot 
och tidigare VD Peter Hjelm avled under 
hösten efter en tids sjukdom. Peter var 
son till STC Interfinans grundare Holger 
Hjelm och var under många år verksam på 
olika befattningar i bolaget. Peter var syn-
nerligen aktiv i att etablera och utveckla 
Åkerskoncernen och Fruktverksamheten 
inom STC Interfinans.

” det finns goda möjligheter att  
under 2013 utveckla koncernen  
med förbättrad lönsamhet .”

en blick in i 2013
Den generella konjunkturen i Norden och 
globalt, försvagas och först mot slutet av 
2013 påbörjas enligt Konjunkturinstitutet 
en förväntad återhämtning i Sverige. Trots 
det finns goda möjligheter att under 2013 
utveckla koncernen med förbättrad lön-
samhet, främst inom STC GreenFood.

I skogskoncernen förväntas en viss 
avmattning på grund av lägre virkespriser. 
I fastighetskoncernen finns risk för en 
något ökad vakansgrad på grund av det 
svaga konjunkturläget. 

Med hopp om ett gott 2013 vill jag sist men 
inte minst tacka alla medarbetare för ett 
väl genomfört arbete under 2012.

Stockholm 8 mars 2013

 
 
 
Anders Hallberg 
VD och Koncernchef,  
STC Interfinans AB

5Årsredovisning 2012



h Å l l B a r h eT

Långsiktig 
portföljförvaltning 
och ansvar för 
kulturbygden.

STC Interfinans är ett privatägt svenskt 
investmentbolag som är inriktat på 
långsiktig portföljförvaltning. Koncernen 
arbetar med ett brett ansvarstagande vad 
gäller såväl ekonomiska, miljömässiga som 
kulturella värden.

aktivt och  
drivande ägande
STC Interfinans har en långsiktig syn på 
värdetillväxt där balansen mellan risk och 
avkastning inte mäts i det korta perspek-
tivet. Ägandet är aktivt och drivande och 
det finns ingen uttalad exitstrategi för 
dotterbolagen. Istället blir avyttringar, för-
värv eller andra förändringar en naturlig 
ingrediens i verksamheten och genomförs 
när de är värdeskapande för koncernen.

Fokus ligger på att investera i välskötta 
företag med utvecklingspotential som kan 
dra nytta av kompetensen och den finan-
siella styrkan hos STC Interfinans för att 
ta nästa steg i sin utveckling.

Koncernen har en mycket stark finan-
siell ställning och skiljer sig därför från 
många andra investmentbolag genom att 
investeringarna inte baseras på omfattande 
lånefinansiering. 

Miljömässigt och 
kulturellt ansvar
STC Interfinans tar ansvar för de miljö-
mässiga och kulturella värden som har 
koppling till verksamheten. 

I skogsbolaget Åkers Kronopark är mil-
jötänkandet utbrett och man är certifie-
rad enligt Forest Stewardship Council 
(FSC) – en internationell standard för ett 
miljöanpassat, socialt ansvarstagande och 
ekonomiskt livskraftigt bruk av världens 
skogar.

I frukt- och grönsaksrörelsen handlas det 
med närproducerade ekologiska produkter 
så långt det är möjligt och klimatanpas-
sade lösningar inom logistik hör till 
vardagen.

I och omkring Mariefred och Åkers 
Stycke bruk har koncernen länge gjort 
omfattande kulturgärningar genom att 
renovera och vårda fastigheter och hela 
bruksmiljöer som har anknytning till 
koncernen. Ett välkänt exempel är Grips-
holms Värdshus – Sveriges äldsta värdshus 
– som varit i STC Interfinans ägo sedan 
1980-talet.

66 Årsredovisning 2012



Frukt och grönsaker, 
fastigheter, skogsbruk  
och finansförvaltning.

i n n e h av e n



sTC gr e e n Food

Framtiden är grön .

STC GreenFood är en av de större aktö-
rerna inom frukt och grönsaker i Norden. 
Koncernen består av nio bolag, med cirka 
500 medarbetare och verksamhet i tre 
affärsområden – Inköp och handel, Fresh 
Cut och Salladsbaren. 

Sverige och Finland är STC GreenFoods 
huvudmarknader. Dessa länder har i dags-
läget en lägre årskonsumtion jämfört med 
EU-genomsnittet, vilket ger är en möjlig-
het till expansion för koncernen. Trenden 
pekar på att konsumtionen är ökande 
både i Sverige och Finland, speciellt inom 
området Fresh Cut – skurna, sköljda och 
förpackade frukt- och grönsaksprodukter.

2012 lade grunden 
för ett starkt 2013
Inköp och handel är omsättningsmässigt 
det största av koncernens tre affärsområ-
den. Verksamheten bygger på välplane-
rade inköp från utvalda odlare, att bygga 
varumärken samt att ha starka relationer 
med kunderna för att skapa lönsamhet. 
Branschen präglades under året av fortsatt 
konsolidering och beslut togs i affärsområ-
det att flytta merparten av omsättningen 
i dotterbolaget Hembergs till Ewerman. 

Fresh Cut är koncernens andra ben. Inom 
färdigskuret är STC GreenFood mark-
nadsledare på hotell-, restaurang- och 

VD och koncernchef 
Lars Åström

cateringmarknaden och har tydligt fokus 
på att växa på konsumentmarknaden. 
Branschen har internationellt sett haft 
god tillväxt under flera år. Under 2012 
färdigställdes en ny produktionsanlägg-
ning av dotterbolaget Salico i Finland och 
koncernen står nu väl rustad för tillväxt 
både i Sverige och Finland.

Det tredje affärsområdet, Salladsbaren, 
introducerades och togs väl emot av 
marknaden under 2012. Vid årsskiftet 
2012/2013 är 70 salladsbarer utplacerade 
och utrullningstakten under pågående år 
kommer att vara stark. Salladsbaren driver 
innovation i koncernens processverksam-
het, Fresh cut, som i sin tur skapar volym 
till inköps- och handelsverksamheten.

Koncernens omsättning uppgick 2012 
till 2 902,6 MSEK (2 701,7) och justerat 
operativt rörelseresultat före avskriv-
ningar (justerat EBITDA, rörelse resultat 
före avskrivningar justerat för poster av 
engångskaraktär) uppgick till 70,3 MSEK 
(50,8). 

Under året har STC GreenFood gjort ned-
skrivningar av goodwill i dotterbolagen 
inom före detta Hembergsgruppen samt 
skrivit ned hela värdet av ett under året av-
slutat IT-projekt. Efter dessa nedskrivning-
ar går koncernen mycket starkt in i 2013. 

 nettoomsättning MSEK
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FraMTiden BörJar nu

De trender som sedan en tid främst 
påverkar frukt- och grönsaksbranschen är: 
Hälsa och välmående, Naturligt och nära, 
Enkelt och bekvämt samt Lågpris och 
premium.

Hälsa och välmående väcker ett stort 
 int resse i alla åldrar. Många ser en kopp-
ling mellan att vara hälsosam och att vara 
framgångsrik och i det sammanhanget är 
valet av mat viktigt.

Naturligt och nära innebär att produkter-
na ska vara fria från tillsatser, produceras 
rättvist och inte vara farliga för människor 
och miljö. Man vill också veta var pro-
dukterna kommer ifrån, och de ska helst 
komma från det egna landet och allra helst 
vara närodlade.

Enkelt och bekvämt hamnar i fokus när 
stressen över planering och inköp av mat 
ökar. Många vill spara tid och prioriterar 
bort tidskrävande matlagning i vardagen. 
Att försäljningen av färdiga måltider och 
Fresh Cut ökar är ett svar på denna trend.

Lågpris- och premiumprodukter ökar sam-
tidigt och visar på den polarisering som 
präglar livsmedelsmarknaden. Även frukt 
och grönsaker kan hamna i lågpris- eller 
premiumfacket.

en konsoliderad marknad 
med stora möjligheter

Dagligvaruhandeln i Sverige och Finland 
domineras idag av ett fåtal kedjeaktörer i 
båda länderna. Dessa kedjor har kopplat 
ett grepp om marknaden, gjort den mer 
strukturerad och säkrat sitt inflytande 
över hela värdekedjan från odlare till 
konsument.

Samma strävan finns bland odlarna samt 
inom hotell-, restaurang- och catering-
segmentet, där aktörerna blir större och 
vill öka sitt inflytande i värdekedjan.

Marknadsstrategi med både 
hårda och mjuka värden

En fristående aktör som STC GreenFood, 
som inte är integrerad i de stora kedjorna, 

måste leverera bästa service och kvalitet för 
att behålla sin konkurrenskraft inom frukt 
och grönsaker. 

Samtidigt som STC GreenFood bygger 
struktur, logistik och koncerngemensam 
administration – till exempel ett nytt back 
office som ska stödja koncernens verksam-
heter – utvecklas mervärden som kommer 
kunderna till del. Mervärdena är: Matäls-
kare, Lokala, Nyttigt och Innovation.

Matälskare
Matälskare bygger på koncernens passion 
kopplad till smak. Många konkurren-
ter har uteslutande tagit lågt pris som 
position, samtidigt ser STC GreenFood 
att konsumenterna vid återköp önskar god 
smak och kvalitet. Matälskare är också 
kopplat till kompetens. Som exempel 
kan nämnas att ett stort antal kockar är 
anställda i de olika bolagen och många 
medarbetare har gedigen kompetens inom 
frukt och grönt.

Lokala
STC GreenFood är det enda ledande före-
taget på marknaden som har en struktur 
som gör det möjligt att vara duktig på 
lokal odlat. Många konsumenter strävar 
efter en större andel lokalodlade produkter 
och här blir STC GreenFood en naturlig 
partner till handeln.  Noggrant utvalda 
odlare i denna kategori levererar till bola-
gen i koncernen och med stolthet kan leve-
rantörerna framhållas i marknadsföringen.

Nyttigt
Att vara nyttig och hälsosam är i kunders 
medvetande kopplat till vad man äter. 
Det är en tydlig trend. En medveten 
satsning på att tydligt sammankoppla 
nyttigt med STC GreenFood genomförs. 
Intressant är att koncernen äger det kända 
varumärket ”5 om dan” vilket nu används 
i marknadsföringen.

Innovation
Verksamhetsområdet Salladsbaren driver 
utvecklingen av innovativa  salladsmixer. 
STC GreenFood leder marknadens 
utveckling här och är övertygade om att 
framtidens vinnare inom frukt och grönt 
växer fram genom att man skapar enkelhet 
för konsumenten kopplat till att det är 
nyttigt och smakar gott.

rustade för framtiden

Som fristående aktör på marknaden är det 
viktigt att erbjuda ett brett sortiment, att 
vara innovativ, kundnära och effektiv för 
att expandera på framtidens frukt- och 
gröntmarknad. Med ovanstående struktur 
är STC GreenFood den största fristående 
aktören på frukt- och gröntmarknaden 
i Sverige och Finland och är väl positio-
nerade där branschen har tillväxt. STC 
GreenFood är väl rustat för framtiden, en 
framtid som är grön.

9Årsredovisning 2012



Å K e r s sT yC K e Bru K

ett kommersiellt fastighetsbolag 
med ansvar för kulturvärden .

AB Åkers Styckebruk äger, förvaltar och 
utvecklar industrifastigheter, kommer-
siella lokaler, bostadsfastigheter och 
kulturbyggnader. Bolaget äger också 
bostadsrätter i en fastighet i centrala 
Stockholm. 

Fastigheterna finns i Åkers Styckebruk, 
Mariefred, Stockholm, Örebro, Halmstad, 
Malmö, Helsingborg samt i Duisburg, 
Tyskland. Den totala ytan är cirka 96 100 
kvadratmeter och närmare 89 procent av 
beståndet är kommersiella lokaler, bland 
annat logistikfastigheterna där flera av 
bolagen inom STC GreenFood (helägt 
dotterbolag till STC Interfinans) har sin 
verksamhet.

Flera projekt 
genomförda 2012
Under 2012 har en stor andel av hyresav-
talen omförhandlats. Samtidigt pågår ett 
internt utvecklingsarbete i syfte att nå det 
övergripande målet – att skapa en stabil 
och långsiktig värdetillväxt genom att vara 
professionella, affärsmässiga och stå för 
kvalitet. God lönsamhet och kulturellt 
ansvar ska prägla verksamheten. 

Gripsholms Värdshus är Sveriges äldsta 
värdshus och en av bolagets mest kända 
fastigheter. Värdshuset öppnade redan 
1609, köptes av STC Interfinans på 
1980-talet och har därefter utvecklats 
till ett unikt hotell med fina konferens-
möjligheter. Sedan 2009 arrenderas 
verksamheten av familjen Åström, som 
enligt konceptet Svenska Kulturpärlor 
har vidareförädlat verksamheten på ett 
framgångsrikt sätt. Under 2012 fortsatte 
arbetet med att underhålla och utveckla 
fastigheten.

2012 slutfördes också anpassningen av 
lokaler för två bolag inom koncernen. Ett 

 Fastighetsbestånd, objektstyp kvm

Industri/ 
Logistik  

73 090

Övrigt** 12 116

* Fastigheter med stort kulturvärde
** Kontor, butik/restaurang, övrigt

Total uthyrningsbar yta 96 126 kvm

Bostäder 4 808

 Fastighetsbestånd, uthyrd yta procent

VD  
Carina Sporrong

Åkers Styckebruk/
Mariefred  
22,5

Helsingborg  
20,5

Stockholm 1,5

Halmstad  
7,5 Örebro 4,0

Malmö 5,0

Duisburg,  
Tyskland 39,0

Kulturbyggnader*  
6 112

nytt kontor och större ytor för inlastning 
och lager byggdes i Halmstad och en 
anpassning av Salicos produktionsanlägg-
ning i Helsingborg genomfördes. 

Kulturellt ansvar
Koncernen tar sedan länge ett stort 
kulturellt ansvar genom att vårda gamla 
kulturfastigheter och bidra med de finan-
siella resurser som krävs. De projekt som 
drivs i och omkring Åkers Styckebruk och 
Mariefred är bra exempel på det. 

Kulturbyggnader från den gamla bruks-
miljön i Åkers Styckebruk är sedan länge 
en viktig del i fastighetsbeståndet. En ny 
arkivbyggnad är det senaste stora projektet 
och det blev klart 2011. Genom århund-
raden har en unik samling skapats som 
innehåller kartor, ritningar och kassaböck-
er samt drottning Kristinas privilegiebrev. 
I den gamla masugnen finns numera ar-
kivet där forskare och besökare kan ta del 
av samlingarna. Toppmodern teknik ser 
till att de historiska skatterna från Åkers 
Styckebruk bevaras för framtiden. 

Medarbetare
Fastighetsbolaget har 11 (12) medarbe-
tare och huvudkontoret finns i Åkers 
Styckebruk. I orterna Åkers Styckebruk, 
Mariefred och Duisburg (Tyskland) be-
drivs den dagliga fastighetsskötseln främst 
med hjälp av egen personal. På övriga orter 
köps tjänster inom fastighetsskötsel från 
externa entreprenörer. 

Fortsatt hög 
uthyrningsgrad
Fastighetsförvaltningen omfattar såväl 
interna som externa hyresgäster. Uthyr-
ningsgraden i de svenska bolagen var 
under 2012 97,4 (98,0) procent. 

10 Årsredovisning 2012
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hållbart skogsbruk 
och rekreation .

I Södermanland mellan Södertälje och 
Strängnäs ligger Åkers Kronopark. Här 
driver STC Interfinans ett kommersiellt 
och långsiktigt hållbart skogsbruk. Av de 
cirka 6 000 hektaren är ungefär 4 500 hek-
tar produktiv skogsmark. Det natursköna 
området är också ett populärt utflyktsmål 
där både de unika kulturmiljöerna och 
skogen lockar många besökare. Delar 
av området ingår i Naturvårdsverkets 
program för skydd av skogar med högt 
naturvärde.

Innehavet utökades 2011 genom en inves-
tering i cirka 1 600 hektar skog och mark 
i Botkyrka kommun söder om Stockholm. 
Säljare var Stockholms Stad och i samband 
med förvärvet bildades Skogsbolaget 
Snäckstavik AB som ett dotterbolag till 
Åkers Kronopark.

normal avverkning 2012
2012 avverkades ungefär 14 000 kubikme-
ter i kronoparken, varav 7 500 kubikmeter 
var gallringsvirke för massaindustrin. Där-
med var avverkningsvolymerna på samma 
nivå som flera år tidigare. Kommande år 
kommer andelen gallring vara lägre och vi 
har nu ett gallringsbehov som är normalt. 

I Skogsbolaget Snäckstavik AB har ännu 
ingen avverkning gjorts, men 2012 teckna-
des dock ett gallringskontrakt på cirka 60 
hektar som kommer att ge ungefär 5 000 
kubikmeter gallringsvirke. Långsiktigt be-
dömer vi att den årliga avverkningsnivån, 
inklusive slutavverkning, kommer att ligga 
på omkring 4 000 kubikmeter.

Förvaltare 
Birger Andersson

Miljöcertifiering 
enligt FsC
Sedan 2008 är Åkers Kronopark certi-
fierad enligt Forest Stewardship Council 
(FSC) – en internationell standard som 
främjar ett miljöanpassat, socialt ansvars-
tagande och ekonomiskt livskraftigt bruk 
av världens skogar. Under hösten 2012 
genomfördes en extern revision utan 
anmärkning. 

Kontinuerligt arbete 
dämpar bäverstammens 
framfart
Bäverstammen ökar i Södermanland och 
2012 märktes en ökning även i kronopar-
ken. Genom sitt beteende skapar bävern 
översvämmade områden vilket ställer till 
med stora problem för träd eftersom det 
vid en längre översvämning uppstår syre-
brist i rotsystemet och träden dör. Granen 
är extra känslig och när granens vitalitet 
sänks angrips den ofta av skadedjur som 
barkborren. 

Det finns flera sätt att dämpa bäverns 
framfart; förutom jakt arbetas det 
kontinuerligt med att hindra att bäverns 
fördämningar påverkar skogen.

nytt gruvmuseum
Åkers Kronopark är ett populärt område 
för sportfiskare, kanotister, vandrare, 
ornitologer, bär- och svampplockare. Här 
finns också intressanta kulturhistoriska 
miljöer som till exempel Skottvångs gruva. 
Vid gruvan finns sedan tidigare både café 
och restaurang och 2012 invigdes det nya 
museet med en permanent utställning 
som berättar om en gruvverksamhet 
med anor ända från 1500-talet. Museet 
kommer även att presentera olika typer av 
temautställningar.

Kronoparken 4 500 ha

Snäckstavik 1 000 ha
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Koncernens finansförvaltning är inriktad 
på förvaltning av aktier och värdepapper 
och består dels av en värdepappersport-
följ innehållande bland annat ränte- och 
aktiefonder, och fram till december 2012 
även av aktier i och fordringar på Åkers 
Holding AB. Delar av värdepappersport-
följen realiserades under sista kvartalet 
2012 för att finansiera åter betalningen 
av banklånen inom fastighets koncernen 
Åkers Styckebruk. 

avkastning över index
Vid årsskiftet 2012/13 var omslutningen 
i värdepappersportföljen cirka 207 MSEK 
(476). Värdepappersportföljens samman-
sättning styrs av koncernens finanspolicy 
med tillhörande placeringsreglemente och 
har under perioden 2010 till 2012 visat 
tillfredsställande avkastning i relation till 
den riskprofil som portföljen har. Under 
2012 var avkastningen cirka 7 procent (-2) 
på den genomsnittliga värdepappersport-
följen vilket överstiger relevant jämförelse-
index med 2,6 procentenheter (-3,6).

F i na n s Förva lT n i ng

Finansförvaltning  
med låg riskprofil .

STC Interfinans finansförvaltning sköts 
av moderbolagets VD Anders Hallberg 
och CFO Thomas Blades.

Åkers holding 
avyttrades
Under 2012 avyttrades både aktier i och 
fordringar på Åkers Holding till Altor 
vilket resulterade i en betydande rea-
lisationsförlust som har påverkat STC 
Interfinanskoncernens nettoresultat med 
-171,5 MSEK. I samband med att Altor då 
blev ensamma ägare till Åkers Holding 
tillfördes kapital till bolaget för att möjlig-
göra nödvändiga omstruktureringar. STC 
Interfinans har under innehavsperioden 
och i samband med denna avyttring tagit 
aktivt ägar ansvar och därmed gett Åkers 
Holding bästa möjliga förutsättningar 
för att säkerställa bolagets framtida 
verksamhet.

Utöver värdepappersportföljen ingår även 
koncernens likviditetshantering. STC 
Interfinans finansförvaltning sköts av 
moderbolagets VD och CFO.

 övriga kortfristiga placeringar MSEK

Övriga  
värdepapper  
62

Aktiefonder  
65

Räntefonder
81

 avkastning värdepappersportföljen procent
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för STC Interfinans AB,  
org nr 556055-8636, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning  
för verksamhetsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i KSEK.

Flerårsjämförelse
Koncernen exkl Åkers

KseK 2012 2011 2010 2009 2008

Nettoomsättning 2 974 967 2 868 296 2 506 568 2 516 042 2 460 118

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar/EBITDA 81 019 37 379 100 532 55 506 55 315

Operativt rörelseresultat * 83 941 55 112 62 290 55 506 55 315

Resultat efter finansiella poster -316 596 -56 128 67 937 1 394 715 486

Årets resultat efter skatt -286 387 -86 906 36 324 22 370 726 171

Eget kapital 1 155 789 1 431 183 1 515 107 1 487 138 1 468 181

Balansomslutning 1 645 979 2 197 223 2 113 659 2 128 618 2 228 368

Soliditet, % 70 65 72 70 66

Avkastning eget kapital, % neg. neg. 2 2 67

Avkastning sysselsatt kapital, % neg. neg. 5 1 51

Antal anställda 588 581 481 477 498

* Rörelseresultat före av- och nedskrivningar justerat för poster av engångskaraktär under perioden 2010–2012

Moderbolaget

KseK 2012 2011 2010 2009 2008

Nettoomsättning 1 586 1 070 2 186 2 505 2 397

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar/EBITDA -18 165 -26 014 -19 323 -20 786 -23 704

Resultat efter finansiella poster -211 631 -134 823 29 416 16 413 1 184 036

Årets resultat efter skatt -159 150 -141 330 17 149 38 632 1 183 047

Eget kapital 1 220 601 1 379 751 1 521 082 1 509 929 1 477 926

Balansomslutning 1 538 708 1 683 894 1 817 642 1 751 179 1 740 943

Soliditet, % 79 82 84 86 85

Avkastning eget kapital, % neg. neg. 1 3 116

Avkastning sysselsatt kapital, % neg. neg. 2 1 85

Definitioner av nyckeltal, se ordlista sid 36

STC Interfinans AB är ett privatägt, svenskt investmentbolag, som 
arbetar med långsiktig portföljförvaltning. Värdetillväxt skapas 
genom att STC Interfinans äger och förvaltar tillgångar med kopp-
ling till koncernens verksamhetsområden. Moderbolaget bedriver 
huvudsakligen affärsutvecklande, koncernledande och koncern-
gemensamma funktioner samt finansförvaltning. Under 2012 har 
arbetet fortskridit med att forma det framtida STC Interfinans.

Koncernen är organiserad i fyra verksamhetsområden – frukt- och 
grönsakskoncernen STC GreenFood, fastighetskoncernen Åkers 
Styckebruk, skogskoncernen Åkers Kronopark och förvaltning 
av aktier och andra värdepapper. Sett till omsättning och antal 
anställda så utgör STC GreenFood mer än 90 procent av verksam-
heten. Avseende värden samt tillgångar och skulder så är fördel-
ningen jämnare mellan verksamhetsområdena.

Koncernens finansförvaltningen innefattar aktier och andra 
värdepapper. Det största innehavet var fram till december 2012 
Åkers Holding AB. I samband med försäljningen av Åkers AB 
2008 återinvesterade STC Interfinans i Åkerskoncernen med en 
ägarandel om motsvarande 15 procent. Som en del av investeringen 
lämnade STC Interfinans i samband därmed även subordinerade 
lån till Åkers Holding. 

De senaste åren har Åkers Holdings försäljning och resultat kraftigt 
försämrats främst som en effekt av minskad efterfrågan. Som ett led 
i den omstrukturering av Åkers Holding som beslutades under 2012 
ansågs det bäst för bolaget att ägandet koncentrerades till en ägare. 
Detta resulterade i att STC Interfinans sålde samtliga sina aktier i 
och fordringar på Åkers Holding till majoritetsägaren Altor, som 
därefter även försett Åkers Holding med nytt kapital. Försäljning-
en har gett upphov till kraftigt negativ effekt på STC Interfinans  
resultat- och balansräkning men ingen kassaeffekt. Tillsammans 
med Altor, har STC Interfinans genom sitt ägaransvar försett Åkers 
Holding med förutsättningar för att, efter nödvändiga förändringar, 
fortsätta att utveckla och omstrukturera sin verksamhet. 

Merparten av den övriga finansförvaltning bedrivs genom externa 
kapitalförvaltare. Denna förvaltning styrs och kontrolleras genom 
en finanspolicy och ett placeringsreglemente, som styrelsen i STC 
Interfinans årligen fastställer. Dessutom styrs och kontrolleras 
förvaltningen genom återkommande avrapporteringsmöten med 
företagsledningen i STC Interfinans. Förvaltningen utvärderas på 
års- och kvartalsbasis. Kapitalet ska förvaltas med låg risk och hög 
likviditet.
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väsentliga händelser under året
2012 har präglats av konsolidering och omstrukturering av STC 
Interfinans totala tillgångsportfölj. 

Av årets resultat om -286,4 MSEK (-86,9) utgör 324,3 MSEK (19,4) 
kostnader av engångskaraktär. Operativt rörelseresultat, det vill 
säga rörelseresultat före av- och nedskrivningar och som justerats 
för rörelsekostnader av engångskaraktär motsvarande 2,9 MSEK 
(18,3), uppgår till 83,9 MSEK (55,1). 

Av övriga kostnader av engångskaraktär utgör årets förlust på 
försäljningen av, aktier i och fordringar på, Åkers Holding 182,8 
MSEK efter skatt.

Dessutom har nedskrivningar av goodwill på dotterbolag som inte 
levt upp till förväntade resultat inom STC GreenFoodkoncernen 
påverkat årets resultat med 65,3 MSEK (0,0). Dotterbolagen i fråga 
omstruktureras för att framöver nå tillfredställande lönsamhet. 
Här kan dock noteras att inga uppskrivningar har skett på värden 
av dotterbolag vars resultat överträffat förväntningar. Nedskriv-
ningar av restvärdet av ett tidigare IT-projekt inom STC Green-
Foodkoncernen om 7,1 MSEK har skett under året. 

Inom fastighetskoncernen uppgår nedskrivningar på goodwill 
och fastigheter till 18,9 MSEK efter skatt. Detta görs bland annat 
baserat på en mycket försiktig bedömning av hyressituationen för 
logistikfastigheter i Halmstad. Nedskrivningar av goodwill relate-
rat till bolag tidigare tillhörande numer vilande dotterkoncernen 
Norlico uppgår till 38,3 MSEK och görs som en del av årets om-
strukturering. Dessa bolag ingår numer i STC GreenFoodkoncer-
nen där de uppvisar bra resultat. Som en del av konsolideringen av 
STC Interfinans såldes även 100% av aktierna i Osterlen i Malmö 
AB vilket resulterade i en realisatonsförlust om 9,0 MSEK. Dessa 
poster anses även de vara av engångskaraktär.

Vidare har en konsolidering av STC GreenFoodkoncernen påbör-
jats. Detta inkluderar bland annat överlåtelsen av verksamheten 
i ÖllövGrönt AB till systerbolaget Salico AB, Wermfood AB till 
systerbolaget Allfrukt i Stockholm AB och huvuddelen av verksam-
heten i TFC Fruit in Sweden AB till systerbolaget Ewerman AB. 

Salico Oy, Finland, har tillsammans med Juva Kommun, där bola-
get bedriver verksamhet, gjort stora investeringar för att möta den 
växande efterfrågan på sköljda och skurna frukter och grönsaker 
i Finland. Investeringen i utökad produktionskapacitet ger bolaget 
även möjlighet att genomföra en inbrytning på konsumentmarkna-
den i Finland.

STC GreenFood har över lag uppvisat stor framgång under året. 
Flera bolag redovisar ökad omsättning och förbättrade resultat. 
Ewerman AB har på ett imponerande sett vänt en stor förlust 2011 
till en tillfredställande vinst 2012. 

Under 2012 har den nya ledningen i STC GreenFood starkt drivit 
frågan om ökat samarbete mellan bolagen, till exempel vad gäller 
varumärkesfrågor, inköp, administration och marknadsföring 
där effektiviseringar och samordningsfördelar kan uppnås. STC 
GreenFoodkoncernen har dessutom  fortsatt att investera för att 
öka kapaciteten. Dessa aktiviteter, tillsammans med kostnader av 

engångskaraktär, som t ex stora nedskrivningar av goodwill, har haft 
en betydande effekt på koncernens nettoresultat även under 2012. 
Trots det uppvisar STC GreenFoodkoncernen en kraftigt förbätt-
rad lönsamhet på operativ nivå, starkt operativt kassaflöde och står 
därmed väl rustad inför framtida utmaningar.

STC Interfinans har via fastighetsbolaget AB Åkers Styckebruk 
och dess dotterbolag fortsatt att investera i koncernens fastighets-
bestånd. Under 2012 har till- och ombyggnationer gjorts bland 
annat i Halmstad. 

I januari 2012 överfördes samtliga aktier i skogsbolaget Åkers 
Kronopark AB från fastighetsbolaget AB Åkers Styckebruk 
till moderbolaget STC Interfinans vilket fullbordade den nya 
koncernstrukturen.  I skogskoncernen, där Åkers Kronopark är 
moderbolag, ingår även det helägda dotterbolaget Skogsbolaget 
Snäckstavik AB.

STC Interfinans har under 2012 löst externa fastighetslån som 
dotterbolagen inom verksamhetsområdena fastigheter samt skog 
har haft. I och med detta är nu STC Interfinanskoncernen i allt 
väsentligt fri från extern lånefinansiering. Kvar är endast ett mind-
re fastighetslån inom STC GreenFoodkoncernens delägda finska 
dotterbolag Oy Avant Niko Ab.

Moderbolagets investeringar exklusive koncerninterna aktieöver-
låtelser uppgick under året till 0,2 MSEK (1,0) och koncernens 
investeringar uppgick till 66,2 MSEK (442,2).

redogörelse för styrelsearbetet
STC Interfinans AB:s styrelse har efter Peter Hjelms bortgång fyra 
ledamöter. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen. Under 
året har sju protokollförda styrelsemöten hållits.

Styrelsens arbete regleras enligt en årligen fastställd arbetsordning, 
som bland annat innehåller instruktioner till verkställande direk-
tören, beslutsordning inom bolaget och informationsordningen 
mellan företagsledningen och styrelsen. 

Bolagets förväntade framtid    
Efter 2012 års omstruktureringer, med bland annat försäljningen av 
minoritetsposten i Åkers Holding, nedskrivningar av goodwill och 
andra resultateffekter av engångskaraktär, har STC Interfinans-
koncernen bra möjligheter att redovisa bättre resultat kommande 
år. Moderbolaget har en mycket stark finansiell ställning och 
tillsammans med en väl anpassad organisation är förutsättningarna 
goda för att ta tillvara kommande affärsmöjligheter. 

Miljöpåverkan    
Inom vissa av STC GreenFoods dotterbolag bedrivs anmäl-
ningspliktig samt tillståndspliktig verksamhet enligt miljö-
balken. Tillstånden avser utsläpp till vatten, kemikaliehantering, 
avfallshantering samt buller. Dotterbolagen arbetar aktivt med att 
minimera transporter – egna och via externa transportörer – för 
att minska den negativa miljöpåverkan som dessa transporter ger 
upphov till.
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Bolagen inom STC Interfinans jobbar kontinuerligt med att sänka 
energiförbrukningen inom sina respektive områden – både för att 
minska kostnader och för att värna om en miljömässigt hållbar 
verksamhet.

Forskning och utveckling   
STC Interfinans och dess dotterbolag har höga ambitioner att vara 
drivande och ledande avseende produkt- och tjänsteutveckling 
inom sina respektive områden. Detta arbete kommer till uttryck 
dagligen i kontakterna med både kunder och leverantörer. Kostna-
derna för forskning och utveckling redovisas därför i den löpande 
verksamheten mot resultaträkningen, dock utan särredovisning i 
årsredovisningen. 

Finansiell ställning och 
finansiella risker  
Koncernen likvida medel inklusive kortfristiga finansiella place-
ringar uppgick per bokslutsdagen till 398,9 MSEK (670,9) och i 
moderbolaget till 264,1 MSEK (546,5). Koncernens räntebärande 
skulder uppgick endast till 16,0 MSEK (327,5). Moderbolaget hade 
inga externa räntebärande skulder per bokslutsdagen.

Den diskretionärt förvaltade finansportföljen, som under 2012 
har hanterats av två externa kapitalförvaltare, har visat en positiv 
värdeutveckling om cirka 29,0 MSEK (-13,6) motsvarande cirka 7 
procent (-2). Detta är cirka 2,6 procentenheter över portföljens jäm-
förelseindex. Ej realiserat, ej bokfört övervärde i portföljen uppgår 
till 5,2 MSEK (1,5) per bokslutsdagen.

Moderbolaget och koncernen arbetar med de finansiella riskerna 
utifrån den av styrelsen årligen fastställda finanspolicyn. En vä-
sentlig del av policyn avser placeringarna som görs inom ramen för 
finansförvaltningen. Dessa placeringar styrs utifrån ett av styrelsen 
årligen fastställt placeringsreglemente som bland annat anger 
placeringshorisont och tillgångsslag.

Koncernens finansiella risker kategoriseras enligt följande.

valutarisken 
Valutarisken delas in i flödesrisk och balansrisk. Flödesrisk 
återfinns i de dotterbolag som importerar frukt och grönsaker och 
betalar i utländsk valuta. Dessa dotterbolag arbetar aktivt med 
valutaterminer, men även med valutaklausuler för att säkerställa 
handelsvinsten i de fall exponeringen är betydande. Balansrisken 
avser risken att tillgångars och skulders värde förändras som en 
effekt av ändringar i valutakurserna. I dessa fall görs en individu-
ell bedömning av risken vid respektive transaktion innan beslut 
om valutaterminer eller upptagandet av lån i utländsk valuta tas. 
Utländska dotterbolags nettotillgångar har inte säkrats mot för-
ändringar av växelkurser under 2012.

Kreditrisken
Kreditrisken delas in i kreditrisker i den finansiella verksamheten 
och kreditrisker i kundfordringar. Hantering av kreditriskerna i 
den finansiella verksamheten anges i placeringsreglementet och 

placeringsinriktningen skall vara mot låg totalrisk. Detta uppnås 
genom att en hög andel av kapitalet placeras i värdepapper med 
låg risk och hög likviditet.  Kundkreditriskerna hanteras inom 
respektive dotterbolag med hänsyn till respektive dotterbolags 
verksamhet och kundstruktur. Befarade eller konstaterade kund-
kreditförluster bokförs löpande mot resultatet och uppgick under 
året till sammanlagt 3,5 MSEK (1,5).

ränterisken   
Ränterisken är risken för en negativ påverkan på koncernens resul-
tat till följd av att värdet på ett finansiellt instrument varierar på 
grund av förändringar i marknadsräntor. Eftersom moderbolaget 
är obelånat är inte moderbolaget exponerat för ränterisk avseende 
skulder. Efter amorteringen av koncernens fastighetslån är koncer-
nens externa lån så obetydliga att ingen ränterisk anses föreligga 
avseende koncernens skulder. Moderbolagets ränterisk avseende 
placeringar regleras i placeringsreglementet genom i första hand 
hög likviditet och förhållandevis korta löptider. 

Finansieringsrisken    
Finansieringsrisker avser risker förknippade med att ej kunna 
finansiera ingångna finansiella åtaganden. Dessa risker hanteras 
genom de riktlinjer som anges i STC Interfinans finanspolicy 
avseende koncernens belåningsgrad, placeringsinriktning samt 
likviditeten i finansportföljen. Mot bakgrund av koncernens 
finansiella ställning och dess höga andel av realsäkerheter bedöms 
finansieringsrisken vara i det närmaste obefintlig.

händelser efter balansdagen  
I februari 2013 överfördes större delen av frukt- och grönsakshan-
delsverksamheten i AB Hembergs Trädgårdsprodukter i Halmstad 
till Ewerman AB i Helsingborg. Kvar i Halmstad, återfinns nu den 
del av verksamheten som förser lokala butiker och restauranger 
med frukt och grönsaker.

utländska filialer   
STC Interfinans AB eller dess dotterbolag bedriver i dagsläget inga 
verksamheter genom filialer i utlandet.

resultatdisposition (kronor) 
Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står:
Balanserad vinst 1 198 191 631
Årets resultat  –159 149 986
 1 039 041 644

Styrelsen föreslår att:
I ny räkning överföres 1 039 041 644

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande kassa-
flödesanalys, tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.
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resultaträkning
Koncernen Moderbolaget

2012-01-01 2011-01-01 2012-01-01 2011-01-01

KseK not 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

rörelsens intäkter m m

Nettoomsättning 1, 2 2 974 967 2 868 296 1 586 1 070

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för 
annans räkning

-87 -18 - -

Övriga rörelseintäkter 10 023 8 145 - -

2 984 903 2 876 423 1 586 1 070

rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -216 823 -226 459 - -

Handelsvaror -2 091 996 -2 033 456 - -

Övriga externa kostnader 3, 4 -298 940 -290 019 -11 414 -14 295

Personalkostnader 5 -296 125 -287 483 -8 334 -12 521

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 6 -187 809 -56 699 -318 -166

Övriga rörelsekostnader - -1 627 - -269

-3 091 693 -2 895 743 -20 066 -27 251

rörelseresultat -106 790 -19 320 -18 480 -26 181

resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 7 -8 999 3 267 -21 469 -35 226

Resultat från andelar i intresseföretag -20 091 -64 748 -11 307 -114 650

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 8 -183 505 15 417 -183 650 15 416

Ränteintäkter från koncernföretag - - 15 032 8 833

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 17 812 23 046 15 454 20 972

Räntekostnader till koncernföretag - - -4 895 -3 372

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 10 -15 021 -13 790 -2 316 -616

-209 804 -36 808 -193 151 -108 643

resultat efter finansiella poster -316 594 -56 128 -211 631 -134 824

Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag - - -7 962 -3 120

Erhållna koncernbidrag - - 31 239 375

- - 23 277 -2 745

resultat före skatt -316 594 -56 128 -188 354 -137 569

Skatt på årets resultat 11 30 323 -30 546 29 204 -3 761

Minoritetsintressen -116 -232 - -

Årets resultat -286 387 -86 906 -159 150 -141 330
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Balansräkning
Koncernen Moderbolaget

KseK not 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

TillgÅngar

anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar

Balanserade licenser och utgifter 12 3 334 9 456 577 731

Goodwill 13 - 110 896 - -

3 334 120 352 577 731

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 14 671 676 675 149 - -

Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 81 081 90 791 - -

Inventarier, verktyg och installationer 16 23 996 21 887 1 050 1 049

Konst 1 533 1 534 795 795

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 17 13 287 11 151 - -

791 573 800 512 1 845 1 844

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18 - - 540 542 401 468

Fordringar hos koncernföretag - - 665 039 503 319

Andelar i intresseföretag 19 150 8 934 - -

Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 006 11 792 9 700 8 500

Bostadsrätter 23 548 23 548 - -

Uppskjuten skattefordran 20 55 531 25 708 53 901 24 697

Andra långfristiga fordringar 8 4 194 198 687 1 278 195 625

Depositioner 27 745 28 654 - -

124 174 297 323 1 270 460 1 133 609

summa anläggningstillgångar 919 081 1 218 187 1 272 882 1 136 184

omsättningstillgångar

varulager m m

Råvaror och förnödenheter 9 988 12 440 - -

Färdiga varor och handelsvaror 30 226 26 800 - -

40 214 39 240 - -

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 241 886 218 723 111 4

Fordringar hos koncernföretag - - 103 -

Övriga fordringar 21 23 205 27 212 897 871

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 22 696 23 000 623 335

287 787 268 935 1 734 1 210

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 23 207 354 475 692 207 354 475 692

207 354 475 692 207 354 475 692

Kassa och bank 26 191 543 195 169 56 738 70 808

summa omsättningstillgångar 726 898 979 036 265 826 547 710

suMMa TillgÅngar 1 645 979 2 197 223 1 538 708 1 683 894
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Koncernen Moderbolaget

KseK not 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

egeT KaPiTal oCh sKulder

eget kapital 24

Bundet eget kapital

Aktiekapital 150 000 150 000 150 000 150 000

Reservfond - - 31 559 31 559

Bundna reserver 47 420 57 473 - -

197 420 207 473 181 559 181 559

Fritt eget kapital

Fria reserver 1 244 756 1 310 616 - -

Balanserad vinst eller förlust - - 1 198 192 1 339 522

Årets resultat -286 387 -86 906 -159 150 -141 330

958 369 1 223 710 1 039 042 1 198 192

summa eget kapital 1 155 789 1 431 183 1 220 601 1 379 751

Minoritetsintresse 6 855 1 183 – –

avsättningar

Pensioner och andra liknande förpliktelser 39 008 38 351 13 115 11 678

Uppskjuten skatteskuld 19 603 27 952 - -

Övriga avsättningar 28 668 25 747 25 729 25 729

summa avsättningar 87 279 92 050 38 844 37 407

långfristiga skulder 25

Skulder till kreditinstitut 15 734 249 245 - -

Skulder till koncernföretag - - 276 067 263 493

Övriga skulder 4 530 4 869 - -

summa långfristiga skulder 20 264 254 114 276 067 263 493

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 293 78 304 - -

Leverantörsskulder 207 927 196 994 734 1 060

Skulder till koncernföretag - - 49 26

Aktuell skatteskuld 1 817 2 902 - -

Övriga skulder 38 301 32 412 130 369

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 127 454 108 081 2 283 1 788

summa kortfristiga skulder 375 792 418 693 3 196 3 243

suMMa egeT KaPiTal oCh sKulder 1 645 979 2 197 223 1 538 708 1 683 894

PosTer inoM linJen

ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för 
förpliktelser som redovisats som avsättningar

Fastighetsinteckningar 19 835 315 455 - -

Företagsinteckningar 26 460 34 674 - -

46 295 350 129 - -

Aktier i dotterbolag - - - -

Andra pantsatta tillgångar 10 903 33 280 10 300 9 100

10 903 33 280 10 300 9 100

summa ställda säkerheter 57 198 383 409 10 300 9 100

ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser för koncernföretag 10 730 10 730 19 966 339 329

Övriga ansvarsförbindelser - 24 000 - 24 000

summa ansvarsförbindelser 10 730 34 730 19 966 363 329

21Årsredovisning 2012



Kassaflödesanalys
Koncernen Moderbolaget

2012-01-01 2011-01-01 2012-01-01 2011-01-01

KseK not 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

den löpande verksamheten

Rörelseresultat -106 790 -19 320 -18 480 -26 181

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 187 809 56 699 318 166

Erhållen ränta m m 29 931 19 763 42 662 26 521

Erlagd ränta -15 021 -13 790 -7 211 -3 988

Betald inkomstskatt -4 979 -5 850 - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 90 950 37 502 17 289 -3 482

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av varulager -974 -3 965 - -

Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar -19 264 -56 799 -524 12 538

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 10 933 36 566 -326 568

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 24 177 33 666 21 939 180

Kassaflöde från den löpande verksamheten 105 822 46 970 38 378 9 804

investeringsverksamheten

Förvärv av anläggningstillgångar 28 -56 384 -354 591 -185 -936

Avyttring av anläggningstillgångar 4 551 5 232 - -

Förvärv av andelar i koncernföretag 28 -9 802 -87 638 -139 074 –

Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar 7 017 4 443 -184 411 -235 174

Kassaflöde från investeringsverksamheten -54 618 -432 554 -323 670 -236 110

Finansieringsverksamheten

Koncernbidrag erhållna - - 31 239 345

Koncernbidrag lämnade - - -7 962 -3 120

Förändring av kortfristiga lån -78 011 56 143 - -

Förändring av långfristiga skulder -233 850 28 326 12 574 5 402

Kapitaltillskott lämnade -11 307 -15 999 -11 307 -15 999

Aktieägartillskott lämnade - - -21 660 -131 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -323 168 68 470 2 884 -144 372

Förändring av likvida medel -271 964 -317 114 -282 408 -370 678

Likvida medel vid årets början 670 861 987 975 546 500 917 178

likvida medel vid årets slut 398 897 670 861 264 092 546 500

22 Årsredovisning 2012



allmänna upplysningar
redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredo-
visningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokförings-
nämnden. När så inte är fallet anges detta i särskild ordning nedan.

Koncernbidraget har i 2012 års bokslut redovisats som en boksluts-
disposition över resultaträkningen i enlighet med BFN:s allmänna 
råd 2012:1 till skillnad från tidigare år då redovisningen av lämnade 
koncernbidrag skett över eget kapital. För att få jämförbarhet mel-
lan åren så har justeringar gjorts av föregående års siffror i redovisa-
de resultat- och balansräkningar samt relevanta noter. Principerna 
är i övrigt oförändrade jämfört med föregående år.

värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges nedan.

immateriella och materiella 
anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över 
tillgångarnas nyttjandeperiod.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

varulager m m

Råvaror samt köpta hel- och halvfabrikat har värderats till det 
lägsta av anskaffningsvärdet  och beräknat nettoförsäljningsvärde. 
Egentillverkade hel- och halvfabrikat har värderats till varornas 
tillverkningskostnader inklusive skälig andel av indirekta kostna-
der. Nettoförsäljningsvärde inkluderar en bedömning av inkurans. 
Beräkning av anskaffningsvärdet har gjorts med tillämpning av 
först-in först-ut metoden.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder har omräknats till balansdagens kurs förut-
om terminssäkrade fordringar/skulder som har värderats till säkrad 
kurs. Uppkomna kursdifferenser har resultatförts. Kursdifferen-
ser på upplåning redovisas som finansiella poster medan övriga 
kursdifferenser på fordringar och skulder av rörelsekaraktär ingår 
i rörelseresultatet.

Finansiella instrument

Finansiella tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde 
med avdrag för eventuella nedskrivningar.

leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, 
vilket innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen 
linjärt över leasingperioden.

övriga avsättningar

Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga till 
räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen 
är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp 
eller den tidpunkt då de ska infrias. Här ingår avsättningar för 
garantiåtaganden och omstruktureringskostnader.

inkomstskatter

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskju-
ten skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas 
därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. För poster 
som redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt 
mot eget kapital.

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår avse-
ende skattepliktigt resultat och den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats.

Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader. En tem-
porär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller 
skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra 
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott.

intäktsredovisning

Intäkter från försäljning av varor och tjänster redovisas i samband 
med när väsentliga risker och förmåner har överförts till köparen. 
Intäkterna har i förekommande fall reducerats med värdet av 
lämnade rabatter. Hyresintäkter i fastighetsförvaltningen redovisas 
i den period som hyran avser och i enlighet med de villkor som 
anges i gällande hyresavtal.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
förvärvsmetoden.

Detta innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder 
redovisas till marknadsvärde vid förvärvet enligt en upprättad för-
värvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag 
det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt 
förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Avskrivning 
på goodwill baseras på den beräknade nyttjandeperioden.
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Dotterföretag konsolideras från den dag då ett bestämmande infly-
tande uppnås till den dag då detta upphör.

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga 
bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 
procent av röstetalet eller på annat sätt har kontroll enligt ÅRL 1:4.

intresseföretag
Investeringar i intresseföretag, i vilka koncernens röstinnehav är 
betydande men högst 50 procent redovisas i koncernredovisningen 
enligt kapitalandelsmetoden. Den ökning respektive minskning 
av intresseföretagets värde som uppkommer enligt kapitalandels-
metoden har ökat koncernens bundna reserver respektive minskat 
koncernens fria reserver.

omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterbolags bokslut har omräknats till svenska kronor 
enligt dagskursmetoden. Dagskursmetoden innebär att samtliga 
tillgångar, avsättningar och övriga skulder omräknas till balans-
dagens kurs och samtliga poster i resultaträkningen omräknas till 
årets genomsnittskurs. Uppkomna omräkningsdifferenser förs 
direkt mot koncernens eget kapital.

noter
upplysningar till enskilda poster
Belopp i KseK om inget annat anges

not 1 nettoomsättning
Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

extern nettoomsättning uppdelad per verksamhet

Frukt och grönsaker 2 893 738 2 776 487 - -

Fastigheter 33 755 29 362 - -

Skog  6 695     5 033     -  - 

Övrigt 40 779 57 414 1 586 1 070

2 974 967 2 868 296 1 586 1 070

extern nettoomsättning geografisk uppdelning

Sverige 2 195 184 2 151 286 1 586 1 070

Finland 694 732 649 316 - -

Danmark 59 326 43 578 - -

Tyskland 14 103 14 478 - -

Estland 5 267 6 068 - -

Övriga länder inom Europa 6 355 3 570 - -

2 974 967 2 868 296 1 586 1 070

not 2 inköp och försäljning inom koncernen
Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Andel av försäljningen som avser koncernföretag - - 100% 100%

Andel av inköpen som avser koncernföretag - - 7% 5%

not 3 leasingavtal
Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till  12 777     12 543    180 375
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not 4 ersättning till revisorer
Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

grant Thornton  

Revisionsuppdrag 1 901 1 741 563 543

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 289 250 222 153

Skatterådgivning 329 336 329 200

Övriga tjänster 272 68 160 123

annat revisionsbolag

Revisionsuppdrag 104 77 - -

Övriga tjänster 74 2 - -

2 969 2 474 1 274 1 019

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgif-
ter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av 
sådana övriga arbetsuppgifter. 

not 5 Personal
Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal 
årsarbetstid.

- -

Medelantal anställda har varit

Sverige 434 434 5 5

Finland 144 139 - -

Övriga länder 10 8 - -

588 581 5 5

varav kvinnor

Sverige 111 92 2 2

Finland 61 56 - -

Övriga länder 5 4 - -

177 152 2 2

löner, ersättningar m m

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och VD:

Löner och ersättningar 12 048 11 974 5 660 5 683

Tantiem 4 268 4 118 - -

Pensionskostnader 3 999 3 889 1 200 1 797

20 315 19 981 6 860 7 480

övriga anställda:

Löner och ersättningar 195 574 187 237 2 695 2 502

Pensionskostnader 17 939 18 250 663 554

213 513 205 487 3 358 3 056

Sociala kostnader 58 618 57 462 1 761 3 200

summa styrelse och övriga 297 867 282 930 11 979 13 736

Pensionsförpliktelser till styrelse och VD 9 600 8 400 9 600 8 400

Ersättningar till styrelsen utöver anställd styrelseordförande redovisas i resultaträkningen under posten övriga externa kostnader. Ersättning till VD tillika 
koncernchefen har från och med oktober 2011 fakturerats bolaget och redovisas under posten övriga externa kostnader. För 2012 respektive 2011 har utgått 
ersättning med 1 843 respektive 348. Moderbolaget tecknade 2005 en kapitalförsäkring för styrelseordföranden. Anskaffningsvärde för denna försäkring 
uppgår per balansdagen till 9 600 och redovisas i balansräkningen under Andra långfristiga värdepappersinnehav. Motsvarande förpliktelse redovisas under 
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. Årlig premie uppgår till 1 200 och redovisas i resultaträkningen under personalkostnader.
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not 6 Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar
Koncernen % Moderbolaget %

2012 2011 2012 2011

Balanserade licenser och utgifter 10-20 10-20 20 20

Goodwill 10 10 - -

Byggnader 2-5 2-5 - -

Markanläggningar 5-20 5-20 - -

Maskiner 5-20 5-20 - -

Inventarier och fordon 10-33,3 10-33,3 20 20

Avskrivningar görs med procentsatser enligt ovanstående tabell. Avskrivningar och nedskrivningar framgår av not för respektive balanspost.

not 7 resultat från andelar i koncernföretag
Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Utdelning - - 191 74

Realisationsresultat -8 999 3 267 - -

Nedskrivningar - - -21 660 -35 300

-8 999 3 267 -21 469 -35 226

not 8 resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgång
Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Förlust vid försäljning av fordran -208 546 - -208 546 -

Resultat från övriga värdepapper 25 041 15 417 24 896 15 416

-183 505 15 417 -183 650 15 416

not 9 övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Ränteintäkter 16 927 23 022 14 695 20 798

Valutakursdifferenser 850 24 759 174

Övriga finansiella intäkter 35 - - -

17 812 23 046 15 454 20 972

not 10 övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Räntekostnader -12 250 -12 948 -16 -20

Valutakursdifferenser -2 589 -429 -2 300 -596

Övriga finansiella kostnader -182 -413 - -

-15 021 -13 790 -2 316 -616

not 11 skatt på årets resultat
Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Aktuell skatt -6 637 -7 675 - -

Uppskjuten skatt 36 960 -22 871 29 204 -3 761

30 323 -30 546 29 204 -3 761

Uppskjuten skattefordran har påverkats med -10 535 som en effekt av sänkt bolagsskatt från 26,3 procent till 22 procent i Sverige från och med 2013. Hela 
förändringen har redovisats under rubriken uppskjuten skatt ovan. Bokförd uppskjuten skatt baseras på beräknat underskottsavdrag hos moderbolaget som 
beräknas utnyttjas framöver.

26 Årsredovisning 2012



not 12 Balanserade licenser och utgifter
Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 14 339 14 293 770 -

Inköp 1 638 - - 770

Omräkningsdifferenser -218 46 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 759 14 339 770 770

Ingående avskrivningar -4 445 -4 123 -38 -

Omräkningsdifferenser 165 28 -1 -1

Årets avskrivningar -509 -350 -154 -38

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 789 -4 445 -193 -39

Ingående nedskrivningar -438 - - -

Årets nedskrivningar -7 198 -438 - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -7 636 -438 - -

Utgående redovisat värde 3 334 9 456 577 731

not 13 goodwill
Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 141 115 53 505 - -

Inköp 9 802 87 638 - -

Försäljningar/utrangeringar -3 483 - - -

Omräkningsdifferenser -593 -28 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 146 841 141 115 - -

Ingående avskrivningar -30 219 -14 159 - -

Försäljningar/utrangeringar 464 - - -

Omräkningsdifferenser 288 - - -

Årets avskrivningar -13 757 -16 060 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -43 224 -30 219 - -

Ingående nedskrivningar - - - -

Försäljningar/utrangeringar 3 019 - - -

Omräkningsdifferenser 145 - - -

Årets nedskrivningar -106 781 - - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -103 617 - - -

Utgående redovisat värde - 110 896 - -

Avskrivningar enligt plan har tidigare beräknats på en nyttjandeperiod av 10 år, då det i all väsentlighet avser strategiska förvärv inom STC GreenFood-
koncernen och före detta Norlicokoncernen. All goodwill inom koncernen har i samband med pågående omstrukturering skrivits ned till 0.

not 14 Byggnader och mark
Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 794 207 417 921 - -

Inköp 19 215 308 714 - -

Försäljningar/utrangeringar -30 140 - - -

Omklassificeringar/Omräkningsdifferenser 7 200 67 572 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 790 482 794 207 - -

Ingående avskrivningar -110 351 -100 253 - -

Försäljningar/utrangeringar 29 305 - - -

Omklassificeringar/Omräkningsdifferenser 698 - - -

Årets avskrivningar -12 382 -10 098 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -92 730 -110 351 - -

Ingående nedskrivningar -8 707 -8 707 - -

Försäljningar/utrangeringar 1 192 - - -

Omklassificeringar/omräkningsdifferenser 268 - - -

Årets nedskrivningar -18 829 - - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -26 076 -8 707 - -

Utgående redovisat värde 671 676 675 149 - -
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not 15 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 212 130 166 450 - -

Inköp 2 900 16 682 - -

Försäljningar/utrangeringar -31 190 -5 065 - -

Omklassificeringar/Omräkningsdifferenser 8 075 34 063 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 191 915 212 130 - -

Ingående avskrivningar -121 044 -103 175 - -

Försäljningar/utrangeringar 29 200 2 542 - -

Omklassificeringar/Omräkningsdifferenser 1 044 - - -

Årets avskrivningar -17 934 -20 411 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -108 734 -121 044 - -

Ingående nedskrivningar -295 -343 - -

Omklassificeringar/Omräkningsdifferenser 11 48 - -

Årets nedskrivningar -1 816 - - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 100 -295 - -

Utgående redovisat värde 81 081 90 791 - -

not 16 inventarier, verktyg och installationer
Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 91 872 54 086 3 194 3 779

Inköp 11 670 8 703 165 182

Inköp genom företagsförvärv - 41 019 - -

Försäljningar/utrangeringar -6 131 -12 277 - -767

Omklassificeringar/Omräkningsdifferenser -385 341 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 97 026 91 872 3 359 3 194

Ingående avskrivningar -69 770 -37 718 -2 145 -2 768

Avskrivningar genom företagsförvärv - -31 913 - -

Försäljningar/utrangeringar 5 263 9 568 - 751

Omklassificeringar/Omräkningsdifferenser 290 - - -

Årets avskrivningar -8 606 -9 707 -164 -128

Utgående ackumulerade avskrivningar -72 823 -69 770 -2 309 -2 145

Ingående nedskrivningar -215 -248 - -

Omklassificeringar/Omräkningsdifferenser 8 33 - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -207 -215 - -

Utgående redovisat värde 23 996 21 887 1 050 1 049

not 17 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 11 151 93 348 - -

Inköp 20 961 20 492 - -

Omklassificeringar -18 825 -102 689 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 287 11 151 - -

Utgående redovisat värde 13 287 11 151 - -
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not 18 andelar i koncernföretag
Moderbolaget 2012-12-31 2011-12-31

Företag  
organisationsnummer

säte andel % redovisat 
värde

redovisat 
värde

AB Åkers Styckebruk  
556230-5697

Strängnäs 100 164 250 164 250

STC GreenFood AB  
556115-6778

Stockholm 100 145 004 145 004

Åkers Kronopark AB  
556038-6103

Strängnäs 100 139 074 -

STC Scandinavian Trading Company AB  
556212-4429

Stockholm 100 50 000 50 000

Vacman i Göteborg AB  
556226-0660

Göteborg 100 15 000 15 000

Scanoil AB  
556036-1403

Stockholm 100 12 000 12 000

STC Venture Capital  
556212-4205

Stockholm 100 10 000 10 000

Norlico Capital AB  
556491-9750

Stockholm 100 2 020 2 020

Walzengiesserei Meiderich GmbH  
HRB 4857

Duisburg 6 1 708 1 708

Gripsholms Värdshus AB  
556287-8479

Strängnäs 100 500 500

Kost Express AB  
556575-1087

Stockholm 100 400 400

J S Saba Continent BV  
24137960

Rotterdam 100 386 386

Seasero Nio AB  
556214-0987

Stockholm 100 100 100

Freshnet AB  
556575-1095

Stockholm 100 100 100

Scanoil Ltd  
01508535

London 100 0 0

STC Minerals AB  
556193-1774

Stockholm 100 0 0

540 542 401 468

indirekt ägda koncernbolag

Fastighets AB Knut Påls väg 9, 556156-2355 Ewerman AB, 556095-5840

Skogsbolaget Snäckstavik AB, 556850-4640 Grön Gastronomi AB, 556214-7206

Fastighets AB Styckebruk 1, 556745-4623 Salico AB, 556320-8874

Fällan 3 i Halmstad AB, 556819-7528 Eden Salladsbar AB (51%) 556856-9866

Åkers Styckebruk Immobilien GmbH, HRB 20460 Satotukku Oy, 0113698-9

Walzengiesserei Meiderich GmbH (94%) HRB 4857 Växjö Partiaffär AB, 556290-0927

Osterlén Fastighets AB, 556606-0710 Örebro Trädgårdshall AB, 556047-3042

Fastighets AB Örebro Trädgårdshall, 556863-1526 TFC Fruit in Sweden AB, 556759-6811

Norlico Holding AB, 556316-1792 Wermfood AB, 556856-6698

Vårt eget kök i Sverige AB, 556753-6783 Lots Invest AB, 556558-3316

Salico Oy, 1568507-01

Oy Avant Niko Ab (50%) 0907534-0

Valintavarkaus Oy (70%) 0811202-3

AB Hembergs Trädgårdsprodukter, 556241-5538

2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 492 196 361 896

Inköp 139 074 -

Aktieägartillskott 21 660 130 300

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 652 930 492 196

Ingående uppskrivningar 5 240 5 240

Utgående ackumulerade uppskrivningar 5 240 5 240

Ingående nedskrivningar -95 968 -61 368

Årets nedskrivningar -21 660 -34 600

Utgående ackumulerade nedskrivningar -117 628 -95 968

Utgående redovisat värde 540 542 401 468
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not 19 andelar i intresseföretag
Koncernen 2012-12-31 2011-12-31

Företag  
organisationsnummer

säte andel % redovisat 
värde

redovisat 
värde

Åkers Holding AB  
556754-1585

Åkers Styckebruk 0/15 0 8 784

Swedecut AB  
556772-0759

Åhus 50 150 150

150 8 934

Moderbolaget 2012-12-31 2011-12-31

Företag  
organisationsnummer

säte andel % redovisat 
värde

redovisat 
värde

Åkers Holding AB 
556754-1585

Åkers Styckebruk 0/15 0 0

0 0

Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 172 702 104 788 172 550 104 787

Omklassificeringar - 150 - -

Försäljningar/utrangeringar - - -183 857 -

Nyemission 11 307 67 764 11 307 67 763

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 184 009 172 702 0 172 550

Ingående resultatandel/nedskrivningar -163 768 -83 476 -172 550 -57 900

Försäljningar/utrangeringar - - 183 857 -

Årets resultatandel/nedskrivningar -20 091 -80 292 -11 307 -114 650

Utgående ackumulerade resultatandel/nedskrivningar -183 859 -163 768 0 -172 550

Utgående redovisat värde 150 8 934 0 0

not 20 uppskjuten skattefordran
 
Uppskjuten skattefordran hänför sig till outnyttjade förlustavdrag i moder- och dotterbolag och har upptagits till det värde varmed de bedömts sannolikt 
kunna utnyttjas och har beräknats på 22% (26,3%) bolagsskatt.

not 21 övriga fordringar
Koncernen 2012-12-31 2011-12-31

Skattefordran ingår med 8 012 9 391

Moderbolaget 2012-12-31 2011-12-31

Skattefordran ingår med 477 365

not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Förutbetalda kostnader 9 088 17 149 623 335

Upplupna intäkter 13 608 5 851 - -

22 696 23 000 623 335
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not 23 övriga kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar består av aktiefonder 64 572 (172 603), räntefonder 81 276 (127 238) och övriga värdepapper 61 505 (175 851)  
totalt 207 353 (475 692). Under året har övriga kortfristiga placeringar minskat för att möjliggöra amorteringar av fastighetslån i dotterbolagen.

not 24 eget kapital
Koncernen aktiekapital Bundna reserver Fria reserver

Belopp vid årets ingång 150 000 57 473 1 223 710

Förändring i koncernstruktur -111 12 406

Förändring av egetkapitaldel av obeskattade reserver -8 563 9 324

Årets resultat -286 387

Årets omräkningsdifferens -1 379 -684

Belopp vid årets utgång 150 000 47 420 958 369

Moderbolaget aktiekapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång 150 000 31 559 1 198 192

Årets resultat -159 150

Belopp vid årets utgång 150 000 31 559 1 039 042

Ägare antal aktier Kapital % röster %

Dödsbo efter Peter Hjelm 109 092 7,3 11,5

Inter Scan Holding Ltd 545 452 36,4 5,8

Belpay S.A 777 274 51,8 82,0

Inter Scan Group of Companies Ltd 68 182 4,5 0,7

1 500 000 100,0 100,0

not 25 långfristiga skulder
Koncernen Moderbolaget*

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Amortering inom 2 till 5 år 9 209 173 795 276 067 263 493

Amortering efter 5 år 11 055 80 319 - -

20 264 254 114 276 067 263 493

* Moderbolaget har endast koncerninterna långfristiga skulder.

not 26 Kassa och bank
Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 4 710 4 710 - -

Varav uttnyttjad och redovisat som avdrag under likvida medel - - - -

not 27 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Upplupna semesterlöneskulder 21 650 21 509 748 693

Upplupna sociala avgifter 4 842 10 557 236 450

Upplupna räntekostnader - 74 - -

Övriga upplupna kostnader 96 086 72 259 1 299 645

Förutbetalda intäkter 4 876 3 682 - -

127 454 108 081 2 283 1 788
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not 28 Förvärv av anläggningstillgångar
Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Balanserade licenser och utgifter 1 638 - - 770

Goodwill/Andelar i dotterbolag 9 802 87 638 139 074 -

Byggnader och mark 19 215 308 714 - -

Maskiner, inventarier, verktyg och fordon 14 570 25 385 185 182

Pågående nyanläggningar 20 961 20 492 - -

66 186 442 229 139 259 952

Stockholm den 25 april 2013

_____________________________________ _____________________________________
Peter Norlindh, Ordförande Christina Hjelm

_____________________________________ _____________________________________
Sten Åke Lindstedt Bernt Magnusson

_____________________________________ 
Anders Hallberg, VD

Vår revisionsberättelse har avgivits den 30 april 2013

Grant Thornton Sweden AB

_____________________________________ 
Mats Fridblom
Auktoriserad revisor
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rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för 
STC Interfinans AB för år 2012. Bolagets årsredovisning och kon-
cernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 
sidorna 16–32. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen och koncernredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredo-
visning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncern-
redovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika 
åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information 
i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och 
koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om ef-
fektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering 
av den övergripande presentationen i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2012 
och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi 
tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för STC Interfinans AB för år 2012. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen. 

revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett 
urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi 
anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamål-
senliga som grund för våra uttalanden. 

uttalanden 

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 
Stockholm den 30 april 2013 
Grant Thornton Sweden AB 

 
 
Mats Fridblom  
Auktoriserad revisor

revisionsberättelse
Till årsstämman i STC Interfinans AB, Org.nr 556055-8636 
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styrelse

Peter norlindh, Ordförande
Andra uppdrag bl a: Ordförande i STC 
GreenFood AB,  Johannesson & Torstens-
son AB, Ledamot i Förvaltningsbolaget 
Villa Godthem AB, Kulturgastronomen 
AB samt i ett flertal dotterbolag inom 
STC Interfinanskoncernen

sten-Åke lindstedt, Ledamot
Andra uppdrag:
Ledamot i Fareoffice AB och Mölle Hamn 
Ekonomisk förening

Christina hjelm, Ledamot
Andra uppdrag:
Ledamot i Ursa Major Suecia AB, Scanoil 
Ltd, Akers styckebruk Italia S.R.L och 
TiGra S.R.L.

Bernt Magnusson, Ledamot
Andra uppdrag bl a:
Ledamot i Coor Service Management AB, 
Fairoffice AB, Kancera AB,  
Net Insight AB och Pricer AB
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ledning

anders hallberg
VD och koncernchef, 2011
Ledamot i AB Motala Verkstad, Ord-
förande i GEFAB Gruppen AB, Huddinge 
Tennisklubb och i ett flertal dotterbolag 
inom STC Interfinanskoncernen

Claes ulfsparre
Controller, 2011

efi diamanti
Koncernredovisningsansvarig, 2007

Thomas Blades
Ekonomichef, 2006
Ledamot i ett flertal 
dotterbolag inom STC 
Interfinanskoncernen

Caroline andersson
VD-assistent, 1997

Carina sporrong
VD,  
AB Åkers Styckebruk

Birger andersson
Förvaltare,  
Åkers Kronopark AB

lars Åström
VD och koncernchef,
STC GreenFood AB

verksamhets-
områdeschefer

Koncernledning  
och stab
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ordlista

avkastning på eget kapital
Årets resultat efter skatt i procent av justerat eget kapital.

avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader, i 
 procent av genomsnittligt sysselsatt kapital (justerat eget 
kapital +  räntebärande skulder).

eBiTda
Earnings before interest tax depreciation and amortizaton, 
rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

Fresh Cut
Skurna, sköljda och förpackade frukt och grönsaker.

FsC
Forest Stewardship Council certifiering är en interna-
tionell standard som främjar ett miljöanpassat, socialt 
ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av 
världens skogar.

Kortfristiga placeringar
Avser inom STC Interfinanskoncernen, räntepapper, 
räntefonder, svenska och utländska aktiefonder samt 
råvarufonder.

likvida medel
Kortfrisiga placeringar plus kassa och behållning på 
bankkonton.

operativt rörelseresultat
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 
justerat för poster av engångskaraktär.

soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
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STC Interfinans AB är ett privatägt svenskt investmentbolag  
som är inriktat på långsiktig portföljförvaltning där värdetillväxt skapas 

genom att äga och utveckla mindre och medelstora företag.  
Verksamheten är uppdelad i fyra områden – frukt- och gröntverksamheten 
STC GreenFood, skogskoncernen Åkers Kronopark, fastighetskoncernen 

Åkers Styckebruk och STC Interfinans finansförvaltning.

sTC interfinans aB, grev Turegatan 20, Box 55605, se-102 14 stockholm, sweden 
Tel: +46 8 666 63 00 www .stcif .se
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