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De första 60 åren
H ISTOR I K

STC Interfinans grundades av entreprenören 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, verkstadsprodukter
samt pappersmassa och papper. Numera är verksamheten
inriktad på frukt och grönsaker, fastigheter och skog samt
finansförvaltning.

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 47 000 kvadratmeter.

oljehandel samt frukt- och grönsakshandel. Den internationella verksamheten
inom frukt och grönt såldes 1993 och fokus
lades i stället på den nordiska verksamheten genom förvärvet av Ewerman som
sedan följdes av förvärven av Allfrukt och
Satotukku. Dessa bolag utgör grunden för
dagens STC GreenFood. Under
1994 fusionerades också Interfinans och STC och bildade
moderbolaget STC Interfinans
som vid samma tidsperiod breddade verksamheten genom en
satsning på Fresh Cut – skurna,
sköljda och förpackade fruktoch 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.
Under 2014 har strategin för fastighetskoncernen vidareutvecklats, vilket innebär
ett ökat fokus på bostäder och kommersiella
lokaler i Mälardalen och Storstockholmsregionen. Likaså har en förvärvsstrategi
fastlagts av bolagets styrelse.
STC Interfinans har haft många
ansikten och utvecklats mycket de första
60 åren, fortsättning följer …

”Innehavet utökades 2011 genom en
investering av ca 1 600 hektar skog
och mark i Botkyrka kommun”

Valsar till den
globala
stålindustrin
1985 förvärvades Åkers AB som under
kommande årtionden utvecklades till en
ledande global tillverkare av valsar till
stålindustrin. Åkers avyttrades 2008 och
i samband med detta förvärvades en minoritetspost 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 gamla

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 investering 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
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KORT OM STC I NTE RFI NA NS

STC Interfinans 2014
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 medelstora företag. Verksamheten är uppdelad i fyra verksamhetsområden – frukt- och
gröntverksamheten STC GreenFood, skogskoncernen Åkers Kronopark, fastighetskoncernen
Åkers Styckebruk och STC Interfinans finansförvaltning.

STC INTERFINANS
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Q1

Q3

Arbetet med att konvertera till K3 redovisning påbörjas.

En mindre skogsbrand bröt ut i Åkers Kronopark efter ett blixtnedslag, cirka 1 hektar eldhärjades.

Salico AB implementerar nytt ERP system, NAV SI FoodWare.
Fastighetskoncernen sponsrar Åkers Hembygdsförening för framtagandet av en bok, ”Ögonblick i Åker – bilder av ett samhälle”.

Två ledande butikskedjor lägger prognos till betydande volymer för
Side Sallader och ”Grab & Go” produkter för 2015.

En industrifastighet på Snäckstavik avyttras som ett led i att sälja 
ej strategiska tillgångar.

Q4

Gekås i Ullared blir kund till Eden Salladsbar och toppade
försäljningslistan.

En hektisk period för start av IT-projekt inom STC GreenFood.

Hannu Hovi utnämns till vd i Eden Sallattibari Oy .

Salico Oy, (ERP system, NAV SI Foodware) Allfrukt
(ERP system, Pyramid) och Ewerman (nytt WMS
system). Samtliga system skall implementeras
under första halvåret 2015.

Q2
STC GreenFood lanserar ett antal nya Fresh
Cut produkter på Gastro Nord mässan i Älvsjö.

Fastighetsbolaget Walzengiesserei Meiderich
GmbH i Tyskland avyttras som ett led i
fokuseringen på bostäder och kommersiella
lokaler.

2014

Salico AB fick högsta betyg i McDonalds SQMS
revision.

Fastighetskoncernen slutför installationen av
nytt ERP system.
Skogsbolaget Snäckstavik säljer cirka 80 hektar
mark vilket medför en för bolaget betydande reavinst.

Resultat efter skatt MSEK
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Ett år präglat av
fortsatt konsolidering
inom STC GreenFood
Dotterkoncernen STC GreenFoods rörelseresultat (EBITDA) var i princip oförändrat jämfört
med föregående år. Den planerade lönsamhetstillväxten uteblev till följd av den turbulens
som uppstod i dotterbolaget Allfrukt i december 2013 då större delen av personalen lämnade
bolaget för att starta konkurrerande verksamhet.
Dotterkoncernen STC GreenFoods rörelse
resultat (EBITDA) var i princip oförändrat jämfört med föregående år. Den
planerade lönsamhetstillväxten uteblev
till följd av den turbulens som uppstod i
dotterbolaget Allfrukt i december 2013 då
större delen av personalen lämnade bolaget
för att starta konkurrerande verksamhet.
Fastighetskoncernen AB Åkers
Styckebruk har fortsatt utvecklats väl
med god lönsamhet och låg vakansgrad.
Det tyska fastighetsbolaget Walzengiesserei Meideich avyttrades i december,
detta som en konsekvens av vår fastlagda
strategi som innebär fokus på bostäder
och kommersiella lokaler i Mälardalen och
Storstockholmsregionen.

STC GreenFood
Arbetet med att bygga STC GreenFood
till en självständig dotterkoncern har
fortsatt under 2014. På IT-sidan har ett
antal projekt genomförts. Rörelseresultatet inom handelsrörelsen har kraftigt
påverkats av den turbulens som inträffade
i Allfrukt under december 2013. Intensivt
arbete har pågått under 2014 att återställa
bolaget ekonomiskt stabilt och vi räknar
med ett positivt resultat under 2015.
Allfrukt exkluderat, visar dock alla affärsområden en klart förbättrad lönsamhet
jämfört med föregående år.
Fresh Cut bolagen har fortsatt att
utvecklas väl både i Sverige och i Finland.
Salico AB har expanderat sin matfabrik

torp, ladugårdar och mark) inom Snäckstavik som inte är av strategiskt intresse.
Arbetet med att identifiera, dokumentera
och öka antalet lövdominerande områden
på Kronoparken har inletts, detta för att
uppfylla kraven i FSC (Forest Stewardship
Council® ) certifieringen.

Fastighetskoncernen
Åkers Styckebruk
Fastighetskoncernen Åkers Styckebruk är
ett verksamhetsområde som präglas av en
stabil positiv utveckling. I åtagandet ingår
även att ta ett starkt kulturellt ansvar för
kulturbyggnader i Åkers Styckebruk och
Mariefred. Under året har renodlingen
mot bostäder och kommersiella lokaler

”STC Interfinans kommer i framtiden att fokusera på
skogsinnehav, fastigheter samt kapitalförvaltning.”
Skogskoncernen Åkers Kronopark omfattar sedan förvärvet av Snäckstavik i Botkyrka kommun totalt 7 600 hektar skog
och mark. Under året har ett antal hus,
torp och ladugårdar som inte är av strategiskt värde avyttrats på Snäckstavik, vilket
har resulterat i positiva resultateffekter.
STC Interfinans omsättning uppgick
till 2 986 (3 046) miljoner kronor och
rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 86
(86) miljoner kronor. Kassaflödet från den
löpande verksamheten (före förändringar
av rörelsekapital) uppgick till 54 (89)
miljoner kronor.
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för mat- och fruktsallader, vilket har mottagits väl av flera butikskedjor.
Eden Salladsbar visar fortsatt stark
tillväxt med god lönsamhet såväl i Finland
som Sverige. Vid årsskiftet var antalet diskar i Sverige 155 stycken (108) och i Finland
81 stycken (33).

Skogskoncernen
Åkers Kronopark
Åkers Kronopark och dotterbolaget
Snäckstavik bildar sedan 2012 ett eget
verksamhetsområde – Skogskoncernen
Åkers Kronopark. Vi har under året
avyttrat ett antal byggnader (fritidshus,

fortsatt genom att fastighetsbolaget
Walzengiesserei Meiderich i Tyskland
avyttrades.
Internt har arbetet med att forma
ett tydligt varumärke pågått inklusive
framtagandet av en grafisk profil. Under
året har redovisningen konverterats enligt
regelverket K3.

Finansverksamhet
med låg risk
Koncernens finansverksamhet har som
uppgift att förse dotterbolagen med likviditet och att förvalta överskottslikviditeten. Verksamheten styrs av en finanspolicy

VD-ORD

som beslutats av styrelsen i STC Interfinans. Överskottslikviditeten placeras i en
värdepappersportfölj och förvaltas utifrån
ett placeringsreglemente som utgör en del
av finanspolicyn. Värdepappersportföljen
har under året utvecklats väl och ökat i
värde med drygt 17 procent.

En blick in i 2015
Den generella konjunkturen i Norden
tycks stärkas något under 2015, vilket
påverkar vår affärsverksamhet i positiv
riktning. Samtidigt fortsätter vi att stärka
våra marknads- och försäljningsaktiviteter
inom STC GreenFood. Sammantaget
medför detta att vi bedömer att 2015 blir
ett bättre år än det som vi just lämnat
bakom oss.
I slutet av 2014 fattade ägarna och styrelsen i STC Interfinans beslutet att inleda
processen för ett breddat ägande i STC
GreenFood. Det beslutet är en naturlig
del i den process som pågått sedan 2004
och som innebär att STC Interfinans ska
vara ett investmentbolag med uppdraget
att med låg risk förvalta det kapital som
ägarna har anförtrott bolaget. Rent konkret innebär det att STC Interfinans framgent kommer att fokusera på skogsinnehav,
fastigheter samt kapitalförvaltning.

”Värdepappersportföljen
har under året utvecklats
väl och ökat i värde med
drygt 17 procent”

Stockholm 24 mars 2015

Anders Hallberg
Vd och koncernchef,
STC Interfinans AB
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Vi tar 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.
I områdena kring Åkers Styckebruk och
Mariefred finns det många kulturskatter
som STC Interfinans värnar om. Att vårda
och renovera gamla fastigheter, och behålla dem i sin ägo, är ett av de sätt på vilket
STC Interfinans bidrar till att bevara dessa
kulturskatter för framtida generationer.
Gripsholms Värdshus, Sveriges äldsta
värdshus med anor från 1609, är beläget
i Mariefred. Värdshuset har funnits i
koncernens ägo sedan 1980-talet. Under
den tiden har fastigheten genomgått en
omfattande, men varsam renovering.
Gemensamt för alla renoveringar som
STC Interfinans utför är att man i den
mån det är möjligt använder sig av tids
enliga byggmaterial eller konstnärliga
utsmyckningar som exempelvis hand
målade ytskikt.
Motstugan är den äldsta byggnaden
inom bruksområdet i Åkers Styckebruk
och STC Interfinans har restaurerat
fastigheten. Mittskeppet byggdes under
1700-talets första hälft, medan flyglarna
tillkom i början på 1800-talet. Enligt
traditionen hölls så kallade masugns
predikningar i Motstugan. Anledningen
var att de anställda vid hyttan arbetade
mycket och inte hann besöka kyrkan.
Mot är ett gammalt uttryck för gjutform
och i Motstugan framställdes formar för
kanoner och annat gjutgods.

länge var ensam ägare till valstillverkaren
Åkers, och den största arbetsgivaren på
orten, har STC Interfinans bidragit med
såväl kunskap som finansiella resurser för
kulturella ändamål.
STC Interfinans, Åkers AB samt Hembygdsföreningen beslutade att fortsätta

om skola, kyrka, sjukvård, kommunikationer fram till
mitten av 1900-talet.
Ritningsarkivet omfattar cirka 700 ritningar på
artilleripjäser och projektiler, liksom ett stort antal
på valsar och andra produkter som tillverkats före
1950-talet. Dessutom finns ett stort antal ritningar på
byggnader, egna och andra, t ex Riddarholmskyrkans
gjutjärnsspira och bron vid Karl Johans slussen.

Bruksarkivet 
– en guldgruva för
historieintresserade

Moderbolaget STC Interfinans har även
finansierat Bruksarkivet som är inrett i en
byggnad som ursprungligen var en masugn
från 1795. Bruksarkivet invigdes 2011. I det
första steget överfördes historiska dokument för arkivering från bruket för tiden
1795–1975. Eftersom STC Interfinans
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föra över material till Bruksarkivet. Det
medförde att Nutidsarkivet, med material
från perioden 1975 – 2006, öppnade hösten 2014. STC Interfinans subventionerar
Åkers Hembygdsförenings lokalhyra samt
ger ekonomiskt stöd för olika projekt i
bygden.

Bruksarkivet är planerat och inrett för att rymma
cirka 500 hyllmeter arkivmaterial.

Drygt 300 kartor finns bevarade, de äldsta från mitten
av 1600-talet. Med detta material har det varit möjligt
att dokumentera brukets förändringar under 300 år.

Arkivet är mycket intressant för till exempel släktforskare. Företaget och orten hade tidigare mycket
gemensamt och arkivet innehåller därför handlingar

Arkivet rymmer ett antal privilegiebrev och andra
handlingar med kungliga underskrifter. Totalt finns
13 regenter representerade, från Karl IX till Oscar II.

Fakta: Bruksarkivet

Frukt och grönsaker,
fastigheter, skogsbruk
och finansförvaltning
I N N E H AV E N
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STC GREENFOOD

En stabil koncern
på frammarsch
STC GreenFood är Nordens största fristående aktör inom
frukt och grönt. Under 2014 utvecklades koncernens tre
affärsområden väl och en extra gynnsam utveckling
uppvisade Eden Salladsbar.
Affärsområde Handel

Vd och koncernchef sedan
januari 2012.
Lars Åström
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Inom affärsområde Handel arbetar koncernens bolag med inköp, grossistförsäljning och distribution av högkvalitativa
frukter och grönsaker i Sverige och Finland.
Att Affärsområde Handel har utvecklats väl har sin grund i den strategi som
man arbetar efter sedan flera år, en strategi
som innebär tydligt fokus på slutkonsumenten som efterfrågar god kvalitet.
Affärsområdet har strukturerat omvandlats från att i princip bestå av relativt
autonoma bolag i holdingbolagsstruktur
till en väl fungerande koncern. Konkurrensen medför att det är mycket viktigt att
ständigt förbättra produktiviteten. Det
är en anledning till investeringen av ett
nytt WMS-system i Ewerman. Därtill har
inköpsverksamheten effektiviserats med
färre leverantörer och bättre inköpspriser.
I slutet av 2013 valde merparten av Allfrukts medarbetare att sluta för att istället
starta en konkurrerande verksamhet. Nya
medarbetare har rekryterats under 2014
och Allfrukt har, trots omständigheterna,
behållit två tredjedelar av omsättningen
och har skapat en bra plattform för en fortsatt expansiv verksamhet i Stockholm.
Finland har påverkats hårdare av
konjunkturnedgången än Sverige, men
STC GreenFood har dock klarat sig
väl. STC Iberica, som hanterar inköp av
frukt & grönt från Spanien, har stärkt sin
position. Under 2014 utvecklade bolaget
sitt sortimentet inom tillväxtområden som
ekologiska produkter och bär.

Affärsområde Fresh
Cut – Färdigskuret
Fresh Cut uppvisar god tillväxt och har 
ljusa framtidsutsikter. Under 2014 ökade
såväl omsättning som lönsamhet. Inom
Fresh Cut produceras och levereras sköljda,
skurna och förpackade frukt- och grönsaksprodukter. Kunderna utgörs av fram-
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för allt av HoReCa-grossister (Hotell,
Restaurang, Catering) samt detaljhandeln.
I juli 2014 stod Matfabriken i Helsingborg klar. Matfabriken producerar färska
måltidslösningar som till exempel bönoch kycklingsallader samt även side-sallader som coleslaw. Under året har Fresh
Cut lanserat tre nya serier med frukt-, sidesamt påssallader. Dessutom lanserares nya
produkter inom ”Grab & Go”, till exempel
marockansk couscous.
Fresh Cuts positiva utveckling beror
främst på att organisationen riktar innovationskraften och investeringarna mot
de produkter som gynnas av de trender
som styr marknaden, till exempel Hälsa &
Välmående samt Enkelt & Bekvämt.

Affärsområde Eden
Salladsbar
Eden Salladsbar blev ett eget affärsområde
år 2012 och har en mycket stark tillväxt
och god lönsamhet. Under 2014 installera
des nästan 100 diskar i Sverige och
Finland, vilket innebär att det att det vid
årsskiftet fanns 235 diskar i Norden.
Kunderna, såväl butikerna som slutkunderna i form av konsumenterna, har
tagit emot konceptet mycket väl, se separat
text intill. Under 2014 utsågs Hannu Hovi
till vd för Eden Salaattibari Oy i Finland.

Synergivinster
Omfattande investeringar har skett i
a ffärssystem. Systemen medför bland
annat att STC GreenFood ännu bättre
kan möta kundernas förväntningar.
Dessutom skapar systemen större möjligheter att styra verksamheten utifrån ett
lönsamhetsperspektiv. Synergivinsterna
mellan STC GreenFood affärsområden är
omfattande. Till exempel innebär högre
volymer för Eden Salladsbar ökad omsättning för Fresh Cut, som i sin tur handlar
från affärsområde Handel.

STC GREENFOOD

Efterfrågan på frukt och
grönt ökar – STC GreenFood
växer sig allt starkare
Som fristående aktör måste STC GreenFood kontinuerligt
leverera mycket bra kvalitet och service. Det har medfört att
koncernen har en hög innovationsförmåga och snabbt kan ta
nya produkter till marknaden. Det, i kombination med att STC
GreenFood svarar upp till de rådande trenderna, är viktiga
förklaringar till bolagets positiva utveckling.

är exempel på en produktgrupp där efterfrågan ökar mycket kraftigt och där STC
GreenFood har flyttat fram sin position på
marknaden avsevärt.

Innovation
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Nyttigt
Nyttigt svarar framför allt upp mot
trenden Hälsa & Välmående, även den en
stark trend. Nya dieter kommer, medan
andra försvinner. Men det som består är
att man bör äta mer frukt och grönt. Bär

Organisationen är inriktad på att lansera nya produkter som tas fram utifrån de övergripande trenderna
Hälsa & Välmående samt Enkelt & Bekvämt.

O

OC

LO

Eden Salladsbar når snabbt hög omsättning med
ringa marknadsföringsinsatser, vilket uppskattas av
handlarna. Att nya produkter regelbundet lanseras
innebär att salladsbarerna ger butikens kunder ett
tydligt mervärde.
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T
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För konsumenterna innebär salladsbarerna att de på
ett enkelt sätt får tillgång till riktigt god och nyttig
mat. Att utbudet i salladsbarerna hela tiden utvecklas
med nya rätter och koncept är viktigt för att skapa
kundlojalitet.
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Eden Salladsbar växer snabbt och finns nu i både
Sverige och Finland. Vid årsskiftet fanns 235
salladsbarer utplacerade i Norden och antalet ökar
hela tiden. Att konceptet har tagits emot så väl beror
dels på att STC GreenFood redan från start antog ett
konsumentperspektiv som har resulterat i en verksamhet som svarar upp till konsumenternas behov
och förväntningar, dels på att konceptet är lönsamt
för handlarna.
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Case: Eden Salladsbar

R IS

H

BE

CH

C

Innovation svarar framför allt upp mot
trenden Enkelt & Bekvämt. Efterfrågan på
det som benämns ”convenience” – det vill
säga måltidslösningar som sparar tid och
förenklar vardagen – ökar kontinuerligt.
Inom detta område leder STC GreenFood
utvecklingen med Fresh Cut och Eden
Salladsbar. Under 2014 lanserades en rad
innovativa nyheter som till exempel ett
nytt Grab & Go-sortiment som består av
olika bön- och fruktsallader.

HÄL

Marknaden för frukt och grönt styrs av
fyra tydliga trender: Hälsa & Välmående, Enkelt & Bekvämt, Naturligt &
Nära samt Premium & Lågpris. STC
GreenFoods strategi fångar effektivt upp
dessa fyra trender. Strategin vilar på fyra
grundpelare: Matälskare, Lokala, Nyttigt
och Innovation.
Matälskare svarar framför allt upp
mot trenden Premium & Lågpris. STC
GreenFood har stor kompetens och kan
säkerställa att den frukt och grönt som företaget erbjuder håller hög kvalitet. Många
kockar är anställda i koncernens bolag och
medarbetarna har djupa kunskaper om
frukt och grönt, till exempel om frukters
olika mognadstidpunkter beroende på
odlingszon.
Lokala svarar primärt upp mot
trenden Naturligt & Nära. Denna trend
är lika stark i Sverige och Finland. STC
GreenFood har byggt upp en organisation
som har medfört att koncernen är mycket
duktig på närodlad mat. Efterfrågan på
ekologiska varor ökar snabbt, exempelvis
utgörs 40 procent av bananförsäljningen
av ekologiska bananer.

M
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T

Trenderna som påverkar marknaden är: 
Enkelt & Bekvämt, Premium & Lågpris,
Hälsa & Välmående och Naturligt & Nära. Dessa
trender fångar STC GreenFoods styrkor upp
(Innovation, Matälskare, Nyttigt, Lokala).

STC GreenFoods affärsidé
STC GreenFood säljer färskt och förädlat inom frukt
och grönt till kunder i Skandinavien och runt Öster
sjön. Koncernens sortiment, kombinerat med hög
effektivitet och närhet, medför att STC GreenFood
alltid svarar upp till varje kunds unika behov.

ÅRSREDOVISNING 2014
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Å K E RS STYCK E BRUK

Fastighetskoncernen som värnar
om kulturhistoriska byggnader
AB Åkers Styckebruk är STC Interfinans kommersiella
fastighetskoncern. Under 2014 utvecklades koncernen väl.
Bolagets långsiktiga strategi är att fokusera på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Mälardalen och
Storstockholmsregionen.

Vd, sedan maj 2011
Carina Sporrong

Fastighetsbestånd, uthyrd yta, procent
Stockholm 3
Åkers Styckebruk/
Mariefred 37

Helsingborg 42

Örebro 8
Malmö 10

Fastighetsbestånd, objektstyp, kvm
Bostäder 4 637

Kulturbyggnader*
6 001

Övrigt** 7 456

Industri/logistik
28 549

* Ej vinstdrivande
** Kontor, butik/restaurang, övrigt
Total uthyrningsbar yta 46 643 kvm

AB Åkers Styckebruk äger, utvecklar och
förvaltar kommersiella lokaler, bostadsfastigheter, kulturella byggnader och
industrifastigheter. Den uthyrningsbara
ytan uppgår till cirka 47 000 kvadratmeter. Koncernens långsiktiga strategi
är att fokusera på bostadsfastigheter
och kommersiella fastigheter. Strategin
medför att koncernen kommer att avyttra
industrifastigheter när rätt förutsättningar
uppfylls. Fastighetsbolaget Walzengies
serei Meiderich GmbH avyttrades i
december 2014 som ett led i strategin.
Under 2014 har ett omfattande arbete
med fastighetskoncernen AB Åkers Stycke
bruks profilering pågått. Målet är att ett
nytt varumärke tydligare än i dag ska
återspegla fastighetskoncernens identitet.
I profileringsarbetet har exempelvis ett
nytt varumärke tagits fram, logotyper har
utvärderats och arbetet med att ta fram en
ny grafisk profil pågår.
Arbetet med att implementera koncernens nya fastighets- och ekonomisystem
har fallit väl ut. Medarbetarna har fått
utbildning och systemet har anpassats
efter koncernens förutsättningar. Det nya
systemet är flexibelt och säkerställer en
kvalitativ uppföljning samt underlättar
hanteringen av kommande förvärv. Under
2014 arbetade fastighetskoncernen med att
uppdatera sitt systematiska brandskydds
arbete, SBA.
Fastighetskoncernen utvecklades väl
under 2014. Året inleddes dock med lägre
utfall för nettointäkter då KPI och årets
hyresförhandling resulterade i lägre utfall
än beräknat. Under året minskade den
ekonomiska vakansgraden och intäkterna
ökade. God kostnadskontroll inverkade
positivt på resultatet.

Värnar om kulturarvet
Fastighetskoncernen har sedan 1980-talet
tagit ett stort ansvar för kulturhistoriska
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byggnader i Åkers Styckebruk och
Mariefred. Ett flertal av dessa fastigheter
har låga eller inga intäkter, men kommer
att finnas kvar i koncernens ägo som ett
led i arbetet med att säkra det kulturella
arvet för framtiden. Gripsholms Värdshus,
Motstugan och Bruksarkivet (läs mer om
Bruksarkivet sid 6) är exempel på fastigheter som Fastighetskoncernen äger och har
restaurerat. Under 2015 kommer en omfattande renovering ske av en byggnad från
1830-talet i Åkers Styckebruk. Renovering
utförs så långt det är möjligt med tidsenliga
byggmaterial.

Medarbetare
Fastighetskoncernen har sitt huvudkontor
i samhället Åkers Styckebruk och har nio
medarbetare. Egen personal ansvarar för
merparten av fastighetsskötseln i Åkers
Styckebruk, och i Mariefred. På övriga
orter köps tjänsterna in av lokala företag.
Stor vikt läggs vid att personalen ska trivas
och utvecklas. Under 2014 genomfördes
en ergonomisk anpassning av arbetsplatser.
Kompetensutveckling, en hälsofrämjande
livsstil och en klar organisationsstruktur
med tydliga ansvarsområden är exempel på
andra områden som prioriteras och som har
gett gott resultat.

Framtid
Under 2015 kommer fokus att ligga på att
implementera fastighetskoncernens nya
varumärke samt på frågor som hänger
samman med varumärket, till exempel
den grafiska profilen och hemsidan. Med
utgångspunkt från varumärket kommer
fastighetskoncernen att fortsätta arbetet
med sina etiska riktlinjer, till exempel etiska
frågor i samband med kundbemötande och
samarbete. Vidare kommer fastighets- och
ekonomisystemet att utvecklas. Fastighetskoncernen kommer att fortsatt förvärva
fastigheter när rätt tillfälle erbjuds.

ÅRSREDOVISNING 2014
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Å K E R S K RONOPA R K

STC Interfinans vårdar skog och
mark för framtida generationer
Skogskoncernen Åkers Kronopark utgörs av Åkers Kronopark
AB och skogsbolaget Snäckstavik AB. Under 2014 hölls
avverkningen på en relativt låg nivå, insatser för ett bevara
lövdominerande områden inleddes och därtill såldes viss
mark till boende i Snäckstavik.
Åkers Kronopark

Förvaltare, sedan maj 2001
Birger Andersson

Skogens fördelning i årsklasser, procent
Kronoparken ca 4 500 ha
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Snäckstavik ca 900 ha
50
40
38

30
20

9

12
0+

0–
11

3

10

79

9

–5
9
40

20
–3

19
ar
k–

5

Ka

lm

10

80

9

0

–9
9

23
11

60
–

10

12

ÅRSREDOVISNING 2014

Skogsfastigheten Åkers Kronopark – i
Södermanland – lockar ett stort antal
besökare varje år för att till exempel vandra, fiska eller plocka svamp. Ornitologer
uppskattar området för dess rika mångfald
och geologer studerar bergarter. Bolaget
tar aktivt del i att bevara värdefulla naturoch kulturmiljöer, exempelvis Skottvångs
Grufva, en bruksmiljö från 1500-talet där
ett flertal fastigheter har restaurerats med
varsam hand.
Parallellt med att bolaget bevarar och
utvecklar den natursköna omgivningen, pågår ett modernt och långsiktigt
skogsbruk med försäljning av timmer
och massaved. Skogsfastigheten Åkers
Kronopark omfattar cirka 6 000 hektar,
varav omkring 4 500 hektar är produktiv skogsmark. Under 2014 avverkades
cirka 12 000 fastkubikmeter under bark
(m3fub). Avverkningen hölls medvetet på
en låg nivå, dels som en följd av låga priser
på timmer och massaved, dels som en följd
av skogens ålderfördelning.
Timmerpriset började stiga under
våren 2014 och sedan bottenpriset har priset stigit med cirka 20 procent. Däremot
finns inga tecken på att priset på massaved
kommer att stiga. Priserna på biobränsle är
relativt nedpressade.
Åkers Kronopark är certifierad enligt
den internationella standarden Forest
Stewardship Council®, FSC. Som ett led
i arbetet med FSC har en omfattande
kartläggning av lövdominerade områden
skett under 2014. FSC anger att på sikt
ska minst 5 procent av frisk och fuktig
skogsmark domineras av lövskog. Med
kartläggningen som grund kan bolaget
säkerställa att dessa områden sköts på rätt
sätt för att bevara lövdominerade områden
för framtida generationer.
I juli 2014 utbröt en mindre skogsbrand som medförde att nästan en hektar

skadades. Tre försäljningar av mark skedde
under året som tillskott till köparnas befintliga tomtmark.

Snäckstavik
STC Interfinans förvärvade Snäckstavik
år 2011. Snäckstavik är beläget söder om
Stockholm i Botkyrka kommun och
omfattar 1 500 hektar, varav cirka 940
hektar är produktiv skogsmark och cirka
450 hektar inägomark. Snäckstavik är certifierad enligt FSC sedan 2013. Under 2014
genomfördes den första FSC -revisionen av
Snäckstavik, en revision som föll väl ut.
Under 2014 genomfördes 5 försäljningsärenden av mark och byggnader. Köparna
utgjordes främst av boende i området.
Tillsammans med två grannfastigheter
genomfördes ett dikningsföretag som
underlättar fiskens vandring till deras
respektive lekplatser. Projektet bekostades
till större delen med EU-medel, och anses
vara en viktig naturvårdsinsats. Under
2015 kommer två kalhyggen att planteras
med björk för att förbättra utvecklingen
för lövskog. Därtill fortsätter arbetet med
att avyttra viss mark.

Hållbart skogsbruk
Koncernen bedriver ett långsiktigt skogsbruk. För varje träd som avverkas planteras
tre nya. Enbart Åkers Kronopark har en
tillväxt på motsvarande 500 långtradarlass
per år.
Skog och mark utsätts för älgens och
bäverns framfart. Bävern sätter stora områden 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 beror framför allt på
en för stor stam i förhållande till betestillgången. Därför har bolaget inlett försök
för att bevara mer älgbete i samband med
ungskogsröjning.

ÅRSREDOVISNING 2014
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F I NA NSFÖRVA LTN I NG

Värdepappersportföljen
utvecklas mycket väl under 2014

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

Värdepappersportföljen, MSEK
(Marknadsvärde per 2014-12-31)
Övriga
värdepapper 32
Räntefonder 14

Aktiefonder 189

Avkastning värdepappersportföljen,
procent
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Målet med finansförvaltningen inom STC Interfinans är att
förse verksamheterna med förvärvs- och rörelsefinansiering
samt att uppnå en jämn och stabil avkastning över tiden på
överskottslikviditeten. Överskottslikviditeten placeras i en
värdepappersportfölj. Under 2014 utvecklades portföljens
riskjusterade avkastning mycket väl.
Värdepappersportföljen innehåller aktieoch räntefonder samt övriga värdepapper.
Portföljens sammansättning utgår från
koncernens finanspolicy med tillhörande
placeringsreglemente.
Uppdraget är att med hög likviditet och
god riskjusterad avkastning förvalta det
kapital som har överförts till portföljen.
Vid årsskiftet 2014/15 var värdepappers
portföljens omslutning 234 miljoner (172).
I januari 2015 krävde minoritets
ägaren Inter Scan Group of Companies
Ltd inlösen av aktier motsvarande 4,9
procent av kapitalet. Transaktionen
genomfördes under februari 2015 och
finansierades bland annat med medel ur
värdepappersportföljen.

Under 2014 utvecklades värdepappers
portföljen mycket väl, och steg i värde
med 17 procent (justerat för uttag), vilket
överstiger portföljens jämförelseindex.
Många av världens aktiemarknader steg i
värde under 2014 och merparten av värdepappersportföljens avkastning kom därför
från aktierelaterade placeringar. Valutakursförändringar avseende Euro och USD
har också bidragit positivt till portföljens
avkastning.
STC Interfinans har en mycket stabil
ekonomi och koncernen är näst intill
obelånad. Finansförvaltningen sköts av
moderbolagets vd samt CFO.

Förvaltningsberättelse
och övrig
finansiell information
F I NA NS I E L L A R A PPORTE R
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Flerårsjämförelse
Koncernen
MSEK

2014

2013

2012**

2011**

2010**

Nettoomsättning
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar/EBITDA
Operativt rörelseresultat *
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat efter skatt
Eget kapital
Balansomslutning
Soliditet, %
Avkastning eget kapital, %
Avkastning sysselsatt kapital, %
Antal anställda

2 986
86
89
54
40
1 064
1 583
67
4
5
568

3 046
86
87
50
48
1 022
1 580
65
5
5
552

2 975
81
84
-317
-286
1 156
1 646
70
neg.
neg.
567

2 868
37
55
-56
-87
1 431
2 197
65
neg.
neg.
581

2 507
101
62
68
36
1 515
2 114
72
2
5
481

MSEK

2014

2013

2012

2011

2010

Nettoomsättning
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar/EBITDA
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat efter skatt
Eget kapital

2
-16
14
29
1 129

2
-18
7
33
1 100

2
-18
-212
-159
1 221

1
-26
-135
-141
1 380

2
-19
-8
17
1 521

Balansomslutning
Soliditet, %
Avkastning eget kapital, %
Avkastning sysselsatt kapital, %

1 422
79
3
3

1 510
73
3
3

1 539
79
neg.
neg.

1 684
82
neg.
neg.

1 818
84
1
2

* Rörelseresultat före av- och nedskrivningar justerat för poster av engångskaraktär.
** 2010-2012 ej omräknade enligt K3.

Moderbolaget

Definitioner av nyckeltal, se ordlista sid 36.
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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 2014. Årsredovisningen är upprättad i KSEK.

Verksamhetens art och inriktning samt
viktiga förhållanden

STC Interfinans AB är ett privatägt, svenskt investmentbolag, som
arbetar med långsiktig portföljförvaltning. Värdetillväxt skapas
genom att STC Interfinans äger och förvaltar tillgångar med
koppling till koncernens verksamhetsområden. Moderbolaget
bedriver huvudsakligen affärsutvecklande, koncernledande och
koncerngemensamma funktioner samt finansförvaltning.
Koncernen är organiserad i fyra verksamhetsområden – fruktoch grönsakskoncernen STC GreenFood, fastighetskoncernen
Åkers Styckebruk, skogskoncernen Åkers Kronopark, samt
finansförvaltning.
Finansförvaltningen 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
kvartal- och årsbasis. Kapitalet ska förvaltas med låg risk och hög
likviditet.
Redovisningen har i år anpassats till de nya K3-reglerna. Detta
har även inneburit justeringar av vissa av jämförelsetalen 2013.
STC Interfinans AB:s styrelse har fyra ledamöter. Verkstäl
lande direktören ingår inte i styrelsen. Under året har sex protokollförda styrelsemöten hållits.
Styrelsens arbete regleras enligt en årligen fastställd arbetsordning, som bland annat innehåller instruktioner till verkställande
direktören, beslutsordning inom bolaget och informationsord
ningen mellan företagsledningen och styrelsen.

Väsentliga händelser under året
2014 har präglats av fortsatt konsolidering och omstrukturering av
STC Interfinans totala tillgångsportfölj.
Vidare har den konsolidering av STC GreenFoodkoncernen
som påbörjades redan 2012 fortsatt. Detta inkluderar bland annat
en centralisering av administration och ekonomifunktionen i
Sverige som nu är helt genomförd. Salico AB har drivit ett projekt
för att implementera ett nytt affärssystem för hela Fresh Cut verksamheten inom koncernen. I januari 2014 driftsattes affärssystemet
i Sverige och driftsättning i Finland kommer att ske under första
halvåret 2015.
Eden Salladsbar AB fortsätter att växa starkt med bibehållen
lönsamhet och vid årsskiftet har bolaget cirka 155 diskar (100)
utplacerade i Sverige. Under 2014 rekryterades en vd till Eden
Sallattiibari Oy som bildades i slutet av 2013, där bolaget vid årsskiftet nu har cirka 80 diskar (30) utplacerade. Även här sker 
den starka tillväxten med god lönsamhet.
Den turbulens som uppstod i Allfrukt i slutet av 2013 då större
delen av personalen sade upp sig för att starta konkurrerande verksamhet har påverkat lönsamheten mer än förväntat under 2014.
Intensivt arbete har pågått under året för att återställa bolagets

ekonomiska stabilitet som bör medföra ett positivt resultat för
2015. STC GreenFood koncernen exklusive Allfrukt uppvisar klart
förbättrad lönsamhet jämfört med föregående år.
I fastighetskoncernen har renodlingen mot bostäder och
kommersiella lokaler i Mälardalen fortsatt och som ett led i detta
har fastighetsbolaget Walzengiesserei Meiderich GmbH i Tyskland
avyttrats i slutet av året.
Åkers Kronopark har under 2014 valt att slutavverka skog i
något mindre utsträckning än normalt dels beroende på skogens
åldersfördelning, dels på att priserna för massaved är låga.
Skogsbolaget Snäckstavik har under året genomfört omfattande gallring då detta tidigare har varit eftersatt. Under året har ett
antal fastigheter (fritidshus, torp, ladugårdar och mark) som inte är
av strategiskt intresse avyttrats.
Den förändring av värdepappersportföljen som genomfördes
2013 genom att minska andelen räntebärande värdepapper och öka
andel aktierelaterade värdepapper i syfte att nå bättre avkastning
har varit mycket framgångsrik. Mot bakgrund av den totala
portföljens tillgångsfördelning, med stor andel fastigheter och
skogsmark, samt den väldigt låga belåningsgraden så anses bolagets
totala risknivå fortsatt vara lågt.
Moderbolagets investeringar för 2014 uppgår till 0,0 MSEK
(0,0) och koncernens investeringar uppgår till 64,4 MSEK (62,8).
Minoritetsägaren Inter Scan Group of Companies Ltd har
framställt krav om inlösen av sina aktier i STC Interfinans AB.
Detta genomfördes under januari 2015 genom en kombinerad
fondemission och nedsättning av aktiekapitalet med samma
belopp. Detta innebär att aktiekapitalet är oförändrat jämfört med
tidigare, men att resterande ägarbolag har ökat sina ägarandelar
av bolaget pro rata. Transaktionen innebär en minskning av det
egna kapitalet men soliditeten uppgår även fortsättningsvis till 65
procent i moderbolaget efter genomförd inlösen.

Förväntade framtida utveckling samt
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Efter de senaste årens arbete med att omstrukturera STC GreenFood till en självständig dotterkoncern, tog ägarna och styrelsen i
STC Interfinans beslutet i november 2014 att inleda processen för
ett breddat ägande i STC GreenFood. Det beslutet är en naturlig
del i den process som pågått sedan 2004 och som innebär att STC
Interfinans ska vara ett investmentbolag med uppdraget att med
låg risk förvalta det kapital som ägarna har anförtrott bolaget. Rent
konkret innebär det att STC Interfinans framgent kommer att
fokusera på skogsinnehav, fastigheter och kapitalförvaltning.
Moderbolaget har en mycket stark finansiell ställning och tillsammans med en anpassad organisation är förutsättningarna goda
för att ta tillvara kommande affärsmöjligheter.
Riskerna i koncernen anses över lag vara låga. STC Interfinans
koncernens resultat påverkas dock på kort sikt i första hand av
utvecklingen inom dotterkoncernen STC GrenFood men även av
resultatet av värdepappersportföljen.
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Miljö
Inom vissa av STC Interfinans dotterbolag bedrivs anmälningspliktig samt tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.
Tillstånden avser utsläpp till vatten, kemikaliehantering, avfallshantering samt buller avseende verksamheten inom dotterkoncernen STC GreenFood. Inom Skogskoncernen avser tillstånd och
anmälningsplikten slutavverkningar större än 0,5 hektar, gödsling
av skogsmark, dikningsverksamhet samt vägbyggnation. Inga
anmärkningar eller förelägganden har riktats mot dotterbolagen
avseende den anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheten.
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 arbetar 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 fruktoch grönsakshanteringen till en lokal biogasanläggning och bidrar
därigenom till ökad energiåtervinning.

Användning av finansiella instrument
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga finansiella placeringar uppgick per bokslutsdagen till 367,4 MSEK (360,8) och i
moderbolaget till 302,8 MSEK (307,4). Moderbolagets räntebärande skulder exklusive koncernskulder uppgick till 31,2 MSEK (60,0).
Koncernens räntebärande skulder uppgick till 74,6 MSEK (106,0)
inklusive finansiella leasingskulder.
Den diskretionärt förvaltade värdepappersportföljen har
hanterats av en extern kapitalförvaltare och har visat en positiv värdeutveckling om +34,4 MSEK (+21,7) motsvarande +17,2 procent
(+12,4). under 2014. Detta är 2,7 procentenheter (3,2) över portföljens jämförelseindex. Marknadsvärdet överstiger per bokslutsdagen
det bokförda anskaffningsvärdet med 31,9 MSEK (15,9).
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 finansförvaltningen. Dessa placeringar styrs utifrån ett
av styrelsen årligen fastställt placeringsreglemente som bland annat
anger placeringshorisont och tillgångsslag.
Koncernens finansiella risker kategoriseras enligt följande
risker:
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 individuell
bedömning av risken vid respektive transaktion och i samband med
årsbokslutet innan beslut om valutaterminer eller upptagandet av
lån i utländsk valuta tas. Utländska dotterbolags nettotillgångar
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har inte säkrats mot förändringar av växelkurser under 2014 då
ledning och styrelse inte funnit dessa risker vara av tillräckligt
betydande storlek.
Kreditrisken delas in i kreditrisker i den finansiella verksamheten och kreditrisken i kundfordringar. Hantering av kreditrisken
i den finansiella verksamheten anges i placeringsreglementet och
placeringsinriktningen skall vara mot låg totalrisk. Detta uppnås
genom att en hög andel av kapitalet med en kreditrisk placeras i
värdepapper med låg kreditrisk och hög likviditet. Kundkreditrisken hanteras inom respektive dotterbolag med hänsyn till respektive dotterbolags verksamhet och kundstruktur. Befarade eller
konstaterade kundkreditförluster bokförs löpande mot resultatet
och uppgick i år till sammanlagt 3,2 MSEK (2,5).
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 moderbolaget inte exponerat för
någon ränterisk av betydelse avseende koncernexterna skulder.
Moderbolagets ränterisk avseende placeringar regleras i placeringsreglementet genom i första hand hög likviditet och förhållandevis
korta löptider. Koncernens externa lån år så små att ingen betydande ränterisk föreligger.
Finansieringsrisken avser risken förknippad 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.

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

Resultatdisposition
Följande balanserad vinst ska disponeras av årsstämman (kronor):
918 386 258
Balanserad vinst från föregående år		
Årets resultat				 28 982 182
					 947 368 440
Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten ska behandlas så
att i ny räkning balanseras		

947 368 440

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande kassaflödesanalys, tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Koncernen
KSEK
Rörelsens intäkter med mera
Nettoomsättning
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor och pågående 
arbeten för annans räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter med mera
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

2013-01-01

2014-01-01

2013-01-01

Not

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

4

2 985 937

3 045 734

1 600

1 585

109
27 200
3 013 246

-26
23 958
3 069 666

–
15
1 615

–
–
1 585

-223 656
-2 036 924
-338 447
-327 582
-46 528
-991
-2 974 128

-230 566
-2 126 337
-317 925
-308 045
-46 465
-323
-3 029 661

–
–
-9 961
-7 763
-266
–
-17 990

–
–
-10 715
-8 653
-315
–
-19 683

39 118

40 005

-16 375

-18 098

8
9
10
11
12

-3 724
–
17 200
6 411
-5 411
53 594

–
-13
11 303
4 022
-5 449
49 868

1 206
–
17 200
15 486
-3 477
14 040

105
–
11 259
16 637
-3 185
6 718

13
14

–
-14 709
38 885

–
-3 071
46 797

24 242
-9 300
28 982

30 426
-4 613
32 531

39 604
-719

47 558
-761

5, 6
7

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse

Moderbolaget

2014-01-01
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Balansräkning
Koncernen
KSEK

Moderbolaget

Not

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

15
16

22 725
3 737
26 462

14 461
4 373
18 834

269
–
269

423
–
423

17
18
19

587 056
102 959
40 813
1 536
8 400
740 764

604 475
111 019
36 471
1 534
9 812
763 311

–
–
777
795
–
1 572

–
–
889
795
–
1 684

–
–
150
1 038
15 326
23 548
40 400
2 795
83 257

–
–
150
–
14 132
23 548
50 926
34 865
123 621

538 959
500 022
–
–
12 100
–
39 988
182
1 091 251

540 542
562 401
–
–
10 900
–
49 288
730
1 163 861

850 483

905 766

1 093 092

1 165 968

15 964
36 867
52 831

10 578
34 393
44 971

–
–
0

–
–
0

274 278
–
24 942
13 133
312 353

231 018
–
18 585
19 081
268 684

–
24 317
1 326
458
26 101

–
35 220
720
656
36 596

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar

202 470
202 470

155 799
155 799

202 470
202 470

155 799
155 799

Kassa och bank

164 953

205 043

100 282

151 623

Summa omsättningstillgångar

732 607

674 497

328 853

344 018

1 583 090

1 580 263

1 421 945

1 509 986

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter och licenser
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Konst
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Bostadsrätter
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

20

21
22
23

26

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR

20
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Koncernen
KSEK

Not

Moderbolaget

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

150 000

150 000

150 000
31 559
181 559

150 000
31 559
181 559

914 073

872 025
918 386
28 982
947 368

885 856
32 531
918 387

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Uppskjutna skatteskulder
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
För egna skulder:
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Andra ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser för koncernföretag

25
26
27

1 064 073
5 281
1 069 354

1 022 025
5 670
1 027 695

1 128 927

1 099 946

15 660
5 005
29 283
49 948

42 074
4 510
27 222
73 806

15 660
–
25 729
41 389

14 547
–
25 729
40 276

16 357
–
59 298
75 655

16 026
–
91 637
107 663

–
217 432
31 200
248 632

–
300 922
60 000
360 922

–
102
217 584
–
1 269
1 809
34 626
132 743
388 133

304
–
191 815
–
–
1 429
44 567
132 984
371 099

–
–
410
–
–
–
131
2 456
2 997

–
–
398
4 657
–
–
394
3 393
8 842

1 583 090

1 580 263

1 421 945

1 509 986

21 905
23 350
12 966
60 736

20 587
25 875
11 426
57 888

–
–
12 000
12 000

–
–
10 800
10 800

9 500

8 750

8 750

18 721

28

29
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Förändring av eget kapital
Koncernen

Aktiekapital

Ingående balans 2014-01-01

150 000

Övrigt
Annat eget
tillskjutet kapital inkl.
kapital årets resultat

Moderföretagets
aktieägare

Minoritet

Totalt eget
kapital

872 025

–

5 670

1 027 695

–

Ägarförändring i koncernen

-730

Årets resultat

-730

39 604

-719

38 885

0

330
5 281

3 504
1 069 354

Moderbolaget

Aktiekapital

Bundet eget
kapital

Fritt eget
kapital

Ingående balans 2014-01-01

150 000

31 559

918 386

Årets resultat
Utgående balans 2 014-12-31

150 000

31 559

28 982
947 368

Omräkningsdifferens
Utgående balans 2 014-12-31

150 000

3 174
914 073

0

Kassaflödesanalys
Koncernen
2013-01-01

2014-01-01

2013-01-01

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

39 118
36 731
23 483
-5 283
-4 183
89 866

40 005
28 985
15 312
-4 070
-2 619
77 613

-16 375
266
33 892
-3 477
–
14 306

-18 099
315
28 001
-3 185
–
7 032

Förändringar av rörelsekapitalet
Förändring av varulager
Förändring av kundfordringar och andra fordringar
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

-7 860
-46 056
17 674
53 624

-4 757
18 845
-2 443
89 258

–
10 492
-5 845
18 953

–
-34 859
5 647
-22 180

Investeringsverksamheten
Förvärv av aktier i dotterföretag
Avyttring av aktier i dotterföretag
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Förändring av övriga finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

–
14 248
-64 432
27 453
6 733
-15 998

-1 689
–
-61 138
12 111
18 559
-32 157

–
–
–
–
64 423
64 423

–
–
–
–
104 230
104 230

Finansieringsverksamheten
Lämnade aktieägartillskott
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Förändring koncerninterna lån
Upptagna lån
Amortering av lån
Ersättning till minoritetsägare i moderbolaget avseende inlösen av aktier
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–
–
–
–
962
-32 007
–
-31 045

–
–
–
–
58 844
–
-154 000
-95 156

-15 225
24 242
–
-68 263
–
-28 800
–
-88 046

–
35 066
-4 640
24 854
60 000
–
-154 000
-38 720

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

6 581
360 842
367 423

-38 055
398 897
360 842

-4 670
307 422
302 752

43 330
264 092
307 422

KSEK

Not

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera
Erhållen ränta m.m.
Betald ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

22
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Noter

Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Koncernens och Moderföretagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som har
använts vid upprättande av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan. I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer
anges dessa under Moderföretaget nedan.

Förstagångstillämpning av
BFNAR 2012:1 (K3)

Koncernen
Detta är Koncernens och Moderföretagets första finansiella
rapport som upprättats enligt K3. I samband med övergången
har följande undantag från retroaktiv tillämpning tillämpats i
koncernredovisningen:
Inga rörelseförvärv som gjorts före övergången till K3 har
räknats om. Samtliga belopp i resultaträkning, balansräkning,
kassaflödesanalys och noter har räknats om för jämförelseåret.
I och med övergången till K3 har följande värderingsprinciper
ändrats i jämförelse med föregående år:
Finansiella leasingavtal där Koncernen är leasetagare och
som tidigare har kostnadsförts, aktiveras och skrivs av över den
bedömda nyttjandeperioden.
Moderföretaget
Övergången till K3 har inte inneburit några ändrade värderings
principer för moderföretaget.

Värderingsprinciper
koncernredovisningen
I koncernredovisningen konsolideras Moderföretaget och samtliga
dotterföretags verksamheter fram till och med den 31 december
2014. Dotterföretag är alla företag i vilka Koncernen har rätten att
utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att
erhålla ekonomiska fördelar. Koncernen uppnår och utövar b estämmande inflytande genom att inneha över hälften av rösterna. Även
företag för särskilt ändamål konsolideras om Moderföretaget har
ett bestämmande inflytande, oavsett om det finns en ägarandel
eller inte. Alla dotterföretag har balansdag den 31 december och
tillämpar Moderföretagets värderingsprinciper.
Koncernredovisningen presenteras i valutan SEK som också är
Moderföretagets redovisningsvaluta.

Resultat för dotterföretag som förvärvats eller avyttrats under
året redovisas från det datum förvärvet alternativt till det datum
avyttringen träder i kraft, enligt vad som är tillämpligt.
Minoritetsintressen, som redovisas som en del av eget kapital,
representerar den andel av ett dotterföretags resultat och nettotillgångar som inte innehas av Koncernen. Koncernen fördelar
nettoresultatet för dotterföretagen mellan moderföretagets ägare
och minoriteten baserat på deras respektive ägarandelar.
Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna transaktioner och balansposter elimineras i sin
helhet vid konsolidering, inklusive orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretagen.
Förvärvsmetoden
Koncernen tillämpar förvärvsmetoden vid redovisning av rörelseförvärv innebärande att det redovisade värde av Moderföretagets
andelar i koncernföretag elimineras genom att avräknas mot
dotterföretagets egna kapital vid förvärvet.
Moderföretaget upprättar en förvärvsanalys per förvärvstidpunkten för att identifiera Koncernens anskaffningsvärde, dels
för andelarna, dels för dotterföretagets tillgångar, avsättningar
och skulder. Rörelseförvärvet redovisas i koncernen från och med
förvärvstidpunkten.
Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten beräknas som
summan av köpeskillingen, det vill säga:
• verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med
tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade
egetkapitalinstrument
• utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet
• tilläggsköpeskilling eller motsvarande om detta kan uppskattas
på ett tillförlitligt sätt.
Värdet av minoritetens andel läggs till anskaffningsvärdet.
Koncernen redovisar identifierbara förvärvade tillgångar och
övertagna skulder i rörelseförvärv oavsett om de har redovisats
tidigare i det förvärvade företagets finansiella rapporter före
förvärvet eller de avser minoritetens andel. Förvärvade tillgångar
och övertagna skulder värderas vanligen till det verkliga värdet per
förvärvstidpunkten.
Goodwill fastställs efter separat redovisning av identifierbara
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Forts not 1

nettotillgångar. Den beräknas som det överskjutande beloppet av
summan av:
a) verkligt värde för överförd ersättning,
b) redovisat belopp för eventuellt innehav utan bestämmande
inflytande i det förvärvade företaget och
c) verkligt värde per förvärvstidpunkten för eventuell befintlig
ägarandel i det förvärvade företaget, och de verkliga värden per
förvärvstidpunkten för identifierbara nettotillgångar.
Om de verkliga värdena för identifierbara nettotillgångar
överstiger den beräknade summan enligt ovan uppstår en negativ
goodwill.
Förvärv och avyttringar av minoritetsandelar redovisas inom
eget kapital.

utgifter som uppkommer till följd av transaktionen kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt.
Intäkter från försäljningen av varor som inte har några bety
dande serviceförpliktelser redovisas vid leverans.

Obeskattade reserver
Eget kapital-andelen av obeskattade reserver ingår i posten Annat
eget kapital inklusive årets resultat.

Försäkringsersättningar
Vid driftsstopp, skador och liknande som helt eller delvis täcks av
Koncernens försäkringsskydd redovisas en beräknad försäkrings
ersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäkringserättningar redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

Innehav i intresseföretag
Intresseföretag är de företag som Koncernen har möjlighet att
utöva betydande inflytande över men som varken är dotterföretag
eller joint ventures, vanligtvis genom att Koncernen äger mellan 20
procent och 50 procent av röstetalen.
Innehav i intresseföretag redovisas vid första redovisningstill
fället och därefter till anskaffningsvärde minskat med nedskrivningar. Utdelning från intresseföretaget intäktsredovisas.
Omräkning av utlandsverksamheter
Utlandsverksamheter
Vid konsolidering omräknas tillgångar och skulder, inklusive
goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, till
SEK enligt balansdagens kurs. Intäkter och kostnader omräknas
till SEK enligt en genomsnittlig kurs under rapportperioden vilket
utgör en approximation av transaktionskursen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av utlandsverksamheten redovisas
i eget kapital.

Värderingsprinciper resultaträkningen

Intäkter
Intäkter uppkommer från försäljningen av varor och utförandet av
tjänster och redovisas i posten Nettoomsättning. Intäkter värderas
till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas
för varor som levererats och tjänster som utförts, det vill säga. till
försäljningspris exklusive handelsrabatter, mängdrabatter och
liknande prisavdrag samt mervärdesskatt. Belopp som erhålls för
annans räkning ingår inte i Koncernens intäkter.
Försäljning av varor
Försäljningen av varor redovisas när Koncernen har överfört de
väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas
ägande till kunden, varorna har levererats till kunden och de
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Operationell leasing
Koncernen erhåller hyresintäkter från operationella leasingavtal
rörande Koncernens förvaltningsfastigheter. Hyresintäkterna
intäktsredovisas linjärt över leasingperioden. Tillgångar som hyrs
ut enligt operationella leasingavtal kvarstår i Koncernen som
materiella anläggningstillgångar eftersom rättigheter och skyldigheter kvarstår hos Koncernen. Dessa tillgångar värderas på samma
sätt som övriga materiella anläggningstillgångar.

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av
ränteintäkter görs på basis av den underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.
Erhålla utdelningar
Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla betalning
fastställts.
Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på framtida pres
tation intäktsredovisas när villkoren för att få bidraget uppfyllts.
Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation intäktsredovisas när prestationen utförts. Erhållna bidrag där
alla villkor ännu inte är uppfyllda redovisas i posten Övriga skulder.
Offentliga bidrag redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

Värderingsprinciper balansräkningen

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet inkluderar inte låneutgifter.
Goodwill
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för
ett rörelseförvärv och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar,
skulder och ansvarsförbindelser.
Programvara
Aktiverade utgifter för förvärvad programvara utgörs av utgifter för
inköp och installation av den specifika programvaran.
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Avskrivningar
Avskrivning av det avskrivningsbara beloppet görs linjärt över den
beräknade nyttjandeperioden. Avskrivning påbörjas när tillgången
kan användas. Licenser skrivs av över avtalstiden. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder
används:
• Balanserade utvecklingsutgifter: 5 år
• Licenser: 5 år
• Goodwill: 10 år
Goodwill skrivs av över längre tid än fem år på gund av att de avser
strategiska förvärv inom ett nytt affärsområde.
Borttagande från balansräkningen
Immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid
utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången.
När immateriella anläggningstillgångar avyttras bestäms
realisationsresultatet som skillnaden mellan försäljningspriset och
tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon
av posterna Övriga rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas initialt till anskaffningsvärde eller tillverkningskostnader inklusive utgifter för att få
tillgången på plats och i skick för att kunna användas enligt intentionerna med investeringen. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och andra direkt hänförliga utgifter såsom utgifter för leverans,
hantering, installation, montering, lagfarter och konsulttjänster. I
anskaffningsvärdet för egentillverkade materiella anläggningstillgång ingår även indirekta tillverkningskostnader.
Anskaffningsvärdet inkluderar inte låneutgifter.
Materiella anläggningstillgångar inkluderar också maskiner
som innehas enligt finansiella leasingavtal.
Anskaffningsvärdet på Koncernens byggnader har fördelats på
komponenter.
Materiella anläggningstillgångar värderas därefter till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar
och med tillägg för uppskrivning. Mark värderas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning.
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs av tillgångens/komponentens avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod och påbörjas när tillgången/komponenten tas i bruk.
Avskrivning görs linjärt. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
• Byggnader: 10-100 år
• Maskiner och andra tekniska anläggningar: 5-12 år
• Inventarier, verktyg och installationer: 5 år

Tillkommande utgifter
Utbyte av komponenter och nya komponenter räknas in i tlllgångens anskaffningsvärde. Andra tillkommande utgifter räknas in i
tillgångens anskaffningsvärde om det är sannolikt att de framtida
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer
att tillfalla Koncernen och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Om inte kostnadsförs utgifterna.
Borttagande från balansräkningen
Materiella anläggningstillgångar eller komponenter tas bort från
balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering
eller avyttring av tillgången eller komponenten.
När materiella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon
av posterna Övriga rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader.
Leasing
Leasingavtal klassificeras vid leasingavtalets ingående antingen
som finansiell eller operationell leasing.
Finansiell leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska riskerna och fördelar som finns förknippade med att äga en
tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren.
När Koncernen är leasetagare i den här typen av avtal redovisas
rättigheter och skyldigheteter som tillgång och skuld i koncern
redovisingen. Tillgången och skulden redovisas vid leasingsavtalets
början till det lägsta av den leasade tillgångens verkliga värde och
nuvärdet av minimileasingavgifterna. Minimileaseavgifter fördelas
mellan ränta och amortering.
Avskrivning av leasade tillgångar enligt finansiella leasingavtal
görs över den beräknade nyttjandeperioden. Variabla avgifter kostnadsförs under det räkenskapsår som de uppkommer.
Operationell leasing
Andra leasingavtal än finansiella leasingavtal utgör operationella
leasingavtal. När Koncernen är leasetagare kostnadsförs leasingavgifter avseende operationella leasingavtal linjärt över leasingperioden. Tillhörande kostnader, såsom underhåll och försäkring,
kostnadsförs när de uppkommer.
Prövning av nedskrivningsbehov av immateriella
och materiella anläggningstillgångar
Per varje balansdag görs en bedömning av om det föreligger någon
indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade
värde. Finns det en sådan indikation beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde
görs en nedskrivning som kostnadsförs.
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En internt upparbetad immateriell anläggningstillgång som ännu
inte är färdig att användas eller säljas per balansdagen nedskrivningsprövas alltid.
Återvinningsvärdet för en tillgång eller en kassagenererande
enhet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.
Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader utgörs av
det pris som Koncernen/Moderföretaget beräknar kunna erhålla
vid en försäljning mellan kunniga parter som är oberoende av
varandra och som har intresse av att transaktionen genomförs.
Avdrag görs för sådana kostnader som är direkt hänförliga till
försäljningen.
Nyttjandevärdet utgörs av framtida kassaflöden som en tillgång
eller en kassagenererande enhet väntas ge upphov till.
Vid nedskrivningsprövning grupperas tillgångarna i kassagenererande enheter. En kassagenererande enhet är den minsta
identifierbara grupp med i allt väsentligt oberoende inbetalningar.
Följden är att vissa tillgångars nedskrivningsbehov prövas enskilt
och vissa prövas på nivån kassagenererande enhet. Goodwill
fördelas på de kassagenererande enheter som förväntas dra fördel av
synergieffekterna i de hänförliga rörelseförvärven och representerar
den lägsta nivå i Koncernen där goodwill bevakas.
Nedskrivningar avseende kassagenererade enheter minskar
först det redovisade värdet för den goodwill som är fördelad på den
kassagenererande enheten. Eventuell återstående nedskrivning
minskar proportionellt de övriga tillgångarna i de kassagenererade
enheterna.
Med undantag av goodwill görs en ny bedömning av alla
tillgångar för tecken på att en tidigare nedskrivning inte längre
är motiverad. En nedskrivning återförs om tillgångens eller den
kassagenererande enhetens återvinningsbara värde överstiger det
redovisade värdet och fördelas proportionellt över samtliga tillgångar förutom goodwill.

Övriga valutakursvinster och -förluster redovisas under rubriken
Resultat från finansiella poster.

Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas för att generera
hyresintäkter och/eller för värdestegring. Förvaltningsfastigheter
redovisas initialt till anskaffningsvärde, dvs. på samma sätt som
övriga materiella anläggningstillgångar.
Förvaltningsfastigheter ingår i posten Byggnader och mark och
har för detta år inte särredovisats i egen not med hänvisning till att
det skulle kräva omfattande arbete och då det är en förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3).
Hyresintäkter och rörelsekostnader avseende förvaltningsfastigheter ingår i posterna Nettoomsättning respektive Övriga externa
kostnader.

Borttagande från balansräkningen
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör eller regleras,
eller när de risker och fördelar förknippade med tillgången överförs
till annan part. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen
när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs
och de valutakursdifferenser som uppkommer redovisas i resultaträkningen. Valutakursvinster och -förluster avseende rörelserelaterade fordringar och skulder i utländsk valuta redovisas i posterna
Övriga rörelseintäkter och Övriga rörelsekostnader.

Inkomstskatter
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då en underliggande transaktion redovisas i eget kapital varvid även tillhörande
skatteeffekt redovisas i eget kapital.
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Finansiella instrument
Redovisning och värdering
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när Koncernen blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor.
Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för
befarade förluster. Leverantörsskulder och andra icke-räntebärande
skulder värderas till nominella belopp.
Finansiella anläggningstillgångar och finansiella långfristiga
skulder samt räntebärande korfristiga finansiella fordringar och
skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterföljande värdering till upplupet anskaffningsvärde, vilket normalt
är detsamma som verkligt värde (transaktionsvärdet) vid anskaffningstidpunkten med tillägg av direkt hänförliga transaktionsutgifter såsom courtage.
Värdepappersportfölj
Koncernens värdepappersportfölj utgörs av ett flertal finansiella
instrument som handlas på en aktiv marknad och som innehas för
riskspridning. Värdepappersportföljen värderas enligt portföljmetoden och till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.
Nedskrivning av finansiell tillgång
Per varje balansdag bedömer Koncernen om det finns indikationer
på nedskrivningsbehov. Bedömningen görs individuellt post för
post. Koncernens värdepappersportfölj utgör en post då Koncernen
utformat och dokumenterat en riskspridningsstrategi och de finansiella instrumenten i portföljen är klart identifierbara.
Per varje balansdag bedöms om en tidigare nedskrivning ska
återföras helt eller delvis till följd av att de skäl som låg till grund
för nedskrivningen har förändrats.

Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta
av anskaffningsvärdet och beräknat nettoförsäljningsvärde inklusive en bedömning av inkurans. Beräkning av anskaffningsvärdet har
gjorts med tillämpning av först-in-först-ut-metoden.
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Aktuella skattefordringar och skatteskulder respektive uppskjutna
skattefordringar och skatteskulder kvittas i de fall det finns en legal
kvittningsrätt.
Aktuell skatt
Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räkenskapsår
som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell
skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och
skatteregler som gäller på balansdagen och nuvärdesberäknas inte.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.
Uppskjuten skatt beräknas med hjälp av balansräkningsmetoden på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnader mellan de
redovisade värdena för tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott.
Ingen avsättning görs dock för uppskjuten skatt vid den första
redovisningen av goodwill.
Förändring av uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen.
Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda
outnyttjade förlustavdrag.
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder värderas baserat
på hur Koncernen förväntar sig att återvinna/reglera det redovisade
värdet på motsvarande tillgång/skuld. Värdering görs utan diskontering och enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade
på balansdagen. En uppskjuten skattefordran värderas till högst det
belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande eller framtida skattepliktiga resultat vilket omprövas per varje
balansdag.
Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och andra kortfristiga,
likvida placeringar som lätt kan omvandlas till känt belopp och
som är utsatta för obetydlig risk för värdefluktuationer. Sådana
placeringar har en löptid på maximalt tre månader.
Eget kapital
Eget kapital i koncernen består av följande poster:
Aktiekapital som representerar kvotvärdet för emitterade och
registrerade aktier.
Övrigt tillskjutet kapital som innefattar eventuell premie
som erhållits vid nyemission av aktiekapital. Eventuella transaktionskostnader som sammanhänger med nyemission av
aktier dras från överkursen, med hänsyn tagen till eventuella
inkomstskatteeffekter.
Annat eget kapital inklusive årets resultat som inkluderar
följande:

• Reservfonder
• Eget kapitalandel i obeskattade reserver
• Balanserat resultat, dvs. alla balanserade vinster och aktierelaterade ersättningar för innevarande och tidigare perioder.
Utdelningar som ska betalas ingår i posten Övriga skulder när
utdelningarna har godkänts på en bolagsstämma före balansdagen.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis löner, semester
ersättningar och bonus, är ersättningar till anställda som förfaller
inom tolv månader från balansdagen det år som den anställde
tjänat in ersättningen. Kortfristiga ersättningar värderas till det
odiskonterade beloppet som Koncernen förväntas betala till följd
av den outnyttjade rättigheten.
Ersättningar efter avslutad anställning
Koncernen tillhandahåller ersättningar efter avslutad anställning 
i form av pensioner genom olika förmånsbestämda och avgiftsbestämda planer.
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Koncernen betalar fastställda avgifter till andra juridiska personer avseende flera statliga planer och försäkringar för enskilda
anställda. Koncernen har inga legala eller informella förpliktelser
att betala ytterligare avgifter utöver betalningar av den fastställda
avgiften som redovisas som en kostnad i den period där den relevanta tjänsten utförs.
Förmånsbestämda pensionsplaner
Andra pensionsplaner än avgiftsbestämda planer utgör förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen behåller här den legala
förpliktelsen för eventuella förmåner, även om förvaltningstillgångar har reserverats för finansiering av den förmånsbestämda
planen. Förvaltningstillgångar kan innefatta särskilt identifierade tillgångar i en pensionsstiftelse och försäkringsbrev som är
förvaltningstillgångar.
Koncernens förmånsbestämda planer som regleras genom
betalning av pensionspremier redovisas som avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs därmed i den period där den relevanta
tjänsten utförs.
Koncernen har kapitalförsäkringar som tecknats för att täcka
pensionsåtaganden gentemot anställda. Kapitalförsäkringar
redovisas som tillgång under Finansiella anläggningstillgångar.
Förpliktelsen värderas till kapitalförsäkringens anskaffningsvärde
med tillägg för löneskatt.
Förmånsbestämda pensionsplaner i utländska dotterföretag
redovisas enligt nationella regler.
Övriga långfristiga ersättningar
Ersättningar som förfaller till betalning efter mer än tolv månader
värderas till nuvärdet av förpliktelsen på balansdagen.
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Ersättning vid uppsägning
Avsättning för avgångsvederlag redovisas när Koncernen har en
legal eller informell förpliktelse att avsluta anställning före dess
upphörande eller att lämna ersättning vid uppsägning genom
erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. Avsättning görs
för den delen av uppsägningslönen som den anställde får utan
arbetsplikt med tillägg för sociala avgifter vilket representerar den
bästa uppskattningen av den ersättning som förväntas krävas för
att reglera förpliktelsen.
Avsättningar, ansvarsförbindelser
och eventualtillgångar
Avsättningar
Avsättningar för garantier, legala processer eller andra krav redovisas när Koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd
av en inträffad händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppet kan
uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för
utflödet kan fortfarande vara oviss.
Avsättningar för omstruktureringar redovisas bara om en
fastställd och utförlig omstruktureringsplan har utarbetats och
införts, eller om planens huvuddrag åtminstone har offentliggjorts
till dem som berörs av den. Avsättningar redovisas inte för utgifter
som hör samman med den framtida verksamheten.
Avsättningar värderas initialt till den bästa uppskattningen av
det belopp som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen,
baserat på de mest tillförlitliga uppgifter som finns tillgängliga
på balansdagen. Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där
pengars tidsvärde är väsentligt.
Eventuell gottgörelse som Koncernen är så gott som säker på att
kunna erhålla av en extern part avseende förpliktelsen redovisas
som en separat tillgång. Denna tillgång kan dock inte överstiga
beloppet för den hänförliga avsättningen.
Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för.
Avsättningen omprövas varje balansdag. Justeringar redovisas i
resultaträkningen.
Ansvarsförbindelser
Som ansvarsförbindelse redovisas:
• en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars
förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera
osäkra händelser, som inte helt ligger inom Koncernens kontroll,
inträffar eller uteblir, eller
• en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men
som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte
är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas
med tillräcklig tillförlitlighet.
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Verkligt värdesäkringar
Säkringar av verkligt värde tillämpas huvudsakligen för kundfordringar och leverantörsskulder i utländsk valuta samt lån i utländsk
valuta.
Den säkrade posten värderas till terminskurs.

Redovisningsprinciper

Moderföretagets värderingsprinciper
Moderföretaget tillämpar samma värderingsprinciper som koncernen förutom enligt följande:
Leasing
Samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Utdelningar från dotterföretag
Utdelningar från dotterföretag intäktsredovisas när moderföretagets rätt till utdelning bedöms som säker och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag värderas till anskaffningsvärde eventuellt
minskat med nedskrivningar. Utdelningar från dotterföretag
redovisas som intäkt.
Andelar i intresseföretag och joint ventures
I moderföretaget redovisas innehaven till anskaffningsvärde eventuellt minskat med nedskrivningar. Utdelningar från intresseföretag och joint ventures redovisas som intäkt.
Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som
bokslutsdispositioner.
Aktieägartillskott
Moderföretaget redovisar lämnade aktieägartillskott som en
ökning av värdet på andelarna i dotterföretaget.
Återbetalningar av aktieägartillskott minskar det redovisade
värdet på andelarna i dotterföretaget.
Erhållna aktieägartillskott redovisas som en ökning av eget
kapital.
Återbetalningar av aktieägartillskott av erhållna aktieägartillskott minskar eget kapital.
Obeskattade reserver
Till följd av kopplingen mellan redovisning och beskattning redo
vsas obeskattade reserver i moderföretaget. Dessa består till 
22 procent av uppskjuten skatt.
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Not 2

Uppskattningar och bedömningar

När finansiella rapporter upprättas måste styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med tillämpade redovisnings- och
värderingsprinciper göra vissa uppskattningar, bedömningar och
antaganden som påverkar redovisning och värdering av tillgångar,
avsättningar, skulder, intäkter och kostnader. De områden där
sådana uppskattningar och bedömningar kan ha stor betydelse för
Koncernen, och som därmed kan påverka resultat- och balansräkningarna i framtiden, beskrivs nedan.
Betydande bedömningar
Följande är betydande bedömningar som har gjorts vid tillämpning av de av Koncernens redovisningsprinciper som har den mest
betydande effekten på de finansiella rapporterna.
Aktivering av immateriella tillgångar
Koncernen innehar balanserade immateriella tillgångar som ännu
inte färdigställts. Sådana ska nedskrivningsprövas åtminstone årligen. För att kunna göra detta måste uppskattning göras av framtida
kassaflöden hänförliga till tillgången eller den kassagenererande
enhet som tillgången ska hänföras till när den är färdigställd. En
lämplig diskonteringsränta ska också bestämmas för att kunna
diskontera dessa beräknade kassaflöden.
Redovisning av uppskjutna skattefordringar
Bedömningen av i vilken omfattning uppskjutna skatteford
ringar kan redovisas baseras på en bedömning av sannolikheten av
Koncernens framtida skattepliktiga intäkter mot vilka uppskjutna
skattefordringar kan utnyttjas. Dessutom krävs väsentliga överväganden vid bedömning av effekten av vissa rättsliga och ekonomiska begränsningar eller osäkerheter i olika jurisdiktioner.
Bedömning av osäkra fordringar
Kundfordringar värderas till det kassaflöde som förväntas inflyta
till företaget. Därmed görs en detaljerad och objektiv genomgång
av alla utestående belopp på balansdagen.

Pågående rättstvist
I Koncernen finns ingen pågående rättstvist av väsentlig betydelse
och vars utfall påverkar koncernens finansiella ställning i någon
betydande omfattning.
Osäkerhet i uppskattningen
Nedan följer information om uppskattningar och antaganden som
har den mest betydande effekten på redovisning och värdering av
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Utfallet från dessa kan
avvika väsentligt.
Nedskrivningar
För att bedöma nedskrivningsbehovet beräknas återvinningsvärdet för varje tillgång eller kassagenererande enhet baserat på
förväntade framtida kassaflöde och med användning av en lämplig
ränta för att kunna diskontera kassaflödet. Osäkerheter ligger i
antaganden om framtida kassaflöde och fastställande av en lämplig
diskonteringsränta.
Nyttjandeperioder för avskrivningsbara tillgångar
Per varje balansdag görs en genomgång av gällande bedömningar
av nyttjandeperioder för avskrivningsbara tillgångar. Osäkerheten
i dessa bedömningar beror på teknisk inkurans som kan förändra
användningen av dessa avskrivningsbara tillgångar.
Varulager
Per varje balansdag görs en beräkning av nettoförsäljningsvärdet
för varulagret varmed de mest tillförlitliga uppgifter som finns
tillgängliga beaktas.
Rörelseförvärv
Vid beräkning av verkliga värden används värderingstekniker för
de olika delarna i ett rörelseförvärv. Framförallt verkligt värde på
tilläggsköpeskilling är beroende av utfallet av flera variabler.
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Not 3

Förändringar i resultat och balansräkning för 2013 med anledning av övergång till K3.
Årsredovisning
2013

K3
justering

2013-12-31

Årsredovisning
2014
2014-12-31

Koncernens balans- och resultaträkning för 2013 har justerats enligt nedan
med anledning av ovan.
BALANSRÄKNING
Tillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

601 755
90 204
30 173
733 478

2 720
20 815
6 298
29 833

604 475
111 019
36 471
763 311

1 550 430

29 833

1 580 263

871 349
871 349

676
676

872 025
872 025

Avsättningar
Uppskjutna skatteskulder
Summa avsättningar

3 919
73 215

591
591

4 510
73 806

Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

63 071
79 097

28 566
28 566

91 637
107 663

1 550 430

29 833

1 580 263

-327 622
-40 739
-3 033 632

9 697
-5 726
3 971

-317 925
-46 465
-3 029 661

-4 070
-2 480
44 796

-1 379
-591
1 931

-5 449
-3 071
46 797

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital och skulder

RESULTATRÄKNING
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Räntekostnader och liknande resultatposter
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Not 4

Nettoomsättning
Koncernen
2014

Moderbolaget

2013

2014

2013

Nettoomsättningen fördelas på följande verksamhetsgrenar			
Frukt och grönsaker
Fastigheter
Skog
Övrigt
Summa

2 949 212
31 113
5 612
–
2 985 937

3 006 742
32 944
6 048
–
3 045 734

–
–
–
1 600
1 600

–
–
–
1 585
1 585

Nettoomsättningen fördelas på följande geografiska marknader
Sverige
Finland
Danmark
Tyskland
Estland
Övriga länder inom Europa
Summa

2 030 653
850 140
79 026
13 891
1 710
10 517
2 985 937

2 207 056
773 257
39 544
13 061
3 442
9 374
3 045 734

1 600
–
–
–
–
–
1 600

1 585
–
–
–
–
–
1 585

Not 5

Ersättning till revisorer
Koncernen
2014

Moderbolaget

2013

2014

2013

Grant Thornton
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster

2 505
126
180
271

2 134
145
286
684

739
29
169
227

568
107
266
229

Annat revisionsbolag
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster
Summa

82
172
3 336

78
121
3 448

–
–
1 164

–
–
1 170

Not 6

Operationella leasingavtal
Inom 1 år

Koncernen
Framtida minimileaseavgifter är enligt följande:
31 december 2014
31 december 2013

Minimileaseavgifter
1-5 år
Efter 5 år

Summa

49 894
42 143

156 402
156 005

114 016
137 075

320 312
335 223

1 193
1 193

2 386
3 579

–
–

3 579
4 772

Leasingkostnaderna under rapportperioden uppgick till 43 714 ksek (44 568).
Moderföretaget
Moderföretaget innehar ett antal finansiella leasingavtal avseende en bil, lokalhyra och
kontorsutrustning som i juridisk person redovisas enligt reglerna för operationella leasingavtal
och därmed kostnadsförs linjärt.
31 december 2014
31 december 2013
Leasingkostnaderna under rapportperioden uppgick till 1 193 ksek (1 193).
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Not 7

Löner och ersättningar till anställda
Koncernen
2014

Moderbolaget

2013

2014

2013

Kostnader som redovisas för ersättning till anställda delas upp enligt följande
Löner och ersättningar - styrelse och vd
Löner - övriga anställda
Totala löner och ersättningar

19 465
217 061
236 526

20 440
197 561
218 001

5 890
2 298
8 188

5 879
2 723
8 602

Pensioner - styrelse och vd
Pensioner - övriga anställda
Övriga sociala avgifter
Totala sociala avgifter

4 271
20 682
59 136
84 089

3 834
20 218
57 243
81 295

1 200
687
1 119
3 006

1 200
858
1 774
3 832

I beloppet för löner inom koncernen ingår tantiem med 3 583 ksek (4 004).
Utestående pensionsförpliktelser avseende styrelse och vd uppgår till

12 000

10 800

12 000

10 800

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 moderbolaget och redovisas under posten Övriga externa kostnader. För 2014 respektive 2013 har det
utgått ersättning med 2 301 respektive 2 171. Moderbolaget tecknade 2005 en kapitalförsäkring till styrelseordföranden. Anskaffningsvärdet för denna försäkring
uppgår per balansdagen till 12 000 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 8

Resultat från andelar i koncernföretag
Koncernen
2014

Utdelning
Realisationsresultat vid avyttring av andelar
Summa

Not 9

Moderbolaget

2013

–
-3 724
-3 724

2014
–
–
0

2013

100
1 106
1 206

104
1
105

Resultat från andelar i intresseföretag
Koncernen
2014

Realisationsresultat vid avyttring av andelar
Summa

Moderbolaget

2013
–
0

2014
-13
-13

2013
–
0

–
0

Not 10 Resultat från övriga värdepapper och fordringar
Koncernen
2014
Realisationsresultat från övriga värdepapper
Summa

Moderbolaget

2013

17 200
17 200

11 303
11 303

2014
17 200
17 200

2013
11 259
11 259

Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
2014
Ränteintäkter från koncernföretag
Ränteintäkter från övriga företag
Utdelningar
Valutakursdifferenser på fordringar
Summa
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–
1 202
1 129
4 080
6 411

Moderbolaget

2013
–
2 363
–
1 659
4 022

2014
10 611
265
1 129
3 481
15 486

2013
14 154
983
–
1 500
16 637

VD-ORD

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
2014
Räntekostnader till koncernföretag
Räntekostnader till övriga företag
Valutakursdifferenser på skulder
Övriga finansiella kostnader
Summa

Moderbolaget

2013

–
-4 010
–
-1 401
-5 411

2014

–
-4 484
-90
-875
-5 449

2013

-1 384
-2 093
–
–
-3 477

-2 184
-1 001
–
–
-3 185

Not 13 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget
2014
2013
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Summa

24 242
–
24 242

35 066
-4 640
30 426

Not 14 Skatt på årets resultat
De huvudsakliga komponenterna i skattekostnaden för räkenskapsåret och förhållandet mellan förväntad skattekostnad baserat på svensk effektiv skattesats
för koncernen på 22 procent (22) och redovisad skattekostnad i resultatet är enligt följande:					
Koncernen
2014

Moderbolaget

2013

2014

2013

Resultat före skatt

53 594

49 868

38 282

37 144

Skatt enligt gällande skattesats, 22%
Justering av tidigare års skatt
Skattefria intäkter
Ej avdragsgilla kostnader
Övrigt
Redovisad skatt i resultaträkningen

-11 791
-560
3 572
-4 160
-1 770
-14 709

-10 971
2 203
4 590
-3 234
4 341
-3 071

-8 422
-560
3 572
-3 890
–
-9 300

-8 172
2 203
4 590
-3 234
–
-4 613

Skattekostnaden består av följande komponenter:
Aktuell skatt
På årets resultat
Justering av tidigare år skatt
Utnyttjande skattemässiga underskottsavdrag
Redovisad skatt i resultaträkningen

-4 026
–
-10 683
-14 709

-2 673
-4
-394
-3 071

–
–
-9 300
-9 300

–
–
-4 613
-4 613

27

6

24

12

Genomsnittlig skattesats uppgår till, %

Not 15 Balanserade utvecklingsutgifter och licenser
Koncernen
2014-12-31 2013-12-31

Moderbolaget
2014-12-31 2013-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Valutakursdifferenser
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

27 896
11 603
-7 192
719
-847
32 179

15 759
11 869
268
–
–
27 896

770
–
–
–
–
770

770
–
–
–
–
770

Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Valutakursdifferenser
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 799
80
-406
-2 805
-8 930

-4 789
–
-194
-816
-5 799

-347
–
–
-154
-501

-193
–
–
-154
-347

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-7 636
7 112
-524

-7 636
–
-7 636

–
–
0

–
–
0

Redovisat värde

22 725

14 461

269

423
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Not 16 Goodwill
Koncernen

Moderbolaget

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Valutakursdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

151 214
–
145
151 359

146 841
4 372
1
151 214

–
–
–
0

–
–
–
0

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-43 224
-781
-44 005

-43 224
–
-43 224

–
–
0

–
–
0

-103 617
-103 617

-103 617
-103 617

–
0

–
0

3 737

4 373

0

0

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

712 211
–
4 432
-53 716
2 660
–
15 626
681 213

788 738
2 440
930
-44 383
2 582
-38 163
67
712 211

–
–
–
–
–
–
–
0

–
–
–
–
–
–
–
0

-106 514
–
16 863
-392
-3 894
-6 708
-100 645

-98 179
246
3 264
-793
–
-11 052
-106 514

–
–
–
–
–
–
0

–
–
–
–
–
–
0

7 426
-938
6 488

8 364
-938
7 426

–
–
0

–
–
0

-8 658
9 138
-480
0

-27 211
18 829
-266
-8 648

–
–
–
0

–
–
–
0

Redovisat värde

587 056

604 475

0

0

Redovisat värde byggnaden
Redovisat värde markanläggningar
Redovisat värde mark

213 562
6 158
367 336
587 056

209 080
6 534
388 851
604 465

–
–
–
–

–
–
–
–

486 185
139 407

465 219
139 321

–
–

–
–

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Redovisat värde

Not 17 Byggnader och mark
Koncernen

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Justering fg år enligt K3
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Valutakursdifferenser
Ersättningsfond
Omklassificeringar
Utgående sckumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Justering enligt K3
Försäljningar/utrangeringar
Valutakursdifferenser
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående uppskrivningar
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
Utgående ackumulerade uppskrivningar
Ingående nedskrivningar
Försäljning/utrangering
Omklassificeringar
Utgående nedskrivningar

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde för koncernens svenska fastigheter
varav byggnader

Moderbolaget

Not 17 inkluderar även Förvaltningsfastigheter som detta år inte särredovisats i egen not med hänvisning till att det skulle kräva omfattande arbete och avser
en förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3).
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Not 18 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen

Moderbolaget

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Valutakursdifferenser
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

241 242
13 240
-11 206
266
-16
243 526

219 575
12 221
-10 110
1 188
18 368
241 242

–
–
–
–
–
0

–
–
–
–
–
0

Ingående akumulerade avskrivningar

-128 415

-113 375

–

–

Försäljningar/utrangeringar
Valutakursdifferenser
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

9 765
-2 058
2 894
-21 543
-139 357

8 237
-2 302
–
-20 975
-128 415

–
–
–
–
0

–
–
–
–
0

-1 808
303
314
-19
-1 210

-2 100
303
–
-11
-1 808

–
–
–
–
0

–
–
–
–
0

102 959

111 019

0

0

19 269

20 815

–

–

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

110 996
20 993
-21 238
936
282
111 969

104 424
24 282
-18 170
312
148
110 996

3 359
–
–
–
–
3 359

3 359
–
–
–
–
3 359

Ingående ackumulerade avskrivningar

-74 310

-74 083

-2 470

-2 309

Försäljningar/utrangeringar
Valutakursdifferenser
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

17 058
139
-14 043
-71 156

12 968
-216
-12 979
-74 310

–
–
-112
-2 582

–
–
-161
-2 470

-215
228
–
-13
0

-207
–
-8
–
-215

–
–
–
–
0

–
–
–
–
0

40 813

36 471

777

889

5 047

6 298

–

–

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Redovisat värde
Leasade tillgångar
Koncernen innehar finansiella leasingavtal avseende truckar, kylutrustning och banan
mogningsrum. I ovanstående redovisade värden ingår redovisade värden för dessa
tillgångar med

Not 19 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Valutakursdifferenser
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Valutakursdifferenser
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Redovisat värde
Leasade tillgångar
Koncernen innehar finansiella leasingavtal avseende lastbilar och bilar. I ovanstående
redovisade värden ingår redovisade värden för dessa tillgångar med

Moderbolaget
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Not 20 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Koncernen

Moderbolaget

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

9 812
12 633
-14 045
8 400

13 287
14 906
-18 381
9 812

–
–
–
0

–
–
–
0

8 400

9 812

0

0

I koncernen ingår följande dotterföretag

2014-12-31

2013-12-31

Namn

Redovisat
värde

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Redovisat värde

Not 21 Andelar i koncernföretag

AB Åkers Styckebruk
STC GreenFood AB
Åkers Kronopark AB
STC Scandinavian Trading Company AB
Vacman i Göteborg AB
Scanoil AB
STC Venture Capital AB
Norlico Capital AB
Walzengiesserei Meiderich GmbH
Gripsholms Världshus
Kost Express AB
JS Saba Continent BV
Seasero Nio AB
Freshnet AB

Org.nr

Andel %

Redovisat
värde

556230-5697
556115-6778
556038-6102
556212-4429
556226-0660
556036-1403
556212-4205
556491-9750
HRB 4857
556287-8479
556575-1087
24137960
556214-0987
556575-1095

100
100
100
100
–
100
100
100
–
100
100
100
100
100

179 475
145 004
139 074
50 000
–
12 000
10 000
2 020
–
500
400
386
100
–

164 250
145 004
139 074
50 000
15 000
12 000
10 000
2 020
1 708
500
400
386
100
100

538 959

540 542

Summa
Indirekt ägda koncernbolag
AB Hembergs Trädgårdsprodukter
Allfrukt i Stockholm AB
Eden Salaattibaari OY
Eden Salladsbar AB
Ewerman AB
Fastighets AB Knut Påls väg 9
Fastighets AB Styckebruk 1
Fastighets AB Örebro Trädgårdshall
Lots Invest AB
Norlico Holding AB
Osterlén Fastighets AB

Förändringar under året

Org.nr
556241-5538
556381-2451
2590747-7
556856-9866
556095-5840
556156-2355
556745-4623
556863-1526
556558-3316
556316-1792
556606-0710

Indirekt ägda koncernbolag

Org.nr

Oy Avant Niko Ab (50 %)
Salico AB
Salico Oy
Satotukku Oy
Skogsbolaget Snäckstavik AB
STC GreenFood Export Iberica S.L.U ES
STC GreenFood Sourcing AB
Valintavarkaus Oy (70 %)
Växjö Partiaffär AB
Åkers Styckebruk Immobilien GmbH
Örebro Trädgårdshall AB

0907534-0
556320-8874
1568507-01
0113698-9
556850-4640
B-65002453
556759-6811
0811202-3
556290-0927
HRB 20460
556047-3042

Koncernen

Moderbolaget

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Lämnat aktieägartillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

–
–
–
0

–
–
–
0

652 930
-16 808
15 225
651 347

652 930
–
–
652 930

Ingående ackumulerade uppskrivningar
Utgående ackumulerade uppskrivningar

–
0

–
0

5 240
5 240

5 240
5 240

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

–
0

–
0

-117 628
-117 628

-117 628
-117 628

Redovisat värde

0

0

538 959

540 542

Under 2014 har Vacman i Göteborg AB samt Freshnet AB likviderats. Walzengiesserei Meiderich GmbH har sålts i december 2014.
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Not 22 Andelar i intresseföretag
I koncernen ingår följande intresseföretag
Swedecut AB

Org.nr

Antal
andelar

Andel %

Redovisat
värde

556772-0759

–

50

150

Eget
kapital

Resultat

525

19

Tillägg för företag som inte konsolideras
Swedecut AB
Koncernen

Moderbolaget

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

150
150

150
150

–
0

–
0

Redovisat värde

150

150

0

0

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

Nya fordringar

1 038

–

–

–

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 038

0

0

0

Redovisat värde

1 038

0

0

0

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

Förutbetalda kostnader

8 407

8 275

458

656

Upplupna intäkter

4 726

10 806

–

–

Redovisat värde

13 133

19 081

458

656

Not 23 Fordringar hos intresseföretag
Koncernen

Moderbolaget
2013-12-31

Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

Moderbolaget

Not 25 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Koncernens avsättning för pensioner består av att moderbolaget har en förpliktelse avseende pension till styrelsens ordförande. Se not 7 för detaljer. Dotterbolaget Walzengiesserei Meidereich GmbH, Tyskland har satt av medel för att möta framtida pensionsförpliktelser för nuvarande och tidigare anställda.
Dotterbolaget såldes i slutet av december 2014. Tidigare års avsättningar för dessa pensioner har redovisats i enlighet med de tyska redovisningsprinciperna
för pensionsavsättningar.
Koncernen

Ingående balans
Förändring under året
Sålda bolag
Redovisat värde

Moderbolaget

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

42 074

39 008

14 547

13 115

1 113

3 066

1 113

1 432

-27 527

–

–

–

15 660

42 074

15 660

14 547

Not 26 Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
Uppskjutna skatter som uppstår till följd av temporära skillnader mellan bokfört och skattemässigt värde och outnyttjade underskottsavdrag
är enligt följande:
Koncernen
2014-12-31

Moderbolaget

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

Temporära skillnader i värdet av materiella anläggningstillgångar

-5 005

-4 510

–

–

Skattemässiga underskottsavdrag

40 400

50 926

39 988

49 288

35 395

46 416

39 988

49 288

Uppskjuten skattefordran

40 400

50 926

39 988

49 288

Uppskjuten skatteskuld

-5 005

-4 510

–

–

Redovisat som:
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Not 27 Övriga avsättningar
Koncernen

Omstrukturering

Övrigt

Summa

2 922
–
-2 922
0

25 746
1 476
–
27 222

28 668
1 476
-2 922
27 222

2 900
–
2 900

654
-1 493
26 383

3 554
-1 493
29 283

–
–
–

25 729
25 729
25 729

25 729
25 729
25 729

Redovisat värde 1 januari 2013
Tillkommande avsättningar
Ianspråktagna belopp
Redovisat värde 31 december 2013
Tillkommande avsättningar
Ianspråktagna belopp
Återförda belopp
Redovisat värde 31 december 2014
Moderföretaget
Redovisat värde 1 januari 2013
Redovisat värde 31 december 2013
Redovisat värde 31 december 2014

Övriga avsättningar avser dels reserveringar för framtida omstruktureringar av delar av verksamheten, dels reserveringar för garantiåtagande relaterade till
tidigare försäljning av aktier i koncernföretag.

Not 28 Långfristiga skulder
Av ovanstående skuldposter förfaller följande belopp till betalning efter mer än fem år.
Koncernen

Moderbolaget

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

34 202
41 453
–
75 655

8 329
70 768
28 566
107 663

217 432
31 200
–
248 632

300 922
60 000
–
360 922

Amortering inom 2-5 år
Amortering efter 5 år
Byte av redovisningsprincip K3 - Finansiella leasingavtal
Summa

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Moderbolaget

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

127 121
5 622
132 743

127 640
5 344
132 984

2 456
–
2 456

3 393
–
3 393

Medelantal
anställda

Varav
män

Medelantal
anställda

Varav
män

Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Redovisat värde

Not 30 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 100 procent (100) omsättning mot andra koncernföretag.
Av rörelsekostnaderna utgjorde 9 procent (8) kostnader mot andra koncernföretag.

Not 31 Medelantalet anställda

Koncernen

2014-12-31

Sverige
Finland
Övriga länder
Totalt för koncernen

2013-12-31

393
164
11
568

298
88
5
391

394
149
9
552

285
80
4
369

4
4

2
2

5
5

3
3

Moderbolaget
Sverige
Totalt för moderföretaget

Av styrelsens 4 (4) ledamöter är 1 (1) kvinnor.
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Not 32 Händelser efter balansdagen
Inga händelser som leder till justeringar eller betydande händelser som inte leder till justeringar har inträffat mellan balansdagen och datumet för
utfärdandet av årsredovisningen.

Not 33 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen

Avskrivningar
Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar
Justering K3, komponentavskrivning materiella anläggningstillgångar
Summa justeringar

Moderbolaget

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

46 528
- 9 797

32 957
–

266
–

315
–

–
36 731

-3 972
28 985

–
266

–
315

Not 34 Definiton av nyckeltal
Avkastning på eget kapital

Operativt rörelseresultat

Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

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

Avkastning på sysselsatt kapital

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

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

EBITDA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

Not 35 Omräkningskurs
Vid omräkning av beloppen från redovisningsvalutan till SEK har balansdagens kurs använts för omräkning av balansräkning samt årets snittkurs för omräkning av resultaträkning. Följande kurser har använts:

2014

Snittkurs

Balansdagens
kurs

EUR
USD

9,0968
6,8577

9,5155
7,8117

8,6494
6,5140

8,9430
6,5084

2013
EUR
USD
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Försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen 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 12 juni 2015 för fastställelse.

Stockholm den 22 april 2015

Peter Norlindh, Ordförande

Christina Hjelm

Sten-Åke Lindstedt

Bernt Magnusson

Anders Hallberg, vd

Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 april 2015
Grant Thornton Sweden AB

Mats Fridblom
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i STC Interfinans AB, org.nr 556055-8636

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo
visningen för STC Interfinans AB för år 2014. Bolagets årsredo
visning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av
detta dokument på sidorna 15–40.
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
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 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 verkställande 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
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 2014.
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 2014.
Stockholm den 27 april 2015
Grant Thornton Sweden AB

Mats Fridblom
Auktoriserad revisor
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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

Anders Hallberg
Vd och koncernchef STC Interfinans AB
sedan 2011.
Andra uppdrag: Ledamot i Artipelag AB,
ordförande i GEFAB Gruppen AB
samt i ett flertal dotterbolag inom 
STC Interfinanskoncernen.

Susanna Öwre Kurzeja
Vd-assistent

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

Efi Diamanti
Koncernredovisningsansvarig sedan 2007.

Caroline Andersson
Vd-assistent sedan 1997.
Tjänstledig

Verksamhetsområdeschefer

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

Carina Sporrong
Vd, AB Åkers Styckebruk.
Andra uppdrag: Ledamot i Fastighets
ägarna Södermanland.

Birger Andersson
Förvaltare, Åkers Kronopark AB.
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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
i Norden.
1997 STC Interfinans ökar sitt innehav i Salico AB
till över 90 procent.
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.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt 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
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 övriga
värdepapper.

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.

2011 Skogs- och markområdet Snäckstavik förvärvas.

WMS (warehouse management system)

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

System för att styra och optimera lagerhantering.

2013 STC Greenfood förvärvar utestående minoritets
post om 49 procent i Eden Salladsbar AB.
2014 Fastighetsbolaget Walzengiesserei Meiderich
avyttrat som ett led i fokusering på bostäder och
kommersiella lokaler i Mälardalen och Storstockholm.
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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 grönt
verksamheten 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

