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60 ÅR MED 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 resterande del av 
aktierna i Salico AB.

1999 Allfrukt och Salico Oy förvärvas.

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

2000/2002 Satotukku Oy förvärvas.

2008  Åkers AB säljs. 15 procent av Åkers Holding AB 
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.

2012 Avyttring av hela innehavet om 15 procent av 
aktierna  i Åkers Holding AB.



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, byggmaterial, 
livsmedel, maskiner och fordon, verkstads-
produkter samt pappersmassa och papper. 
Numera är verksamheten inriktad på frukt 
och grönsaker, fastigheter och skog samt 
finansförvaltning.

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 majoritets ägaren 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 gamla 
anor och grundades 1580 av Karl IX. Idag 
har portföljen utvidgats och innehåller 
bland annat bostäder samt kommersi-
ella fastigheter som används av externa 

hyresgäster eller av bolag i koncernens 
verksamhet. Den totala ytan på fastighets-
beståndet är cirka 85 000 kvadratmeter.

Skogsbruk  
och rekreation
År 2000 förvärvades Åkers Kronopark 
med cirka 6 000 hektar mark, varav 4 500 
hektar är produktiv skogsmark. Krono-
parken 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 olje-
handel samt frukt- och grönsakshandel. 
Den internationella verksamheten inom 
frukt och grönt såldes 1993 och fokus 
lades i stället på den nordiska verksam-
heten genom förvärvet av Ewerman som 
sedan följdes av förvärven av Allfrukt och 
Satotukku. Dessa bolag utgör grunden för 
dagens STC GreenFood. Under 90-talet 

fusionerades också Interfinans och STC 
och bildade moderbolaget STC Interfi-
nans som vid samma tidsperiod breddade 
verksamheten genom en satsning på fresh 
cut – skurna, sköljda och förpackade 
frukt- och grönsaksprodukter – genom 
förvärvet av Salico.  

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

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

Bolagen inom frukt- och gröntverksamheten 
samlades 2009 i dotterkoncernen STC GreenFood .
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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 bolaget äger och utvecklar mindre 
och medel stora företag. Verksamheten är uppdelad i fyra verksamhetsområden – frukt- och 
gröntverksamheten STC GreenFood, skogskoncernen Åkers Kronopark, fastighetskoncernen 
Åkers Styckebruk och STC Interfinans finansförvaltning.

STC INTERFINANS 2013

STC GreenFood Skogskoncernen  
Åkers Kronopark

STC INTERFINANS

Fastighetskoncernen  
Åkers Styckebruk Finansförvaltning

3 007 msek
i nettoomsättning

5 500 hektar
produktiv skogsmark

85 643 kvm
uthyrningsbar yta

360 msek 

under förvaltning

Operativt  rörelseresultat MSEK

2009 2010 2011 2012 2013

56

62

55

77

84

60

80

90

70

50

40

 Nettoomsättning MSEK

2 600

3 000

3 200

2 800

2 400 

2 200
2009 2010 2011 2012 2013

2 516 2 507

2 868

3 046 
2 975

 Nettoomsättning per område MSEK

100

2 950

3 000

50

0
Övrigt
(0,2 %)

6

Fastigheter
(1,1 %)

33

STC 
GreenFood

(98,7 %)

3 007

2 ÅRSREDOVISNING 2013



Q1
Februari 
Större delen av AB Hembergs Trädgårdsprodukters verksamhet 
överförs till Ewerman.

Skogsbolaget Snäckstavik AB tecknar avtal med  Svevia om framtida 
brytning av sten ur bergtäkten på fastig heten Snäckstavik 3:110.

10-årigt hyresavtal tecknas med Kulturgastronom avseende driften 
av Gripsholms Värdshus.

Mars 
AB Åkers Styckebruk säljer fastigheten Vrang 1 och 
påbörjar därmed processen mot ändrad inriktning 
av fastighetsportföljen. 

Q2 
Maj 
STC GreenFood förvärvar ute stående minori-
tetspost om 49 procent i Eden  Salladsbar AB.

Juni 
Johan Bengtsson utses till ny VD i Ewerman AB.

Q3 
September 
Satotukku driftsätter ett modernt logistiksystem (WMS) i 
Helsing fors. Systemet kan därmed komma att användas på andra 
stora lager inom STC GreenFoodkoncernen.

David Ottosson utses till VD i Allfrukt i Stockholm AB.

Processen att realisera ej strategiska tillgångar ur förvärvet av 
fastigheten Snäcksta vik 3:110 påbörjas genom att byggnader börjar 
försäljas.

Q4
Oktober 
Eden Salladsbar installerar sin 100:e salladsdisk i Sverige.

November 
Stor del av personalen i Allfrukt i Stockholm AB 

slutar och går över till konkurrerande verksamhet.

Bolaget löser in minoritetsägaren Peter Hjelms 
dödsbos aktier genom en kombinerad fond-
emission och nedsättning av aktiekapitalet.

December 
STC GreenFood bildar Eden Salaattiibaari 

Oy som genom en koncernintern affär övertar 
ansvaret för konceptets utveckling i Finland.

Åkers Kronopark AB överlåter en ersättningsfond 
som tidigare upprättats efter intrångsersättning på 

dotterbolaget Skogsbolaget Snäckstavik AB. 

Sista steget med att centralisera administration och ekonomi-
funktion till Helsingborg genomförs inom STC GreenFoods 
svenska verksamhet.

Försäljningen av industrifastigheten Fällan 3 i Halmstad.

2013

  Kassaflöde från den  
löpande verksamheten MSEK
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V D - OR D

Stabilt rustat för framtiden

Omsättningen ökade och uppgick till 
3 046 (2 975) miljoner kronor och det 
operativa resultatet uppgick till 77,0 (83,9) 
miljoner kronor. Kassaflödet från den lö-
pande verksamheten uppgick till 89 (106) 
miljoner kronor.

STC GreenFood
Under det gångna året fortsatte vi på den 
sedan tidigare inslagna vägen att bygga 
STC GreenFood till en självständig 
dotterkoncern. Ett gemensamt back office 
för de svenska enheterna är på plats, och 
arbete pågår för att ytterligare effektivisera 
koncerngemensamma inköp. Tidigare 
svagt presterande enheter som Örebro och 
Växjö är nu ”på banan”. Under 2012 och 
delar av 2013 hade Lars Åström, koncern-
chef i STC GreenFood, en dubbelroll då 

han även var VD i Ewerman. Under året 
har därför Johan Bengtsson rekryterats 
som VD i Ewerman och han tillträde sin 
tjänst i juni månad.

Eden Salladsbar har utvecklats starkt 
under året och framtidsutsikterna är goda. 
I skrivande stund finns cirka 130 diskar ute 
hos handlare i Sverige. Under året startade 
vi även ett separat dotterbolag i Finland, 
Eden Salaattibaari Oy, där vi har instal-
lerat cirka 30 diskar. Under 2014 planeras 
för ytterligare 75 diskar i Sverige och 50 
i Finland.  Pontus Klenell rekryterades 
under hösten och tillträdde som VD för 
Eden Salladsbar den 1 januari 2014.

På den positiva sidan kan vi konsta-
tera att tillväxten har varit god, speciellt 

inom Fresh Cut som hade en tillväxt på 
10 procent och vårt nya affärsområde Eden 
Salladsbar som nästan tredubblade sin 
omsättning. Under året har betydande in-
vesteringar gjorts inom IT och organisation 
vilket krävt stora organisatoriska insatser 
vilket tynger resultatet (EBITDA) som 
hamnade strax under föregående års utfall.

Under hösten noterade vi att inte 
alla uppskattar den förändring som vi 
genomför i STC GreenFood för att skapa 
en självständig dotterkoncern. Stora 
personalrörelser konstaterades i dotter-
bolaget Allfrukt under slutet av året, då 
en stor andel av medarbetarna slutade 
för att starta konkurrerande verksamhet. 
Detta påverkade verksamheten kraftigt 
initialt, men vi har varit lyckosamma att 
återbesätta vakanta poster och vi har även 

lyckats behålla den absoluta majoriteten av 
kundunderlaget. Samtidigt som detta har 
tagit mycket energi i anspråk så noterar vi 
att det gav en nytändning och vidareut-
veckling av bolaget.  

Åkers Kronopark 
Åkers Kronopark AB och dotterbolaget 
Skogsbolaget Snäckstavik AB bildar 
sedan 2012 ett eget verksamhetsområde – 
Skogskoncernen Åkers Kronopark. Året 
har präglats av svaga virkespriser, vilket 
medförde att vi beslutade att slutavverka i 
mindre utsträckning än planerat. 

Röjning och gallring har pågått enligt 
plan. Vi har inom Snäckstavik också börjat 

avyttra byggnader och mark som inte är av 
strategiskt intresse. Under året har avtal 
tecknats med Svevia rörande en bergtäkt 
i nordvästra delen av Snäckstavik, vilken 
kommer att ge betydande intäkter då 
brytningen startas. Vad gäller framtida 
 exploateringsmöjligheter på Snäckstavik 
har vi aktivt deltagit i Botkyrkas kommuns 
samråd för framtagande av översiktsplan 
för kommunen och detaljplaneförslag 
rörande Sibble, Kagghamra och Eldtomta.

Åkers Styckebruk 
Fastighetskoncernen Åkers Styckebruk 
präglas av en stabil positiv utveckling. 
I åtagandet ingår även att ha ett starkt 
kulturellt ansvar för kulturbyggnader i 
Åkers Styckebruk och Mariefred. Vi har 
i vår affärsplan kommit till slutsatsen att 

framtida huvudfokus ska vara bostads- och 
kontorsfastigheter i Mälardalsregionen. 
Detta innebär att vi kommer att avyttra 
industrifastigheter då rätt förutsättningar 
för detta föreligger. Som ett exempel på 
denna strategi är den försäljning som i 
december skedde av dotterbolaget Fällan 3 
i Halmstad AB med tillhörande fastighet.

Finansförvaltning 
med låg risk
Koncernens finansverksamhet är inriktad 
på förvaltning av aktier och andra värde-
papper. Uppdraget är att med låg risk och 
god avkastning förvalta kapitalet utifrån 
den finanspolicy och det placerings-
reglemente som beslutats av styrelsen i 

”Under det gångna året fortsatte vi på den sedan tidigare inslagna vägen att 
bygga STC GreenFood till en självständig dotterkoncern .”

Det gångna året präglades av en konjunktur i svag återhämtning, såväl i Sverige som   
i Norden. Trots den intensiva konkurrenssituationen inom frukt och grönt lyckades  
STC Interfinans hålla ställningarna relativt väl. Fokus i STC-koncernen låg fortsatt på  
att konsolidera verksamheten efter ett flertal år med förvärv.
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STC Inter finans. Värdepappersportföljen 
har under året utvecklats bra och ökade i 
värde med 12,4 procent. 

Övrigt
Under året har Peter Hjelms dödsbo krävt 
inlösen av hans aktier (7,3 procent av 
kapitalet) och transaktionen skedde under 
november månad. 

En blick in i 2014
Den generella konjunkturen i Norden 
tycks stärkas under 2014 och 2015, vilket 
påverkar vår affärsverksamhet i positiv 
riktning. Samtidigt stärker vi våra mark-
nads- och försäljningsaktiviteter inom 
STC GreenFood, varför vi bedömer att 
2014 blir ett starkare år än det vi just lagt 
bakom oss. 

Stockholm 22 april 2014

 
 
 
Anders Hallberg
VD och koncernchef,  
STC Interfinans AB

”Vi bedömer att 2014 blir ett starkare 
år än det vi just lagt bakom oss .”



H Å L L B A R H ET

Långsiktigt ansvar 
för kulturella och 
miljömässiga värden
STC Interfinans är ett privatägt svenskt investmentbolag som är inriktat på långsiktig 
portföljförvaltning. Koncernen tar inte bara ett stort och långsiktigt ansvar för de bolag som 
investeringar sker i, utan även för de kulturella och miljömässiga värden som har koppling till 
verksamheten.

STC Interfinans värnar om den kultur-
skatt som finns i områdena kring Åkers 
Styckebruk och Mariefred. I dessa 
områden har koncernen länge gjort om-
fattande kultur gärningar, som exempelvis 
att renovera och vårda fastigheter och 
bruksmiljöer. 

Ett av de mer kända exemplen på det 
är Sveriges äldsta värdshus, Gripsholms 
Värdshus, som har anor från 1609. Fast-
igheten har varit i koncernens ägo sedan 
mitten av 1980-talet och har genomgått 

en omfattande, men varsam, renovering. 
Koncernen ger finansiellt stöd till Åkers 
Hembygdsförening, som bland annat arbe-
tar med en bok om orten Åkers Styckebruk. 

Koncernen har även finansierat Bruks-
arkivet, ursprungligen en masugn från 
1795. I arkivet finns historiska dokument 
från bruket för tiden 1795–1975 arkiverade, 
bland annat Drottning Kristinas privilegie-
brev, kartor, ritningar och kassaböcker. 
Under 2014 kommer arkivet att komplette-
ras med dokument från modern tid.

STC Interfinans eftersträvar att 
minimera miljöpåverkan. Inom STC 
GreenFood sker en betydande handel med 
närproducerade ekologiska produkter och 
logistiklösningarna utvecklas kontinuerligt. 
 I skogsbolaget Åkers Kronopark löper 
miljötänkande och hållbarhet som en 
röd tråd genom verksamheten. Förutom 
att koncernen är certifierad enligt FSC 
 (Forest Stewardship Council), sker av-
verkning varsamt. Till exempel planteras 
tre nya träd för varje som slutavverkas.

Skottvångs Grufva ligger mellan Mariefred och Gnesta. Här driver paret Maria Bystedt och 
Jan Holmberg en populär verksamhet med värdshus, konferens och, inte minst, musik-
framträdanden. Här har bland annat Nationalteatern, Sven-Bertil Taube och Miss Li spelat. 

Skottvångs Grufva är med säkerhet känd 
sedan 1500-talet, men är troligen betydligt 
äldre än så, kanske från 1200-talet. Malm-
ådern i Skottvång stupade snett ned i 
berget. Den 300 meter djupa Porthålsgru-
van var en gång i tiden Sveriges djupaste 
gruva. Malmbrytningen upphörde på 
1920-talet, men bruksmiljön med ett 
flertal fastig heter har bevarats. STC 
Interfinans äger via Åkers Kronopark AB 
Skottvångs Grufva och den arrenderas av 
Maria Bystedt och Jan Holmberg. 

– Vi trivs enormt bra. Miljön är 
fantastisk och det är roligt att folk tycker 
om vårt arbete med att hålla gruvmiljön 
levande, berättar Maria Bystedt, som 
 flyttade hit med sambon från Stockholm. 

Skottvångs Grufva har blivit en sam-
lingspunkt för musikentusiaster. Under 
åren har en rad kända artister spelat här 
och programmet framöver är fullspikat 
med aktiviteter och uppträdanden. 

– Vi uppskattar verkligen att Åkers 
Kronopark engagerar sig i att utveckla 

kulturbygden. Deras engagemang och 
finansiella stöd har betytt mycket för vår 
verksamhet och för hela området, säger 
Maria Bystedt. 

Under åren har Maria och hennes man 
utvecklat verksamheten. Bland annat har 
Åkers Kronopark bekostat uppförandet av 
ett gruvmuseum som visar gruvsamhällets 
historia, de tolv husen som Skottvångs 
Grufva omfattar har fått nytt avlopp och 
nu pågår uppbyggnaden av en smedja. 

Ett kulturhus mitt i skogen
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Frukt och grönsaker, 
fastigheter, skogsbruk  
och finansförvaltning

I N N E H AV E N



STC GR E E N FOOD

Framtiden är grön

Under 2013 fortsatte arbetet med att 
bygga STC GreenFood till en självständig 
koncern. De svenska bolagen fick bland 
annat ett gemensamt back office. Salico 
Sverige inom affärsområdet Färdigskuret 
implementerade ett nytt affärssystem som 
driftsattes i januari 2014. Ett par av de 
svenska bolagen inom Inköp och Handel 
har även de bytt till ett nytt och modernt 
affärssystem. I Finland driftsattes ett 
nytt WMS-system. De nya IT-systemen 
kommer att resultera i synergivinster när 
viktiga områden som till exempel koncern-
gemensamma inköp kan effektiviseras. 

Affärsområde 
Inköp och Handel
Företagen inom affärsområde Inköp 
och Handel arbetar med inköp, grossist-
försäljning och distribution av hög klassiga 
 frukter och grönsaker i Sverige och Finland. 
 Nyckeln till framgång inom detta affärs-
område är att nå stor volym och samtidigt 
ha låga kostnader och effektiva inköp. 
Under 2013 arbetade affärsområdet med 
att bygga en ännu effektivare organisation 
där kvalitet löper som en röd tråd genom 
verksamheten.

Under året integrerades huvuddelen av 
Hembergs verksamhet i Ewerman och en 
ny vd anställdes i bolaget. Mot slutet av året 
stördes verksamheten inom Allfrukt, då ett 
stort antal medarbetare inklusive dåvaran-
de VD valde att starta en konkurrerande 
verksamhet. Detta har lett till minskad 
försäljning i inledningen av 2014 men har 
samtidigt möjliggjort att en förändrings- 
och förbättringsprocess påbörjats under ny 
ledning.

Affärsområde 
Färdigskuret – Fresh cut
Färdigskuret, eller Fresh cut som affärs-
området också benämns, är ett område 
som fokuserar på fortsatt god tillväxt, 
mellan 10 och 15 procent per år. Inom 

VD och koncernchef, 
sedan januari 2012. 
Lars Åström

affärsområdet produceras och levereras 
sköljda, skurna och förpackade frukt- och 
grönsaksprodukter. Kunderna utgörs av 
restauranger, storkök och detaljhandel. 
Affärsområdet levererar till exempel grön-
saker och frukt till så gott som samtliga 
McDonalds-restauranger i Norden. 

En viktig drivkraft är att konsumenterna 
i allt högre utsträckning efterfrågar färdig-
skuret, halv- eller helfabrikat, ett område 
som i USA står för 25 procent av försälj-
ningen av frukt och grönsaker. I Sverige är 
motsvarande siffra 6 procent, men denna 
förväntas öka snabbt.

STC GreenFood är marknadsledare 
på hotell-, restaurang- och cateringmark-
naden. Att Färdigskuret nått sin starka 
ställning beror till stor del på förmågan att 
hitta nya trender och snabbt omsätta dem 
till färdiga produkter och koncept. 

Affärsområde 
Eden Salladsbar
Eden Salladsbar lanserades som eget 
affärsområde 2012 och har sedan dess haft 
en mycket kraftig tillväxt som förväntas 
fortgå. Eden salladsbar är en 4 m2 kyldisk 
som placeras i livsmedelsbutiker, en yta 
som ofta blir butikens mest lönsamma. 
Edens Salladsbars affärsmodell påverkar 
koncernen positivt bland annat genom att 
butiken förbinder sig att köpa innehållet av 
STC GreenFood. Högre volymer för Eden 
Salladsbar innebär även ökad omsättning 
för affärsområdet Färdigskuret, som i sin 
tur handlar från affärsområdet Inköp och 
Handel.  

I december 2013 expanderade Eden 
Sallads bar med eget dotterbolag, Eden 
Salaattibaari Oy, i Finland och en VD 
rekryterades. I Finland är cirka 30 diskar 
utplacerade och ytterligare 20 är beställda. 
I Sverige är nu omkring 130 diskar utpla-
cerade runt om i landet. Sedan 2013 ägs 
Eden Salladsbar till 100 procent av STC 
GreenFood.

 Nettoomsättning MSEK

 Operativt rörelseresultat* MSEK
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STC GreenFood är Nordens största fristående aktör inom 
frukt och grönt. I koncernens 12 dotterbolag arbetar cirka 
550 medarbetare. Koncernen har tre affärsområden: Inköp 
och Handel, Färdigskuret – Fresh cut samt Eden Salladsbar.
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STC GreenFood är Nordens största 
fristående aktör inom frukt och grönt. Att 
koncernen har lyckats nå den positionen 
beror främst på förmågan att anpassa verk-
samheten till de fyra övergripande trender 
som styr marknaden: hälsa och välmående, 
enkelt och bekvämt, naturligt och nära 
samt premium och lågpris. 

Hälsa och välmående väcker stort enga-
gemang. Många ser ett samband mellan att 
vara hälsosam och att vara framgångsrik. 
Frukt och grönt gynnas eftersom det är 
hälsosam mat. Enkelt och bekvämt kom-
mer alltmer i fokus när fler och fler vill 
spara tid och nedprioritera tidskrävande 
matlagning i vardagen. Att affärsområdet 
Färdigskuret expanderar är en konsekvens 
av denna trend. 

Trenden naturligt och nära innebär 
att produkterna är fria från tillsatser, att 
de produceras rättvist och att de självklart 
inte är farliga för människor och miljö. 
Produkternas ursprung är viktigt, och 
allra helst ska de vara lokalt producerade. 
Den fjärde trenden, premium och lågpris, 
innebär att både lågpris- och premium-
produkter ökar parallellt, man köper 
lågpris i veckan och premium till helgen. 

Marknad i tillväxt

Konkurrensfördelar på 
en snabbfotad marknad
Utifrån dessa trender har STC GreenFood 
skapat en organisation med fyra konkurrens-
fördelar som bidrar till koncernens allt 
starkare position:

Innovation
Affärsområdena Färdigskuret och Eden 
Salladsbar driver utvecklingen av innova-
tiva salladsmixer. STC GreenFood leder 
marknadens utveckling genom enkelhet 
för konsumenten kopplat till att det är 
nyttigt och smakar gott. Under 2014 
fortsätter det innovativa arbetet 
med att till exempel ta fram 
nya sortiment inom deli-
katess och side-sallad.  

Matälskare
Många konkurrenter 
har fokuserat på lågt 
pris. STC Green-
Food ser tvärtom att 
konsumenterna hellre vill 
ha god smak och kvalitet. Ett 
stort antal kockar är anställda i de 
olika bolagen och många medarbetare har 
gedigen kompetens inom frukt och grönt.

Trenderna som påverkar marknaden är:   
Enkelt och bekvämt, Premium  och lågpris,  

Hälsa och välmående och Naturligt och nära. Dessa  
trender fångar STC GreenFoods styrkor upp  
(Innovation, Matälskare, Nyttigt, Lokala). 
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Nyttigt
Att vara nyttig och hälsosam är i kunders 
medvetande kopplat till mat. Det är en tydlig 
trend. En medveten satsning på att tydligt 
sammankoppla nyttigt med STC Green-
Food genomförs. Koncernen äger bland 
annat det kända varumärket ”5 om dan”.  

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 bolagen i 
koncernen, och med 
stolthet kan leveran-

törerna framhållas i 
marknadsföringen.

Marknaden för frukt 
och grönt styrs av fyra 
övergripande trender. 
STC GreenFoods strategi 
fångar effektivt upp dessa 
trender. Affärsområdena 
Färdigskuret samt Eden 
Salladsbar verkar på 
tillväxtmarknader, medan 
affärsområdet Inköp & 
Handel befinner sig på en 
mogen marknad. 
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Å K E R S ST YC K E BRU K

Fastighetsbolaget som även 
värnar om kulturella värden

Åkers Styckebruk är en 
kommersiell fastighets-
koncern som även tar ett 
stort ansvar för att bevara 
kulturella värden åt framtida 
generationer.

Åkers Styckebruk är STC Interfinans 
fastighetskoncern. Koncernen äger, 
utvecklar och förvaltar industrifastigheter, 
kommersiella lokaler, bostadsfastigheter 
samt kulturbyggnader. Den uthyrnings-
bara ytan uppgår till omkring 85 000 
kvm. Verksamhet bedrivs i orterna Åkers 
Styckebruk, Marie fred, Malmö, Hel-
singborg, Örebro och Stockholm samt i 
tyska Duisburg. Koncernens långsiktiga 
strategi är att fokusera på bostadsfastighe-
ter och kommersiella kontors fastigheter i 
Mälardalsregionen, vilket medför att de 
industrifastigheter som koncernen äger 
över tiden kan avyttras om rätta förutsätt-
ningar föreligger.

Som ett led i den strategin genom-
fördes två försäljningar av kommersiella 
fastigheter under 2013. Under våren såldes 
en industrifastighet i Åkers Styckebruk 
och under vintern ett fastighetsbolag i 
Halmstad. 

Under det gångna året skedde ett 
stort arbete med att fortsatt utveckla 
koncernen. Samtliga byggnader med 
tillhörande ytor har analyserats grund-
ligt. Ett resultat av det arbetet är att den 
uthyrningsbara ytan har ökat, vilket 
bidrog till att den ekonomiska vakans-
graden initialt ökade men under året 
halverades. Under året upphandlades ett 

 Fastighetsbestånd, objektstyp kvm

Industri/logistik  
67 549

* Ej vinstdrivande
** Kontor, butik/restaurang, övrigt

Total uthyrningsbar yta 85 643 kvm

Bostäder 4 637

 Fastighetsbestånd, uthyrd yta procent

VD, sedan maj 2011. 
Carina Sporrong

Åkers Styckebruk/
Mariefred 20,0

Helsingborg 23,0

Stockholm 2,0

Malmö 5,0

Örebro 4,0Duisburg,  
Tyskland 46,0

Kulturbyggnader*  
6 001

nytt fastighetsaffärssystem och arbetet 
med att implementera systemet inleddes 
och kommer att fortgå under 2014. Därtill 
tecknades ett tioårigt hyresavtal med  
Kulturgastronomen, som driver Grips-
holms Värdshus.

Kulturella världen 
bevaras för framtiden
Koncernen tar ett stort ansvar för kultur-
byggnader i Åkers Styckebruk och Marie-
fred. Ett av flera projekt som koncernen 
har finansierat är Bruksarkivet. Byggna-
den är från 1795 och här finns historiska 
dokument arkiverade från 1795 till 1975. 
Samlingen är av stort historiskt värde och 
omfattar till exempel Drottning Kristinas  
privilegiebrev, kartor, ritningar och kassa-
böcker. Tillsammans med Åkers AB och 
Åkers Hembygdsförening har nästa steg 
i utvecklingen av Bruksarkivet tagits, 
nämligen att skapa ett nutidsarkiv som 
omfattar perioden från mitten av 70-talet 
till 2005. Därtill är koncernen med och 
finansierar ett pågående bokprojekt om 
orten Åkers Styckebruk under 1900-talet, 
en bok som Åkers Hembygdsförening tagit 
initiativ till. 

Medarbetare
Fastighetskoncernen har sitt huvud-
kontor i Åkers Styckebruk och har tolv 
medarbetare. Egen personal ansvarar för 
merparten av fastighetsskötseln i Åkers 
Styckebruk, Mariefred samt i Duisburg. 
På övriga orter köps tjänsterna in av lokala 
företag. Stor vikt läggs vid att personalen 
ska trivas och utvecklas. Därför prioriteras 
till exempel områden som kompetens-
utveckling, en hälsofrämjande livsstil och 
en klar organisationsstruktur med tydliga 
ansvarsområden. 

Övrigt** 7 456
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Å K E R S K RONOPA R K

Långsiktigt skogsbruk för 
ett hållbart samhälle

Skogskoncernen Åkers 
Kronopark består av Åkers  
Kronopark AB och Skogs-
bolaget Snäckstavik AB. 

Åkers Kronopark
Åkers Kronopark ligger i Södermanland 
mellan Södertälje och Strängnäs och består 
 av 6 000 hektar mark, varav omkring  
4 500 är produktiv skogsmark. Området 
är mycket vackert och många kommer hit 
för att till exempel vandra, paddla kanot 
eller plocka bär och svamp. Förutom att 
Åkers Kronopark bedriver ett hållbart och 
långsiktigt skogsbruk – som är certifierat 
enligt Forest Stewardship Council (FSC) 
– är bolaget med och bevarar och utveck-
lar kulturhistoriska miljöer, som exempel-
vis Skottvångs Grufva (läs mer på sid 6). 

När STC Interfinans förvärvade 
skogsfastigheten Åkers Kronopark år 
2000 var gallringsarbetet eftersatt. Det 
gångna året var sista året med ett extra 
stort gallrings program eftersom man nu 
är i fas med gallringsbehovet. Under året 
var Åkers  Kronopark med och skapade ett 
nytt älgskötselområde, Gripsholms södra 
älgskötselområde, på sammanlagt 13 000 
hektar. Bolaget handlade även upp en ny 
planteringsentreprenör. Under 2014 kommer 
arbetet med att sköta och kartlägga lövskogs-
områden att intensifieras, vilket är ett av de 
krav som ställs i certifieringsstandarden. 

Snäckstavik
Snäckstavik ligger i Botkyrka kommun 
och skogsfastigheten omfattar 1 600 hektar 
 mark, varav 940 hektar är produktiv 
skogsmark och 450 hektar är så kallad 
inägomark. Under 2013 miljöcertifierades 
Snäckstavik, enligt FSC-standarden. 
Bolaget investerade i områdets vägnät, 
vilket innebär att fastigheten ges bättre 
möjligheter till ett rationellt skogsbruk 
året runt. I området finns jordbruksarren-
den samt arrenden för permanenthus och 

Förvaltare, sedan maj 2001. 
Birger Andersson

torp. Under året omförhandlades vissa 
arrenden. Försäljningar av fastigheter som 
saknar strategiskt intresse påbörjades. 

På Snäckstavik finns potentiella explo-
ateringsmöjligheter. Under året har STC 
Interfinans deltagit i Botkyrkas kommuns 
samråd för framtagande av översiktsplan 
för kommunen och detaljplaneförslag 
rörande Sibble, Kagghamra och Eldtomta. 
Därtill tecknades ett avtal med Svevia om 
en bergtäkt. Under 2014 fortsätter arbetet 
med att kartlägga vilka områden som är i 
behov av gallring, samt att utvärdera och 
slutföra försäljningar av vissa fastigheter. 

Hållbart skogsbruk 
STC Interfinans värnar om ett hållbart 
skogsbruk. Enbart Kronoparken har 
en tillväxt på motsvarande femhundra 
långtradarlass per år. För varje träd som 
slutavverkas planteras tre nya. 

Under 2013 avverkades omkring 12 500 
kubikmeter i Kronoparken, varav 5 500 
kubik meter var gallringsvirke för massa-
industrin. Svaga virkespriser medförde att 
Åkers Kronopark medvetet höll avverk-
ningen på en lägre nivå än brukligt, vilken 
annars ligger på 70 procent av skogens 
årliga tillväxt. 

Skog och mark utsätts för älgens och 
bäverns framfart. Bävern sätter stora 
om råden under vatten, vilket medför 
att träden dör. Förutom jakt pågår ett 
kontinuerligt arbete med att förhindra att 
fördämningarna påverkar skogen. Älgens 
framfart är bekymmersam och de problem 
som älgen orsakar beror framför allt på 
en något för stor älgstam i förhållande 
till betes tillgången. Försök har inletts 
som  syftar till att bevara mera älgbete i 
samband med ungskogsröjning.

Både Åkers Kronopark och Snäcksta-
vik är certifierade enligt FSC. Det är en 
internationell standard som främjar ett 
miljöanpassat, socialt ansvarstagande och 
ekonomiskt livskraftigt bruk av världens 
skogar. 

Snäckstavik 1 000 ha
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Värdepappersportföljen innehåller 
aktie- och räntefonder samt råvaru- och 
hedgefonder. Värdepappersportföljens 
sammansättning utgår från koncernens 
finanspolicy med tillhörande placerings-
reglemente. Uppdraget är att till låg risk 
och god riskjusterad avkastning förvalta 
det kapital som överförts till portföljen. 

Vid årsskiftet 2013/14 var värdepapper-
sportföljens omslutning cirka 172 MSEK 
(207). 

Under året krävde Peter Hjelms 
dödsbo inlösen av aktier motsvarande 
7,3 procent av kapitalet. Transaktionen 
 genomfördes under november och 
finansierades bland annat med medel ur 
värdepappersportföljen.

F I NA N S FÖRVA LT N I NG

Finansförvaltning med god 
riskjusterad avkastning

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

Under 2013 utvecklades värdepappers-
portföljen väl, och steg i värde med 
12,4 procent (justerat för uttag), vilket 
överstiger portföljens jämförelseindex. 
Många av världens aktiemarknader steg i 
värde under 2013 och merparten av värde-
pappersportföljens avkastning kom därför 
från aktierelaterade placeringar. 

STC Interfinans införde även en 
centralkontostruktur under 2013 för att 
effektivisera likviditetshanteringen inom 
den svenska delen av koncernen. 

STC Interfinans har mycket stabil 
ekonomi och koncernen är näst intill 
obelånad. Finansförvaltningen sköts av 
moderbolagets VD och CFO.

Övriga kortfristiga placeringar MSEK

Övriga 
värdepapper 33

Aktiefonder 130

Räntefonder 9

Avkastning värdepappersportföljen procent

15
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2010
2011

-1,9

2013

12,4

2012

7,0

-3

Målet med finans förvaltningen inom STC Interfinans är att 
förse verksamheterna med tillräcklig rörelse finansiering 
samt att uppnå en jämn och stabil avkastning över tiden på 
överskottslikviditeten. Överskottslikviditeten placeras i en 
värdepappers portfölj. Under 2013 utvecklades portföljens 
riskjusterade avkastning väl. 

0

4,7
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Förvaltningsberättelse 
och övrig  

finansiell information
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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 2013. Årsredovisningen är upprättad i KSEK.

Flerårsjämförelse
Koncernen

MSEK 2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsättning 3 046 2 975 2 868 2 507 2 516
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar/EBITDA 76 81 37 101 56
Operativt rörelseresultat * 77 84 55 62 56
Resultat efter finansiella poster 47 -317 -56 68 1
Årets resultat efter skatt 46 -286 -87 36 22
Eget kapital 1 021 1 156 1 431 1 515 1 487
Balansomslutning 1 550 1 646 2 197 2 114 2 129
Soliditet, % 66 70 65 72 70
Avkastning eget kapital, % 4 neg. neg. 2 2
Avkastning sysselsatt kapital, % 5 neg. neg. 5 1
Antal anställda 552 567 581 481 477

* Rörelseresultat före av- och nedskrivningar justerat för poster av engångskaraktär under perioden 2010–2013.

Moderbolaget

KSEK 2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsättning 2 2 1 2 3
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar/EBITDA -18 -18 -26 -19 -21
Resultat efter finansiella poster 7 -212 -135 29 16
Årets resultat efter skatt 33 -159 -141 17 39
Eget kapital 1 100 1 221 1 380 1 521 1 510

Balansomslutning 1 510 1 539 1 684 1 818 1 751
Soliditet, % 73 79 82 84 86
Avkastning eget kapital, % 3 neg. neg. 1 3
Avkastning sysselsatt kapital, % 3 neg. neg. 2 1

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.

Koncernen är organiserad i fyra verksamhetsområden – frukt- 
och grönsakskoncernen STC GreenFood, fastighetskoncernen 
Åkers Styckebruk, skogskoncernen Åkers Kronopark samt finans-
förvaltningen inom moderbolaget. Koncernens finansförvaltning 
innefattar aktier och andra värdepapper. 

Merparten av finansförvaltningen bedrivs genom en extern 
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.

Väsentliga händelser under året
2013 har präglats av fortsatt konsolidering och omstrukturering av 
STC Interfinans totala tillgångsportfölj. 

Vidare har den konsolidering av STC GreenFoodkoncernen 
som påbörjades 2012 fortsatt. Detta inkluderar bland annat en 
centralisering av de svenska bolagens administration och ekonomi-
funktionen i Sverige. Salico har drivit ett projekt för att implemen-
tera ett nytt affärssystem för hela Fresh-cut verksamheten inom 
koncernen.  
I januari 2014 driftsattes affärssystemet i Sverige och driftsättning 
i Finland kommer att ske senare under 2014. Satotukku har imple-
menterat ett modernt och effektivt lagerhållningssystem (WMS) 
under året. Flera av de mindre handelsbolagen i Sverige har bytt 
eller uppgraderat sina affärssystem.

STC GreenFood förlorade under året en skiljedom mot en tidi-
gare IT-leverantör. Kostnader för målet har belastat årets resultat.

Eden Salladsbar AB fortsätter att växa med bibehållen 
lönsamhet och vid årsskiftet hade bolaget cirka 100 salladsdiskar 
utplacerade i Sverige.  
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I slutet av 2013 bildades även Eden Salaattibaari Oy i Finland där 
det redan har placerats ut ett 30-tal diskar. 

Under andra halvåret 2013 stördes verksamheten inom Allfrukt, 
då ett stort antal medarbetare inklusive dåvarande VD valde att 
starta en konkurrerande verksamhet. Detta har lett till minskad 
försäljning i inledningen av 2014 för Allfrukt men har samtidigt 
möjliggjort att en positiv förändrings- och förbättringsprocess 
påbörjats under ny ledning. 

Under året har processen fortsatt med försäljning av fastigheter 
som inte ingår i den framtida strategin. En industriell fastighet i 
Åkers Styckebruk och en logistikfastighet i Halmstad har därför 
sålts under året. 

Skogsbolagen har under 2013 valt att slutavverka skog i mindre 
utsträckning än normalt med hänvisning till de förhållandevis 
svaga virkespriserna.

Åkers Kronopark har i 2013 överlåtit del av ersättningsfonden 
avseende erhållen intrångsersättning från Naturvårdsverket till 
dotterbolaget Skogsbolaget Snäckstavik AB.

Skogsbolaget Snäckstavik AB har under året tecknat avtal med 
Svevia om framtida utvinning av sten ur en bergtäkt belägen på 
fastigheten Snäckstavik 3:110.  Man har även påbörjat försäljning av 
vissa utvalda byggnader, som inte anses vara av framtida strategisk-
värde för bolaget.

Efter krav om inlösen så löstes minoritetsägaren Peter Hjelms 
dödsbos aktier (7,3% av kapitalet) in i november 2013. Detta gjordes 
genom en kombinerad fondemission och nedsättning av aktie-
kapitalet med samma belopp. Detta innebär att aktiekapitalet är 
oförändrat jämfört med tidigare men att ägarbolagen har ökat sina 
ägarandelar av bolaget pro rata. 

Inför 2013 minskade den värdepappersportföljen som en  effekt 
av investeringar och amorteringar under 2012. Under sommaren 
2013 togs därför beslut om att förändra värdepappersport följen 
genom att minska andelen räntebärande värdepapper och öka 
andelen aktierelaterade värdepapper i syfte att nå bättre avkast-
ning.  Då värdepappersportföljens andel av de totala tillgångarna 
minskat kraftigt de senaste åren anser ledningen och styrelsen att 
denna förändring inte ökar totalrisken i bolaget i någon nämnvärd 
utsträckning. 

Under 2013 infördes en centralkontostruktur inom den svenska 
delen av koncernen, vilket innebar att likvida medel fördes över 
till moderbolaget mot att den samlade skulden till dotterbolagen 
ökade. Syftet med denna förändring var att kunna öka avkast-
ningen på överskottslikviditeten samt effektivisera koncernens 
likviditetshantering.

Arbetet med att minska antalet vilande bolag inom koncernen 
har fortsatt och under året har bland annat STC Minerals AB 
fusionerats med moderbolaget och likvidationen av WermFood 
AB inletts.

Moderbolagets investeringar för 2013 uppgår till 0,0 MSEK 
(0,2) och koncernens investeringar uppgår till 62,8 MSEK (42,2).

Redogörelse för styrelsearbetet
STC Interfinans AB:s styrelse har fyra ledamöter. Verkställande 
direktören ingår inte i styrelsen. Under året har 8 protokollförda 
styrelsemöten hållits.

Styrelsens arbete regleras enligt en årligen fastställd 
arbets ordning, som bland annat innehåller instruktioner till 
verkställande direktören, beslutsordning inom bolaget och 
informations ordningen mellan företagsledningen och styrelsen. 

Bolagets förväntade framtid    
Efter de senaste årens arbete med att omstrukturera dotter-
koncernen STC GreenFood förväntas en stor del av de åtgärderna, 
med början 2014, att bära frukt. Fastighetskoncernen har påbörjat 
en omallokering i fastighetsportföljen genom försäljningar 
av industrifastigheter för att på sikt fokusera på bostads- och 
kontorsfastigheter i Mälardalen. Moderbolaget har fortsatt en 
mycket stark finansiell ställning och tillsammans med en anpassad 
organisation är förutsättningarna goda för att ta tillvara kommande 
 affärsmöjligheter. 

Miljöpåverkan    
Inom vissa av STC Interfinans dotterbolag bedrivs anmälnings-
pliktig samt tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 
Tillstånden avser utsläpp till vatten, kemikaliehantering, avfalls-
hantering samt buller inom dotterkoncernen STC GreenFood. 
Inom Skogskoncernen avser tillstånd och anmälningsplikten 
slutavverkningar större än 0,5 hektar, gödsling av skogsmark, och 
dikningsverksamhet samt vägbyggnation. 

Dotterbolagen arbetar aktivt med att minimera transporter – 
egna och via externa transportörer – för att minska den negativa 
miljöpåverkan som dessa transporter ger upphov till.  

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. Inom dotterkoncernen STC GreenFood 
 levererar man bland annat svinn och produktionsspill från frukt- 
och grönsaks hanteringen till en biogasanläggning och bidrar 
därigenom till ökad energiåtervinning.

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. Utgif-
terna för forskning och utveckling redovisas därför i den löpande 
verksamheten som kostnad i resultaträkningen. 

Finansiell ställning och finansiella risker  
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga finansiella 
placeringar uppgick per bokslutsdagen till 360,3 MSEK (398,9) 
och i moder bolaget till 307,4 MSEK (264,1). Ökningen av 
moder bolagets likvida medel beror till stor del på införandet av 
en central konto struktur. Moderbolagets räntebärande skulder 
 exklusive koncernskulder uppgick till 60,0 MSEK (0,0). Koncer-
nens räntebärande skulder uppgick endast till 76,3 MSEK (16,0). 

Den diskretionärt förvaltade värdepappersportföljen, som 
under 2013 har hanterats av en extern kapitalförvaltare, har visat en 
positiv värdeutveckling om 21,7 MSEK (29,0) motsvarande + 12,4 
procent (+7,0). under 2013. Detta är cirka 3,2 procentenheter (2,6) 
över portföljens jämförelseindex. Ej realiserad, ej bokförd värdetill-
växt uppgår till 15,9 MSEK (5,2) per bokslutsdagen.

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

Koncernens finansiella risker kategoriseras enligt följande risker.
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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 
förändringar av växelkurser under 2013, då ledning och styrelse inte 
funnit dessa risker vara av tillräckligt betydande storlek.

Kreditrisken
Kreditrisken delas in i kreditrisker i den finansiella verksamheten 
och kreditrisken i kundfordringar. Hantering av kreditrisken i 
den finansiella verksamheten anges i placeringsreglementet och 
placerings inriktningen skall vara mot låg totalrisk. Detta uppnås 
genom att en hög andel av kapitalet med en kreditrisk placeras i 
värdepapper med låg risk och hög likviditet.  Kundkreditrisken 
hanteras inom respektive dotterbolag med hänsyn till respektive 
dotterbolags verksamhet och kundstruktur. Befarade eller kon-
staterade kundkreditförluster bokförs löpande mot resultatet och 
uppgick i år till sammanlagt 2,5 MSEK (3,5).

Ränterisken   
Ränterisken är risken för en negativ påverkan på koncernens 
resultat till följd av att värdet på ett finansiellt instrument varierar 
på grund av förändringar i marknadsräntor. Eftersom moder-
bolaget är näst intill obelånat är inte moderbolaget exponerat för 
någon ränterisk av betydelse avseende koncernexterna skulder. 
Moderbolagets ränterisk avseende placeringar regleras i placerings-
reglementet genom i första hand hög likviditet och förhållandevis 
korta löptider. Koncernens externa lån år så små att ingen betydan-
de  ränterisk föreligger. 

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 2014 delamorterade STC Interfinans på skulden till 
Peter Hjelms dödsbo 2014 med 15 MSEK. Kvarvarande skuld 
uppgår därmed till 45 MSEK.

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 1 039 041 644
Tidigare beslutad inlösen av aktier –142 235 167
Fondemission        –11 764 833
Fusionsresultat 813 885
Årets resultat  32 530 729
 918 386 258

Styrelsen föreslår att:
I ny räkning överföres 918 386 258

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

2013-01-01 2012-01-01 2013-01-01 2012-01-01

KSEK Not 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning 1, 2 3 045 734 2 974 967 1 585 1 586
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för 
annans räkning

-26 -87 – –

Övriga rörelseintäkter 23 958 10 023 – –
3 069 666 2 984 903 1 585 1 586

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -230 566 -216 823 – –
Handelsvaror -2 126 337 -2 091 996 – –
Övriga externa kostnader 3, 4 -327 622 -298 940 -10 715 -11 414
Personalkostnader 5 -308 045 -296 125 -8 653 -8 334
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 6 -40 739 -187 809 -315 -318
Övriga rörelsekostnader -323 – – –

-3 033 632 -3 091 693 -19 683 -20 066

Rörelseresultat 36 034 -106 790 -18 098 -18 480

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 7 – -8 999 105 -21 469
Resultat från andelar i intresseföretag -13 -20 091 – -11 307
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 8 11 303 -183 505 11 259 -183 650
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 4 022 17 812 2 483 15 454
Ränteintäkter från koncernföretag – – 14 154 15 032
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 10 -4 070 -15 021 -1 001 -2 316
Räntekostnader till koncernföretag – – -2 184 -4 895

11 242 -209 804 24 816 -193 151

Resultat efter finansiella poster 47 276 -316 594 6 718 -211 631

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag – – -4 640 -7 962
Erhållna koncernbidrag – – 35 066 31 239

– – 30 426 23 277

Resultat före skatt 47 276 -316 594 37 144 -188 354

Skatt på årets resultat 11 -2 480 30 323 -4 613 29 204
Minoritetsintressen 761 -116 – –

Årets resultat 45 557 -286 387 32 531 -159 150
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Balansräkning
Koncernen Moderbolaget

KSEK Not 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade licenser och utgifter 12 14 461 3 334 423 577
Goodwill 13 4 373 – – –

18 834 3 334 423 577

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 14 601 755 671 676 – –
Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 90 204 81 081 – –
Inventarier, verktyg och installationer 16 30 173 23 996 889 1 050
Konst 1 534 1 533 795 795
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 17 9 812 13 287 – –

733 478 791 573 1 684 1 845

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 18 – – 540 542 540 542
Fordringar hos koncernföretag – – 562 401 665 039
Andelar i intresseföretag 19 150 150 – –
Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 132 13 006 10 900 9 700
Bostadsrätter 23 548 23 548 – –
Uppskjuten skattefordran 20 50 926 55 531 49 288 53 901
Andra långfristiga fordringar 3 528 4 194 730 1 278
Depositioner 31 337 27 745 – -

123 621 124 174 1 163 861 1 270 460

Summa anläggningstillgångar 875 933 919 081 1 165 968 1 272 882

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 10 578 9 988 – –
Färdiga varor och handelsvaror 34 393 30 226 – –

44 971 40 214 – –

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 231 018 241 886 – 111
Fordringar hos koncernföretag – – 35 220 103
Övriga fordringar 21 18 585 23 205 720 897
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 19 081 22 696 656 623

268 684 287 787 36 596 1 734

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 23 155 799 207 354 155 799 207 354

155 799 207 354 155 799 207 354

Kassa och bank 26 205 043 191 543 151 623 56 738

Summa omsättningstillgångar 674 497 726 898 344 018 265 826

SUMMA TILLGÅNGAR 1 550 430 1 645 979 1 509 986 1 538 708
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Koncernen Moderbolaget

KSEK Not 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

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 15 809 47 420 – –

165 809 197 420 181 559 181 559

Fritt eget kapital
Fria reserver 809 983 1 244 756 – –
Balanserad vinst eller förlust – – 885 856 1 198 192
Årets resultat 45 557 -286 387 32 531 -159 150

855 540 958 369 918 387 1 039 042

Summa eget kapital 1 021 349 1 155 789 1 099 946 1 220 601

Minoritetsintresse 5 670 6 855 – –

Avsättningar
Pensioner och andra liknande förpliktelser 42 074 39 008 14 547 13 115
Uppskjuten skatteskuld 3 919 19 603 – -
Övriga avsättningar 27 222 28 668 25 729 25 729
Summa avsättningar 73 215 87 279 40 276 38 844

Långfristiga skulder 25
Skulder till kreditinstitut 16 026 15 734 – -
Skulder till koncernföretag – - 300 922 276 067
Övriga skulder 63 071 4 530 60 000 -
Summa långfristiga skulder 79 097 20 264 360 922 276 067

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 304 293 – -
Leverantörsskulder 191 815 207 927 398 734
Skulder till koncernföretag – - 4 657 49
Aktuell skatteskuld 1 429 1 817 – -
Övriga skulder 44 567 38 301 394 130
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 132 984 127 454 3 393 2 283
Summa kortfristiga skulder 371 099 375 792 8 842 3 196

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 550 430 1 645 979 1 509 986 1 538 708

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för 
förpliktelser som redovisats som avsättningar
Fastighetsinteckningar 20 587 19 835 – –
Företagsinteckningar 25 875 26 460 – –

46 462 46 295 – –

Andra pantsatta tillgångar 11 426 10 903 10 800 10 300
11 426 10 903 10 800 10 300

Summa ställda säkerheter 57 888 57 198 10 800 10 300

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser för koncernföretag 8 750 10 730 18 721 19 966
Summa ansvarsförbindelser 8 750 10 730 18 721 19 966
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Kassaflödesanalys
Koncernen Moderbolaget

2013-01-01 2012-01-01 2013-01-01 2012-01-01

KSEK Not 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 36 033 -106 790 -18 099 -18 480
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 32 957 187 809 315 318
Erhållen ränta 15 312 29 931 28 001 42 662
Erlagd ränta -4 070 -15 021 -3 185 -7 211
Betald inkomstskatt -2 619 -4 979 – –
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 77 613 90 950 7 032 17 289

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager -4 757 -974 – –
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga rörelsefordringar 18 845 -19 264 -34 859 -524
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga rörelseskulder -2 443 35 110 5 647 21 613
Kassaflöde från den löpande verksamheten 89 258 105 822 -22 180 38 378

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar 28 -61 138 -56 384 – -185
Avyttring av anläggningstillgångar 12 111 4 551 – –
Förvärv av andelar i koncernföretag 28 -1 689 -9 802 – -139 074
Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar 18 559 7 017 104 230 -184 411
Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 157 -54 618 104 230 -323 670

Finansieringsverksamheten
Koncernbidrag erhållna – – 35 066 31 239
Koncernbidrag lämnade – – -4 640 -7 962
Förändring av kortfristiga lån 11 -78 011 – -
Förändring av långfristiga skulder 58 833 -233 850 84 854 12 574
Kapitaltillskott lämnade – -11 307 – -11 307
Ersättning till minoritetsägare i moderbolaget avseende inlösen av aktier -154 000 – -154 000 –
Aktieägartillskott lämnade – – – -21 660
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -95 156 -323 168 -38 720 2 884

Förändring av likvida medel -38 055 -271 964 43 330 -282 408
Likvida medel vid årets början 398 897 670 861 264 092 546 500
Likvida medel vid årets slut 360 842 398 897 307 422 264 092
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Allmänna upplysningar
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med års redo-
visningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bok förings-
nämnden. När så inte är fallet anges detta i särskild ordning nedan.

Koncernbidraget har redovisats som en bokslutsdisposition över 
resultaträkningen i enlighet med BFN:s allmänna råd 2012:1.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings-
värden 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 kostnader. 
 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 förutom 
terminssäkrade fordringar/skulder som har värderats till säkrad kurs. 
Uppkomna kursdifferenser har resultatförts. Kursdifferenser  på 
upp låning redovisas som finansiella poster medan övriga kurs-
differenser 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 upp-
skjuten skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen redo visas 

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 
avseende skattepliktigt resultat och den del av tidigare räkenskaps-
års inkomstskatt som ännu inte redovisats.

Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader. En 
temporär 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 sanno-
likt 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 Årsredo-
visnings lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna 
är oförändrade jämfört med föregående år. 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med förvärvs-
metoden. Detta innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar 
och skulder redovisas till marknadsvärdet vid förvärvet  enligt 
en upprättad förvärvsanalys. 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.

Dotterföretag konsolideras från den dag då ett bestämmande 
inflytande 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.
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Noter
Upplysningar till enskilda poster
Belopp i KSEK om inget annat anges

Not 1 Nettoomsättning
Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

Extern nettoomsättning uppdelad per verksamhet
Frukt och grönsaker 3 006 742 2 893 738 – –
Fastigheter 32 944 33 755 – –
Skog 6 048  6 695    – –
Övrigt – 40 779 1 585 1 586

3 045 734 2 974 967 1 585 1 586

Extern nettoomsättning geografisk uppdelning
Sverige 2 207 056 2 195 184 1 585 1 586
Finland 773 257 694 732 – –
Danmark 39 544 59 326 – –
Tyskland 13 061 14 103 – –
Estland 3 442 5 267 – –
Övriga länder inom Europa 9 374 6 355 – –

3 045 734 2 974 967 1 585 1 586

Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen
Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

Andel av försäljningen som avser koncernföretag, % – – 100 100
Andel av inköpen som avser koncernföretag, % – – 8 7

Not 3 Leasingavtal
Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till 13 882  12 777    197 180

Not 4 Ersättning till revisorer
Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

Grant Thornton  
Revisionsuppdrag 2 134 1 927 568 563
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 145 289 107 222
Skatterådgivning 286 329 266 329
Övriga tjänster 684 272 229 160

Annat revisionsbolag
Revisionsuppdrag 78 78 – -
Övriga tjänster 121 74 – -

3 448 2 969 1 170 1 274

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsupp-
gifter 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.  
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Not 5 Personal
Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

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

Medelantal anställda har varit
Sverige 394 413 5 5
Finland 149 144 – –
Övriga länder 9 10 – –

552 567 5 5
arav kvinnor
Sverige 109 101 2 2
Finland 69 61 – –
Övriga länder 5 5 – –

183 167 2 2

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

Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar 16 436 12 048 5 879 5 660
Tantiem 4 004 4 268 – -
Pensionskostnader 3 834 3 999 1 200 1 200

24 274 20 315 7 079 6 860

Övriga anställda:
Löner och ersättningar 197 561 195 574 2 723 2 695
Pensionskostnader 20 218 17 939 858 663

217 779 213 513 3 581 3 358

Sociala kostnader 61 936 58 618 1 774 1 761

Summa styrelse och övriga 303 989 292 446 12 434 11 979

Pensionsförpliktelser till styrelse och VD 10 800 9 600 10 800 9 600

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 2013 respektive 2012 har det utgått 
ersättning med 2 171 respektive 1 843. Moderbolaget tecknade 2005 en kapitalförsäkring för styrelseordföranden. Anskaffningsvärdet för denna försäkring 
uppgår per balansdagen till 10 800 och redovisas i balansräkningen under Andra långfristiga fordringar. Motsvarande förpliktelse redovisas under Avsättningar för 
pensioner och liknande förpliktelser. Årlig premie uppgår till 1 200 och redovisas i resultaträkningen under Personalkostnader.

Not 6 Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar
Koncernen % Moderbolaget %

2013 2012 2013 2012

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

2013 2012 2013 2012

Utdelning – – 104 191
Realisationsresultat – -8 999 1 –
Nedskrivningar – – – -21 660

– -8 999 105 -21 469
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Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgång
Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

Förlust vid försäljning av fordran – -208 546 – -208 546
Resultat från övriga värdepapper 11 303 25 041 11 259 24 896

11 303 -183 505 11 259 -183 650

Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

Ränteintäkter 2 363 16 927 983 14 695
Valutakursdifferenser 1 659 850 1 500 759
Övriga finansiella intäkter – 35 – –

4 022 17 812 2 483 15 454

Not 10 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

Räntekostnader -3 105 -12 250 -1 001 -16
Valutakursdifferenser -90 -2 589 – -2 300
Övriga finansiella kostnader -875 -182 – –

-4 070 -15 021 -1 001 -2 316

Not 11 Skatt på årets resultat
Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

Aktuell skatt -2 677 -6 637 – –
Uppskjuten skatt 197 36 960 -4 613 29 204

-2 480 30 323 -4 613 29 204

Bokförd uppskjuten skatt baseras i huvudsak på förändring av beräknat underskottsavdrag hos moderbolaget som förväntas utnyttjas framöver.

Not 12 Balanserade licenser och utgifter
Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde 15 759 14 339 770 770
Inköp 11 869 1 638 – –
Omräkningsdifferenser 268 -218 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27 896 15 759 770 770

Ingående avskrivningar -4 789 -4 445 -193 -38
Omräkningsdifferenser -194 165 – -1
Årets avskrivningar -816 -509 -154 -154
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 799 -4 789 -347 -193

Ingående nedskrivningar -7 636 -438 – –
Årets nedskrivningar – -7 198 – –
Utgående ackumulerade nedskrivningar -7 636 -7 636 – –

Utgående redovisat värde 14 461 3 334 423 577
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Not 13 Goodwill
Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde 146 841 141 115 – –
Inköp 4 372 9 802 – –
Försäljningar/utrangeringar – -3 483 – –
Omräkningsdifferenser 1 -593 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 151 214 146 841 – –

Ingående avskrivningar -43 224 -30 219 – –
Försäljningar/utrangeringar – 464 – –
Omräkningsdifferenser – 288 – –
Årets avskrivningar – -13 757 – –
Utgående ackumulerade avskrivningar -43 224 -43 224 – –

Ingående nedskrivningar -103 617 – – –
Försäljningar/utrangeringar – 3 019 – –
Omräkningsdifferenser – 145 – –
Årets nedskrivningar – -106 781 – –
Utgående ackumulerade nedskrivningar -103 617 -103 617 – –

Utgående redovisat värde 4 373 – – –

Avskrivningar enligt plan har tidigare beräknats på en nyttjandeperiod av 10 år, då det i all väsentlighet avsåg strategiska förvärv inom STC GreenFood-
koncernen och före detta Norlicokoncernen. Av utgående redovisat värde avser 1 689 förvärvsgoodwill och 2 683 inkråmsgoodwill.

Not 14 Byggnader och mark
Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde 790 482 794 207 – –
Inköp 661 19 215 – –
Försäljningar/utrangeringar -44 384 -30 140 – –
Omklassificeringar/Omräkningsdifferenser -19 724 7 200 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 727 035 790 482 – –

Ingående avskrivningar -92 730 -110 351 – –
Försäljningar/utrangeringar 3 264 29 305 – –
Omklassificeringar/Omräkningsdifferenser -793 698 – –
Årets avskrivningar -11 977 -12 382 – –
Utgående ackumulerade avskrivningar -102 236 -92 730 – –

Ingående nedskrivningar -26 076 -8 707 – –
Försäljningar/utrangeringar 3 308 1 192 – –
Omklassificeringar/omräkningsdifferenser -276 268 – –
Årets nedskrivningar 0 -18 829 – –
Utgående ackumulerade nedskrivningar -23 044 -26 076 – –

Utgående redovisat värde 601 755 671 676 – –

Redovisat värde byggnader 206 335 234 348 – –
Redovisat värde markanläggningar 6 534 6 840 – –
Redovisat värde mark 388 886 430 488 – –

601 755 671 676 – –
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Not 15 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde 191 915 212 130 – –
Inköp 9 120 2 900 – –
Försäljningar/utrangeringar -10 110 -31 190 – –
Omklassificeringar/Omräkningsdifferenser 195 556 8 075 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 210 481 191 915 – –

Ingående avskrivningar -108 734 -121 044 – –

Försäljningar/utrangeringar 8 237 29 200 – –
Omklassificeringar/Omräkningsdifferenser -1 053 1 044 – –
Årets avskrivningar -16 919 -17 934 – –
Utgående ackumulerade avskrivningar -118 469 -108 734 – –

Ingående nedskrivningar -2 100 -295 – –
Återförd nedskrivning 303 – – –
Omklassificeringar/Omräkningsdifferenser -11 11 – –
Årets nedskrivningar – -1 816 – –
Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 808 -2 100 – –

Utgående redovisat värde 90 204 81 081 – –

Not 16 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde 97 026 91 872 3 359 3 194
Inköp 21 899 11 670 – 165
Försäljningar/utrangeringar -17 199 -6 131 – –
Omklassificeringar/Omräkningsdifferenser 459 -385 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 102 185 97 026 3 359 3 359

Ingående avskrivningar -72 823 -69 770 -2 309 -2 145
Försäljningar/utrangeringar 12 408 5 263 – –
Omklassificeringar/Omräkningsdifferenser -355 290 – –
Årets avskrivningar -11 027 -8 606 -161 -164
Utgående ackumulerade avskrivningar -71 797 -72 823 -2 470 -2 309

Ingående nedskrivningar -207 -215 – –
Omklassificeringar/Omräkningsdifferenser -8 8 – –
Utgående ackumulerade nedskrivningar -215 -207 – –

Utgående redovisat värde 30 173 23 996 889 1 050

Not 17 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde 13 287 11 151 – –
Inköp 14 906 20 961 – –
Omklassificeringar -18 381 -18 825 – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 812 13 287 – –

– –
Utgående redovisat värde 9 812 13 287 – –
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Not 18 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget 2013-12-31 2012-12-31

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 100 139 074 139 074
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 AB, 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 0 – 0
STC Minerals AB (fusionerat med STC Interfinans AB 2013), 556193-1774 Stockholm 0 – 0

540 542 540 542

Indirekt ägda koncernbolag

AB Hembergs Trädgårdsprodukter, 556241-5538 Salico AB, 556320-8874
Allfrukt i Stockholm AB, 556381-2451 Salico Oy, 1568507-01
Eden Salaattibaari OY, 2590747-7 Satotukku Oy, 0113698-9
Eden Salladsbar AB, 556856-9866 Skogsbolaget Snäckstavik AB, 556850-4640
Ewerman AB, 556095-5840 STC GreenFood Export Iberica S.L.U ES, B-65002453
Fastighets AB Knut Påls väg 9, 556156-2355 STC GreenFood Sourcing AB, 556759-6811
Fastighets AB Styckebruk 1, 556745-4623 Valintavarkaus Oy (70 %), 0811202-3
Fastighets AB Örebro Trädgårdshall, 556863-1526 Växjö Partiaffär AB, 556290-0927
Lots Invest AB, 556558-3316 Walzengiesserei Meiderich GmbH (94 %), HRB 4857
Norlico Holding AB, 556316-1792 Wermfood AB, 556856-6698 (Under likvidation)
Osterlén Fastighets AB, 556606-0710 Åkers Styckebruk Immobilien GmbH, HRB 20460
Oy Avant Niko Ab (50 %), 0907534-0 Örebro Trädgårdshall AB, 556047-3042

2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde 652 930 492 196
Inköp – 139 074
Aktieägartillskott – 21 660
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 652 930 652 930

Ingående uppskrivningar 5 240 5 240
Utgående ackumulerade uppskrivningar 5 240 5 240

Ingående nedskrivningar -117 628 -95 968
Årets nedskrivningar – -21 660
Utgående ackumulerade nedskrivningar -117 628 -117 628

Utgående redovisat värde 540 542 540 542

Not 19 Andelar i intresseföretag
Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Företag, Organisationsnummer Säte Andel %
Redovisat 

värde
Redovisat 

värde

Swedecut AB, 556772-0759 Åhus 50 150 150
150 150
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Not 19 Andelar i intresseföretag, forts
Koncernen Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde 150 172 702 – 172 550
Försäljningar/utrangeringar – -183 859 – -183 857
Nyemission – 11 307 – 11 307
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 150 150 – 0

Ingående resultatandel/nedskrivningar – -163 768 – -172 550
Försäljningar/utrangeringar – 183 859 – 183 857
Årets resultatandel/nedskrivningar – -20 091 – -11 307
Utgående ackumulerade resultatandel/nedskrivningar – 0 – 0

Utgående redovisat värde 150 150 – 0

Not 20 Uppskjuten skattefordran
 Up pskjuten skattefordran hänför  till outnyttjade förlustavdrag i moder- och dotterbolag och har upptagits till det värde varmed de bedömts sannolikt 
 kunna  utnyttjas och har beräknats på 22% bolagsskatt.

Not 21 Övriga fordringar
Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Skattefordran ingår med 4 175 8 012 427 477

4 175 8 012 427 477

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Förutbetalda kostnader 8 275 9 088 656 623

Upplupna intäkter 10 806 13 608 – –

19 081 22 696 656 623

Not 23 Övriga kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar består av aktiefonder 116 786 (64 572), räntefonder 8 709 (81 276) och övriga värdepapper 30 304 (61 505) totalt 155 799 (207 353).

Not 24 Eget kapital
Koncernen Aktiekapital Bundna 

reserver
Fria reserver

Belopp vid årets ingång 150 000 47 420 958 369
Minskning av aktiekapitalet/Inlösen aktier -11 765 -142 235
Fondemission 11 765 -11 765
Försäljning dotterbolag 4 803
Förändring av eget kapitaldel av Obeskattade reserver -32 880 5 223
Förändring koncernstruktur -184
Årets resultat 45 557
Årets omräkningsdifferens 1 269 575
Belopp vid årets utgång 150 000 15 809 855 540

Moderbolaget Aktiekapital Bundet eget 
kapital

Fritt eget 
kapital

Belopp vid årets ingång 150 000 31 559 1 039 042
Minskning av aktiekapitalet/Inlösen aktier -11 765 -142 235
Fondemission 11 765 -11 765
Fusionsresultat 814
Årets resultat 32 531
Belopp vid årets utgång 150 000 31 559 918 387
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Not 24 Eget kapital, forts
Ägare Antal aktier Kapital % Röster %

Interscan Holding Ltd 545 452 39,2 6,5
Belpay S.A 777 274 55,9 92,7
Inter Scan Group of Companies Ltd 68 182 4,9 0,8

1 390 908 100,0 100,0

Not 25 Långfristiga skulder
Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Amortering inom 2 till 5 år 8 329 9 209 300 922 276 067
Amortering efter 5 år 70 768 11 055 60 000 –

79 097 20 264 360 922 276 067

Not 26 Kassa och bank
Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: – 4 710 – –
varav utnyttjad – – – –

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Upplupna semesterlöneskulder 22 849 21 650 782 748
Upplupna sociala avgifter 7 814 4 842 282 236
Övriga upplupna kostnader 96 977 96 086 2 329 1 299
Förutbetalda intäkter 5 344 4 876 – –

132 984 127 454 3 393 2 283

Not 28 Förvärv av anläggningstillgångar
Koncernen Moderbolaget

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Balanserade licenser och utgifter 11 869 1 638 – –
Goodwill/Andelar i dotterbolag 4 372 9 802 – 139 074
Byggnader och mark 661 19 215 – –
Maskiner, inventarier, verktyg och fordon 31 019 14 570 – 185
Pågående nyanläggningar 14 906 20 961 – –

62 827 66 186 – 139 259
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Försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredo-
visningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd och ger en rättvisande bild av 
koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats 
i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av 
moderbolagets ställning och resultat. 

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget 
ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och 
moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de 
företag som ingår i koncernen står inför.

Årsredovisningen kommer att föreläggas årsstämman den 13 juni 2014 för fastställelse. 

Stockholm den 29 april 2014

 Peter Norlindh, Ordförande Christina Hjelm

 Sten-Åke Lindstedt Bernt Magnusson

Anders Hallberg, VD

Vår revisionsberättelse har avgivits den 29 april 2014

Grant Thornton Sweden AB

Mats Fridblom
Auktoriserad revisor
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Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för STC Interfinans AB för år 2013. Bolagets årsredo-
visning och koncern redovisning 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 koncern-
redovisning 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-
redo visningen 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 års-
redovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisions bevis 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 koncernredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna risk-
bedömning 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 
 effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och verk-
ställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen 
och koncernredovisningen.

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 2013 
och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
års redovisningslagen. 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 2013.

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 
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 styrelseledamot 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 
ändamålsenliga 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 29 april 2014 
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 bland annat: Ordförande i 
Oryx Holding AB, Lagans Byggnads AB,  
Ledamot i Förvaltningsbolaget Villa 
 Godthem AB, Kulturgastronomen AB  
samt i ett flertal dotterbolag inom STC 
Interfinanskoncernen.

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

Sten-Åke Lindstedt, ledamot
Andra uppdrag: Ledamot i Mölle Hamn 
Ekonomisk Förening.

Bernt Magnusson, Ledamot
Andra uppdrag bland annat: Ledamot i 
Coor Service Management AB, Kancera 
AB och Pricer AB.



Ledning
Koncernledning  och stab

Verksamhets områdeschefer

Anders Hallberg
VD och koncernchef,  
STC Interfinans AB, 2011
Andra uppdrag: Ledamot i AB Motala   
Verkstad, ledamot i Artipelag AB,  
ord förande i GEFAB Gruppen AB  
samt i ett flertal dotterbolag inom   
STC Inter finans koncernen.

Caroline Andersson
VD-assistent, 1997
Tjänstledig.

Susanna Öwre Kurzeja
VD-assistent.

Claes Ulfsparre
Controller, 2011.

Efi Diamanti
Koncernredovisningsansvarig, 2007.

Thomas Blades
Ekonomichef, 2006
Andra uppdrag: Ledamot i ett flertal dotter -
bolag inom STC Interfinanskoncernen.

Lars Åström
VD och koncernchef, STC GreenFood AB
Andra uppdrag: Ledamot i Stormarknaden i 
Kumla AB samt ordförande i ett flertal  
dotter bolag inom STC GreenFoodkoncernen.

Birger Andersson
Förvaltare, Åkers Kronopark AB.

Carina Sporrong
VD, AB Åkers Styckebruk
Andra uppdrag: Ledamot i Fastighets-
ägarna Södermanland.
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Ordlista

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader  
i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

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

EBITDA
Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortizaton, 
rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

Fresh cut
Skurna, sköljda och förpackade frukt och grönsaker.

FSC
Forest Stewardship Council certifiering är en internationell 
standard som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande 
och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Kortfristiga placeringar
Avser inom STC Interfinanskoncernen räntepapper, ränte-
fonder, svenska och utländska aktiefonder samt råvarufonder.

Likvida medel
Kortfristiga placeringar plus kassa och behållning på 
bankkonton.

Operativt rörelseresultat
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar justerat för poster 
av engångskaraktär.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

WMS (warehouse management system)
System för att styra och optimera lagerhantering.
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STC Interfinans AB är ett privatägt svenskt investmentbolag  
som är inriktat på långsiktig portföljförvaltning där värdetillväxt skapas 

genom att bolaget äger och utvecklar 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

Organisationsnummer: 556055-8636
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