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STC Interfinans AB är ett privatägt, svenskt investment-
bolag som är inriktat på långsiktig portföljförvaltning. 
Värdetillväxt skapas genom att koncernen äger och 
utvecklar mindre och medelstora företag, fastigheter, 
skogstillgångar, men också genom handel med värdepapper 
och andra finansiella instrument. Målet är en stabil och 
långsiktigt konkurrenskraftig avkastning. 

STC Interfinans är en aktiv ägare. Koncernbolagen 
utvecklas med sikte på ökat värde och ständigt förbättrad 
lönsamhet – detta genom att STC Interfinans tillför  
kapital, kompetens och initierar nya tillväxt- och  
utvecklingsmöjligheter. Lika viktigt är det att verka  
för ökad samordning och intern effektivitet genom  
att tillvarata och vidareutveckla synergimöjligheterna  
mellan koncernbolagen.

STC Interfinans arbetar med ett brett ansvarstagande. 
Det innebär att ekonomiska, sociala, miljömässiga och 
kulturella värden med koppling till den egna verksamheten 
ska tillvaratas. I exempelvis skogsrörelsen är miljötänkan-
det utbrett och i livsmedelsrörelsen är närproducerade, 
ekologiska produkter samt klimatanpassade lösningar 
inom logistik och övrig hantering en självklarhet.  

Sedan 1980-talet har STC Interfinans även gjort  
omfattande kulturella satsningar i och omkring  
Mariefred och Åkers Styckebruk för att bevara  
fastigheter och hela industrimiljöer med anknytning  
till koncernen.

FRUKT OCH GRÖNSAKER DOMINERAR                                 

Det största verksamhetsområdet är import och förädling 
av frukt och grönsaker. Idag står dessa verksamheter 
för 96 procent av omsättningen. Här ingår handels- 
och grossistföretag, men även bolag som arbetar med 
förädlade produkter och färdiga måltidslösningar. Många 
av verksamheterna har starka positioner på sina huvud-
marknader i Sverige och övriga Norden. 

Inom STC Interfinans är decentraliseringen långt 
driven. Varje företagsledning tar ett aktivt ansvar i 
utvecklingen av entreprenörskapet i respektive bolag. 
Koncernens verksamheter är samlade i fyra verksam-
hetsområden – STC GreenFood, skogsbolaget Åkers 
Kronopark, fastighetsbolaget Åkers Styckebruk samt 
värdepapper och finansiella innehav, där Åkers Holding 
är det största innehavet.

STC INTERFINANS - TILLVÄXT, LÅNGSIKTIGHET OCH ANSVARSTAGANDE
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• Koncernens omsättning uppgick till 2 868 miljoner kronor (2 507) och justerat rörelseresultat exklusive poster av  
 engångskaraktär till 3,3 miljoner kronor (25,9). 

• STC GreenFood slutförde förvärven av AB Hembergs Trädgårdsprodukter, Örebro Trädgårdshall AB, Växjö  
 Partiaffär AB samt TFC Fruit in Sweden AB (70 %). Senare under året förvärvades även Bröderna Lindström AB  
 och Wermfood AB. 

• Tillsammans med en extern partner bildade STC GreenFood Salladsbaren i Stockholm AB. STC GreenFood  
 äger 51 %. Affärsidén är att placera ut moderna, fräscha salladsbarer i butiker.

• Dotterbolaget Åkers Kronopark AB förvärvade ca 1 600 hektar mark - varav cirka 940 hektar produktiv skogmark  
 - i Botkyrka kommun genom dotterbolaget Skogsbolaget Snäckstavik AB.

• STC GreenFood koncentrerade den svenska produktionen inom fresh cut till Salico AB i Helsingborg, vilket har  
 resulterat i en stark tillväxt och ökat resultat.

• AB Åkers Styckebruk och dess dotterbolag har fortsatt att investera i koncernens fastighetsbestånd.  
 I oktober 2011 invigdes Åkers bruksarkiv, där kartor och dokument från Åkerskoncernens tidiga historia  
 samlats. Bruksarkivet är inrymt i en masugnsbyggnad som byggts om under 2010/2011. Därmed görs de  
 historiska samlingarna tillgängliga för forskare samt för allmänheten.

• Carina Sporrong tillträdde som VD för fastighetsbolaget Åkers Styckebruk i maj.

• Anders Hallberg tillträdde som VD och Koncernchef den 1 oktober.

• Lars Åström rekryterades i juni som VD och Koncernchef för STC GreenFood. Han tillträdde sin post  
 den 1 januari 2012.

KONCERNSTRUKTUR               

Koncernens verksamhet är samlad i fyra områden  
– frukt- och grönsaksverksamheten STC GreenFood, 
skogsbolaget Åkers Kronopark och fastighetsbolaget 

Åkers Styckebruk. Därtill har koncernen finansiella 
innehav och bedriver förvaltning av aktier och andra 
värdepapper.

KORT OM 2011

STC INTERFINANS I KORTHET

STC INTERFINANS

STC GREENFOOD FASTIGHETSBOLAGET
ÅKERS STYCKEBRUK

D SKOGSBOLAGET
ÅKERS KRONOPARK

VÄRDEPAPPER
FINANSIELLA INNEHAV
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Den återhämtning som förutspåddes i vd-ordet 2010 
uppfylldes inte till alla delar under 2011. De flesta av våra 
bolag presterade dock goda eller mycket goda resultat. 
Salico Sverige, som är specialiserat på fresh cut, nådde 
exempelvis sitt hittills bästa resultat, vilket känns glädjande. 
Inom inköp och partihandel uppvisar Allfrukt och 
Satotukku starka resultat för 2011. Utvecklingen inom 
Ewerman har däremot inte alls motsvarat förväntningarna. 
Samtidigt tyngde vår resultatandel i Åkers Holding  
(-82 MSEK) ned nettoresultatet avsevärt. 

STC Interfinans omsättning uppgick till 2 868 miljoner 
kronor. Justerat rörelseresultatet blev 3,3 miljoner kronor. 
Trots det svaga resultatet har kassaflödet från den löpande 
verksamheten, före förändringar av rörelsekapital, varit 
fortsatt starkt och uppgick till 37,5 miljoner kronor.

FORTGÅENDE UTVECKLING                                               

I början av 2011 slutförde STC GreenFood förvärvet 
av den tidigare Hembergsgruppen samt av frukt- och 
grönsaksverksamheterna inom Bröderna Lindström AB 
och Wermfood AB. Förvärven stärker STC GreenFoods 
positioner och ger en utökad lokal närvaro i Sverige.

Som nämnts har STC GreenFoods verksamheter i  
huvudsak fortsatt att utvecklats väl. Det stora undantaget  
är Ewerman. Både omsättning och volymer ökade, men 
på grund hårdare prispress – kombinerat med höga 
omställnings- och utbyggnadskostnader - redovisar 
Ewerman en kraftig förlust för 2011. För att vända 
utvecklingen genomfördes strukturförändringar under 
hösten. Ewerman bytte vd samtidigt som den viktiga 
inköpsfunktionen organiserades om. Åtgärderna har  
gett effekt och innebär att Ewerman levererat positiva 
resultat i inledningen av 2012.

Strax efter årsskiftet tillrädde Lars Åström, som VD 
och Koncernchef för STC GreenFood. Han har en 
gedigen branscherfarenhet och är en respekterad person 
inom frukt- och grönsaker i Sverige. Vi är glada över 
att ha knutit Lars till oss och ser stora möjligheter i det 
utvecklingsarbete, som han nu kommer att leda inom 
STC GreenFood.

FÖRVÄRV INOM SKOG OCH FASTIGHETER                                                

Åkers Kronopark AB har under året förvärvat cirka  
1 600 hektar mark, varav cirka 940 hektar produktiv 
skogmark i Botkyrka kommun. Investeringen speglar 
den långsiktiga inriktningen på koncernens portfölj,  
där våra välskötta och lönsamma skogsinnehav har en 
självklar roll. AB Åkers Styckebruk har fortsatt att 
investera i vårt fastighetsbestånd. Till- och ombyggna-
tioner har gjorts på flera platser. Dessutom har industri-
fastigheter förvärvats i Halmstad och Örebro. Under 
året tillträdde Carina Sporrong som VD. Hon har tagit 
initiativ till strategiska projekt, som vitaliserat fastighets-
verksamheten och öppnar nya möjligheter.

ÅKERS HOLDING                                                         

Åkersgruppen har haft fortsatta svårigheter med svag 
orderingång och fakturering 2011. STC Interfinans 
uppfattning är fortsatt att Åkers kommer vara en av de 
ledande aktörerna inom valstillverkning. Därför deltog 
koncernen i den riktade nyemission till befintliga ägare, 
som genomfördes 2011. Därmed påverkas inte vår  
ägarandel i Åkers Holding, som kvarstår på 15 %.

ETT STARKARE 2012                                                    

Efter några år med omfattande förvärv ser vi att 2012 
blir ett år som präglas av konsolidering för att stärka 
befintliga verksamheter och strukturer. Vi utesluter dock 
inte nya förvärv inom STC GreenFood och heller inte i 
skogsrörelsen. Koncernen har en stark finansiell ställning. 
Efter ett 2011 då flera strukturgrepp och kostnader av 
engångskaraktär tagits är vi öppna för att tillvarata nya 
möjligheter, som kommer att stärka STC Interfinans.

Stockholm 11 mars 2012

Anders Hallberg
VD och Koncernchef, STC Interfinans AB

2011 – ETT ÅR MED BLANDAT RESULTAT
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STC Interfinans investerar i mindre och medelstora 
företag. Koncernen är inriktad på trygg och långsiktig 
värdetillväxt, vilket begränsar risktagandet. Investeringarna 
riktas mot branscher och företag, där transparensen är 
god, entreprenörsandan tydlig och där STC Interfinans 
egen kompetens bidrar till att öka värdeskapandet. Fokus 
ligger på välskötta företag som utvecklats väl, men som 
kan dra nytta av kompetensen, stabiliteten och den  
finansiella styrkan i STC Interfinans för att komma 
vidare i sin expansion.

LÅNGSIKTIG VÄRDETILLVÄXT                                        

STC Interfinans är privatägt och har en långsiktig syn 
på värdetillväxt, där balansen mellan risk och avkastning 
inte behöver ifrågasättas i alltför korta tidsperspektiv. 
Synen på finansiering skiljer sig från många andra 
investerare. Investeringarna baseras inte på omfattande 
lånefinansiering, utan snarare på en betydande andel 
eget kapital. Detta möjliggörs genom koncernens starka 
finansiella ställning och matchar synen på värdetillväxt 
över tiden. STC Interfinans har ingen uttalad exitstrategi 
för de hel- eller delägda dotterbolagen. Ägandet är dock 
aktivt och drivande. Det gör att avyttringar, breddat 
ägande eller andra strukturförändringar blir en naturlig 
del av verksamheten när det anses värdeskapande. 

En sådan förändring har tidigare genomförts i Åkers 
Group, som är en global tillverkare av valsar för  
stålindustrin. STC Interfinans var ensam ägare av 
Åkers, men minskade 2008 sitt engagemang och äger 
numera en minoritetspost om 15 procent i företaget. 
Denna typ av förändringar i ägandet underlättar för 
STC Interfinans att hitta nya expansionsmöjligheter.

FOKUS PÅ FRUKT OCH GRÖNSAKER                 

Frukt och grönsaker är idag en huvudverksamhet för 
STC Interfinans och koncernen arbetar aktivt på att 
expandera denna verksamhet ytterligare – både i  
Sverige och i övriga Norden. Trots att Sverigemarknaden 
domineras av tre stora detaljhandelsblock är frukt och 
grönsaker en ganska fragmenterad marknad med många 
mindre aktörer, som arbetar på regionala eller lokala 
marknader. Därför är möjligheterna till tilläggsförvärv 
och andra strukturaffärer goda.

Vid sidan om förvärvsstrategierna stödjer STC Interfinans 
också dotterbolagen i deras organiska utveckling. Det 
kan exempelvis gälla satsningar för att utöka sortiment, 
service- och kunderbjudanden, förbättra logistiklös-
ningar, förstärka sälj- och marknadsorganisationer etc. 
Idag finns det dessutom en betydande tillväxtmöjlighet 
inom koncernen. Det främsta exemplet på detta är  
integrationen inom underkoncernen STC GreenFood, 
där alla bolagen inom frukt och grönsaker idag är 
samlade. Denna integration har frilagt en betydande 
potential inom frukt och grönsaker, dels inom inköp 
och handel, dels inom fresh cut och måltidslösningar. 
Redan idag har STC GreenFood den största produk-
tionskapaciteten i Norden för fresh cut, dvs skurna och 
sköljda produkter som levereras färdigpaketerade till 
restauranger, storkök, industrier och butiker. Ambitionen 
är att ytterligare förstärka och utveckla marknadsposi-
tionen i Norden, såväl inom fresh cut som inom inköp 
och handel.

Förutom frukt och grönsaker är finansförvaltning samt 
investeringar i fastigheter och skog huvudverksamheter 
inom STC Interfinans.

STRATEGI

”Frukt och grönsaker är en  
huvudverksamhet, som  
koncernen arbetar aktivt  
på att expandera.”
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Lars Åström, Vd och Koncernchef, STC GreenFood.

STC GreenFood är den största fristående aktören inom 
frukt och grönsaker i Norden. Verksamheten omfattar  
import, grossistverksamhet och distribution samt 
produktion och försäljning av skurna och förädlade 
produkter. STC GreenFood tillhandhåller ett komplett  
sortiment till detaljhandeln, andraledsgrossister samt 
till kunder inom restaurang, hotell och catering.  
Verksamheten bildades 2009 genom ett samgående 
mellan frukt- och grönsaksbolagen i STC Interfinans. 
STC GreenFood - som idag består av 12 dotterbolag 
- har cirka 500 medarbetare och är organiserat i två 
affärsområden – Inköp/Handel respektive Fresh Cut/
Måltidslösningar, som tillsammans omsatte nära  
2,9 miljarder kronor under 2011.

Genom att samla verksamheterna inom frukt och 
grönsaker i STC GreenFood uppnås flera fördelar. 
Kunskapsutbytet mellan bolagen förbättras samtidigt 
som erbjudandet till kunderna förstärks, vilket bidrar 
till ökad tillväxt. Denna tillväxt baseras på organisk 
utveckling samt på förvärv, där företag som kompletterar 
erbjudandet knyts till koncernen. 

STC GreenFood strävar efter att etablera starka  
kluster, där koncernbolagen arbetar nära kunderna på 
sina respektive marknader. I bakgrunden finns den 
gemensamma koncernen, som ger styrka och finansiell 
stabilitet i de marknadssatsningar som görs. Samtidigt 
är det upp till varje bolag - med stöd av breda sortiment 
och en väl utbyggd service – att ta ansvar för och  
utveckla sitt eget entreprenörskap. 

INKÖP/HANDEL                                                           

Affärsområdet Inköp/Handel är inriktat på import, 
grossistförsäljning och distribution av frukt och  
grönsaker. Kunderna är grossister, restauranger,  
storkök och butiker i detaljhandeln i Sverige och 
Finland. Det breda sortimentet omfattar bas- och 
specialprodukter samt en växande andel ekologiska 
produkter. Huvudmarknaderna är Sverige och Finland. 
I affärsområdet ingår Ewerman, Allfrukt, Wermfood, 
Satotukku, STC Iberica, Hembergs Trädgårdsproduk-
ter, Örebro Trädgårdshall samt Växjö Partiaffär.

Förutom sortimentet baseras konkurrenskraften på 
bred inköpskompetens, hög service och kvalitet vad 
gäller produkter, produkthantering, matsäkerhet samt 
effektiva och kundanpassade lösningar inom lager och 
distribution. Över tiden har STC GreenFood ökat 
samordningen mellan bolagen inom import och handel. 
Kunskapsutbytet förbättras samtidigt som samarbetet 
kring kundsegment och gemensamma varumärken 
vidareutvecklats. 

Under 2011 var försäljningsutvecklingen god i flertalet  
verksamheter. Ett par av bolagen i den tidigare  
Hembergsgruppen uppvisar en svag utveckling, men 
det stora undantaget var Ewerman. Företaget har inte 
alls motsvarat förväntningarna och uppvisar en kraftig 
förlust för 2011. Strukturåtgärder har genomförts för 
att vända den negativa utvecklingen. Företaget har fått 
en ny vd samtidigt som det gjorts förändringar i den 
viktiga inköpsverksamheten. Åtgärderna har gett effekt 
och bidragit till en tydlig resultatförbättring under 
inledningen av 2012. 

STC GREENFOOD



STC INTERFINANS AB        9

ÅRSREDOVISNING 2011

FRESH CUT/MÅLTIDSLÖSNINGAR                                        

STC GreenFoods andra affärsområde är inriktat på 
färska måltidslösningar samt på utveckling av moderna 
och innovativa livsmedel – t ex sköljda, skurna och 
förädlade frukt- och grönsaksprodukter, eller fresh cut 
som det också kallas. Inom färdigskurna grönsaker är 
STC GreenFood marknadsledande i Norden och har 
den största produktionskapaciteten inom fresh cut. 
Huvudmarknaderna är Sverige, Finland och Danmark. 
Den största enskilda marknaden är Sverige som står för 
drygt hälften av omsättningen. I affärsområdet ingår 
Salico AB, Salico Oy, Swedecut samt ÖllövGrönt. På 
samtliga geografiska marknader är de viktigaste kun-
derna restauranger, storkök och livsmedelsindustrier. 
Bolagen inom STC GreenFood levererar exempelvis 
fresh cut till McDonalds i Norden. Bolagen i STC 
GreenFood har arbetat med fresh cut i cirka 25 år och 
erbjuder ett brett sortiment med ett par hundra artiklar. 
Förutom sortimentet är de främsta konkurrensförde-
larna hög kvalitet, fokusering på hållbarhet, matsäker-

het och på obrutna kylkedjor. Andra framgångsfaktorer 
är innovationsförmåga vad gäller nya produkter och 
koncept, men också fortgående satsningar på modern 
teknik och på kostnadseffektiv produktion.

Under 2011 presterade svenska Salico sitt hittills bästa 
rörelseresultat. Samtidigt koncentrerades produktionen 
av fresh cut till anläggningen i Helsingborg. Genom att 
samla verksamheten kan Salico öka den interna effekti-
viteten och enklare göra anpassningar i det egna erbju-
dandet.  Dessutom underlättas arbetet med fortgående 
rationaliseringar.  I Finland har Salico Oy genomfört 
en strukturaffär tillsammans med Juva kommun.  
Kommunen går in som delägare i den fastighet, där 
företaget bedriver sin verksamhet. Affären frigör 
kapital som investeras i ytterligare en processlinje inom 
fresh cut. Utbyggnaden görs i första hand med sikte på 
produkter för detaljhandeln, som är ett viktigt tillväxt-
område för Salico Oy.
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AB Åkers Styckebruk äger, förvaltar och utvecklar  
industrifastigheter, kommersiella lokaler, bostadsfas-
tigheter, kulturbyggnader samt innehar bostadsrätter i 
centrala Stockholm. Fastighetsportföljen omfattar cirka 
97 500 kvadratmeter i Åkers Styckebruk, Mariefred, 
Stockholm, Örebro, Halmstad, Malmö, Helsingborg 
samt i tyska Duisburg. Det största segmentet är kommer-
siella lokaler, som utgör cirka 91 procent av beståndet. 
Här ingår bland annat de logistikfastigheter, där bolagen 
inom STC GreenFood har sin verksamhet.

Fastighetsverksamheten har 12 medarbetare och huvud-
kontor i Åkers Styckebruk. Under 2011 rekryterades en 
ny vd, som initierat en översyn av organisation, ansvars-
områden, kompetens och rutiner – detta för att säkra 
att verksamheten är professionell, affärsmässig och 
kvalitetsorienterad. Översynen görs även med hänsyn 
till de egna affärsmålen, där ambitionen är att ytterligare 
expandera fastighetsportföljen kommande år. 

Fastighetsförvaltningen omfattar både interna och 
externa hyresgäster. Uthyrningsgraden ökade 2011 och 
uppgick till 98 procent. Ett skäl till ökningen var att  
ett hyresavtal tecknades med säkerhetsföretaget Åkers 
Krutbruk Protection AB. Uthyrningen omfattar cirka  
3 300 kvadratmeter i Åkers Styckebruk. 

I fastighetsbeståndet ingår även kulturbyggnader i 
Åkers Styckebruk. Sedan 1980-talet har många av 
dessa byggnader renoverats och omvandlats till kontor 
eller bostäder. Fastighetsverksamheten ska även i 
fortsättningen bistå med kompetens och finansiella 
resurser för att bevara historiskt intressanta byggnader.  
Den senaste satsningen är det nya bruksarkivet i Åkers 
Styckebruk, som invigdes i oktober 2011. Arkivet är 
inrymt i en tidigare masugnsbyggnad, som byggts  
om och anpassats så att forskare och besökare kan ta  
del av historiska dokument med koppling till bruks-
verksamheten på orten. 

Gripsholms Värdshus etablerades 1609. Det är Sveriges 
äldsta värdshus och en av koncernens mest kända 
fastigheter. Värdshuset förvärvades på 1980-talet och 
har sedan dess utvecklats till en attraktiv konferens- 
och hotellmiljö. Numera är driften utarrenderad till 
familjen Åström. Inom ramen för konceptet Svenska 
Kulturpärlor har de vidareförädlat verksamheten på 
ett framgångsrikt sätt. Utvecklingsarbetet har fortsatt 
under 2011 då det bland annat påbörjats en energieffek-
tivisering i fastigheten. 

Ett annat aktuellt fastighetsprojekt är det höglager som 
uppförts för Ewermans import- och grossistverksamhet 
i Helsingborg. Projektet avslutades våren 2011 och 
omfattar 2 340 pallplatser. I en av koncernens logistik-
fastigheter i Malmö har också en energikonvertering 
avslutats 2011. Under året har även en hyresgästanpass-
ning påbörjats vid Hembergs Trädgårdsprodukter i 
Halmstad. Ett kontorsutrymme flyttas samtidigt som 
lager- och inlastningskapaciteten utökas. Det pågår 
också en hyresgästanpassning vid Salicos produktions-
anläggning i Helsingborg. Båda dessa projekt beräknas 
vara avslutade under det första halvåret 2012. Under 
2012 påbörjas dessutom en inventering av samtliga 
lokaler i Åkers Styckebruks fastighetsportfölj.  
Inventeringen ska ge en heltäckande bild av uthyrnings-
potentialen i denna portfölj.

FASTIGHETSBOLAGET AB ÅKERS STYCKEBRUK

Fastighetsbestånd i m2 uthyrd yta

ObjektstypVerksamhets-
orter

Stockholm 
1,5%

Bostäder 
3 591m2Övrigt** 

12 463m2 Kultur-
byggnader* 
11 601m2

Industri/Logistik 69 083m2

Åkers- 
Styckebruk/
Mariefred 
23,5%

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

Helsingborg 
20,5%

Halmstad 
7%

Örebro 
4%

Malmö 
5%

Duisburg,
Tyskland 
38,5%
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Åkers Kronopark ligger i Södermanland mellan Södertälje 
och Strängnäs. I kronoparken bedriver STC Interfinans 
ett kommersiellt och långsiktigt hållbart skogsbruk. 
Området omfattar cirka 6 000 hektar, varav ungefär  
4 500 hektar är produktiv skogmark. Vid sidan om det 
kommersiella skogsbruket är Åkers Kronopark också ett 
populärt utflyktsmål, där både den vackra naturen och de 
unika kulturmiljöerna lockar många besökare. En del av 
området ingår numera i Naturvårdsverkets program för 
skydd av skogar med höga naturvärden. 

Under 2011 utökade STC Interfinans sitt skogsinnehav. 
Det nya förvärvet omfattar ungefär 1 600 hektar – varav 
cirka 940 hektar produktiv skogsmark – i Botkyrka 
kommun mellan Stockholm och Södertälje. Säljare var 
Stockholms stad. I samband med förvärvet bildades 
Skogsbolaget Snäckstavik AB, som är ett dotterbolag till 
Åkers Kronopark AB.

Under året avverkades cirka 14 000 kubikmeter i krono-
parken, varav 9 000 kubikmeter avsåg gallringsvirke 
för massaindustrin. Därmed låg avverkningsvolymerna 
i nivå med föregående år. Under senare delen av 2011 
sjönk priset på avverkningsrätter relativt kraftigt. Detta 
påverkade dock inte Åkers Kronopark, där merparten 
av kontrakten tecknades innan prissänkningen. Under 
en följd av år har gallring - som tidigare var eftersatt - 
prioriteras i kronoparken. Merparten av den produktiva 
skogmarken har nu gallrats, vilket gör att denna typ av 
skogsvårdande insatser minskar i framtiden. Uttaget 
av biobränsle låg i nivå med tidigare år och uppgick till 
cirka 4 000 kubikmeter flisad skogsråvara.

Sedan 2008 är Åkers Kronopark certifierad enligt Forest 
Stewardship Council (FSC) - en internationell standard 
som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och 
ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Under 
2011 genomfördes en revision enligt FSC, den andra 
i ordningen sedan 2008. Resultaten visade att Åkers 

Kronopark med god marginal lever upp till kraven i den 
internationella standarden.

Den hårda vintern i början av året medförde att kostnaden 
för vägunderhåll ökade. Liksom under 2010 gjordes 
särskilda insatser för viltvården – detta i form av foder-
platser för att säkra tillgången på mat för rådjurstammen 
i området. Under höstens älgjakt noterades något av ett 
rekord. På bara fyra dagar fälldes 17 älgar. Totalt sett 
fälldes 27 älgar under 2011. 

I slutet av december drog stormen Dagmar in över  
Sverige. Skadorna i kronoparken blev begränsade. Totalt 
sett bedöms 1 200 – 1 500 kubikmeter skog ha stormfällts, 
vilket ger en viss ekonomisk påverkan under 2012. Åkers 
Kronopark är också ett populärt område för sportfiskare, 
vandrare, ornitologer, bär- och svampplockare, men 
har också flera kulturhistoriskt intressanta miljöer. Ett 
sådant exempel är Skottvångs Gruva, där den gamla 
gruvmiljön sedan länge är ett uppskattat besöksmål med 
café och restaurang. Under 2011 påbörjades byggandet 
av ett gruvmuseum, som till största del finansieras med 
stöd från EU. Den nya museibyggnaden beräknas ska 
stå klar under första halvåret 2012. Museet kommer att 
ha en permanent utställning om gruvverksamheten, som 
kan spåras tillbaka till åtminstone 1500-talet. Musei-
verksamheten i Skottvång kommer även att omfatta olika 
typer av temautställningar.

SKOGSBOLAGET ÅKERS KRONOPARK AB

Åldersklasser

SnäckstavikKronoparken

Kallmark-19

20-3920-39

40-59 40-59

60-79

80-99

100-119
120+120+

100-119

80-99
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Kallmark-19
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Koncernens finansverksamhet är inriktad på förvaltning  
av aktier och andra värdepapper. Vid årsskiftet 2011/2012 
var omslutningen i tillgångsportföljen - exklusive Åkers 
Holding – cirka 500 miljoner kronor. Strategin baseras 
på en förvaltning med låg, balanserad risk. 

Åkers Holding är idag det största innehavet i finansverk-
samheten. Efter försäljningen av Åkerskoncernen 2008 har 
STC Interfinans återinvesterat i en ägarandel om motsva-
rande 15 procent i Åkersgruppen. Investeringen speglar den 
långsiktiga syn och det aktiva ägaransvar som koncernen 
har gentemot denna verksamhet. Under 2011 medverkade  
STC Interfinans i den nyemission, som riktades till  
befintliga ägare i Åkers Holding. STC Interfinans totala 

engagemang i Åkers Holding – inklusive ägarkapital och 
lån – uppgår till 303 miljoner kronor.

Åkersgruppens huvudprodukt är valsar för stål- och metall-
industrin. Företaget tillverkar gjutna valsar för varmvals-
ning samt smidda valsar för kallvalsning. Under 2011 har 
Åkersgruppen haft fortsatta svårigheter med minskad 
orderingång och lägre fakturering. EBITDA uppgick  
till -75 miljoner kronor, vilket gav en rörelsemarginal på  
-4 %. För 2010 var motsvarande siffror 240 miljoner 
kronor och 10 % i rörelsemarginal. Tillsammans med de 
fortsatta omstruktureringskostnaderna uppvisar Åkers-
gruppen ett betydande negativt nettoresultat, vilket även 
ger en negativ resultatandel för STC Interfinans om totalt 
-82 miljoner kronor.

STC Interfinans tar ett brett ansvar för de miljöer och 
människor som påverkas av koncernens verksamhet. Det 
tydligaste exemplet är satsningarna i och kring Åkers 
Styckebruk och Mariefred. Detta är klassiska industri-
miljöer, där det tillverkades kanoner redan på 1500-talet. 
I början av 1800-talet inleddes en ny era när styckebruket 
började leverera gjutjärnsvalsar – en verksamhet som 
fortsatt också in i modern tid. STC Interfinans var länge 
ensam ägare till valstillverkaren Åkers och därmed den 
största arbetsgivaren i Åkers Styckebruk. Därför blev det 
naturligt att bidra med kunskap och finansiella resurser i 

kulturella sammanhang. Bakom dessa initiativ stod STC 
Interfinans grundare Holger Hjelm. De senaste 25 åren 
har många historiska byggnader och hela industrimiljöer 
rustats upp.

Ett aktuellt projekt gäller skapandet av ett nytt bruksarkiv 
i Åkers, där många historiska dokument från brukets 
verksamhet samlats. Arkivet - som är inrymt i en om- 
och tillbyggd masugnsbyggnad - invigdes i oktober 2011. 
Därmed görs de historiska samlingarna tillgängliga för 
forskare och andra besökare.

FINANSFÖRVALTNING

LÅNGSIKTIGT ANSVAR
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STC Interfinans AB är ett privatägt, svenskt investment-
bolag, som arbetar med långsiktig portföljförvaltning. 
Värdetillväxt skapas genom att STC Interfinans äger och 
utvecklar mindre och medelstora företag med koppling 
till koncernens verksamhetsområden. Moderbolaget  
bedriver huvudsakligen affärsutvecklande, koncernledande 
och koncerngemensamma funktioner samt finansförvalt-
ning. Under 2011 har arbetet fortskridit med att forma 
det framtida STC Interfinans.

Koncernens verksamhet är samlad i fyra verksamhets-
områden – frukt- och grönsaksverksamheten  
STC GreenFood, skogsbolaget Åkers Kronopark och 
fastighetskoncernen Åkers Styckebruk samt förvaltning 
av aktier och andra värdepapper.

Finansförvaltningen omfattar aktier och andra värdepapper. 
Det största innehavet är Åkers Holding AB. I samband 
med försäljningen av Åkers AB 2008 återinvesterade 
STC Interfinans i Åkersgruppen med en ägarandel om 
motsvarande 15 procent. Åkers Holding är ett betydande 
innehav som redovisas som ett intresseföretag. Som 
en del av investeringen lämnade STC Interfinans även 
subordinerade lån till Åkers Holding. Åkersgruppens 
huvudprodukt är valsar för den internationella stål- och 
metallindustrin, dels gjutna valsar för varmvalsning, 
dels smidda valsar för kallvalsning. Åkersgruppen har 
tillverkande enheter i Sverige, Frankrike, USA, Kina, 
Slovenien och Belgien.

Merparten av den övriga finansförvaltningen bedrivs via 
diskretionär förvaltning hos två externa kapitalförvaltare. 
Denna förvaltning styrs och kontrolleras genom en 
finanspolicy och ett placeringsreglemente, som styrelsen  
i STC Interfinans årligen fastställer. Dessutom styrs  
och kontrolleras förvaltningen genom återkommande 
avrapporteringsmöten med företagsledningen i  
STC Interfinans. Förvaltningen utvärderas på års- och 
kvartalsbasis. Kapitalet ska förvaltas med låg risk och  
hög likviditet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET                 

År 2011 har präglats av arbetet med uppbyggnad och 
strukturering av STC GreenFoodkoncernen. I början av 
året slutfördes förvärvet av den tidigare Hembergsgruppen. 
Dessutom formaliserades överföringen av Salico AB, 
Salico Oy, ÖllövGrönt - samt delägarskapet i Swedecut- 
till STC GreenFoodkoncernen från ett systerbolag inom 
STC Interfinanskoncernen.  Under året har frukt- och 

grönsaksverksamheterna i Bröderna Lindström AB  
och WermFood AB förvärvats. Dessutom har bolaget  
Salladsbaren i Stockholm AB bildats. Bolaget ska  
utveckla ett nytt koncept för butiksförsäljning av  
sallader och måltidslösningar. 

STC GreenFoods olika verksamheter uppvisade  
skiftande resultat under året. Flera bolag redovisade 
ökad omsättning och förbättrade resultat. Ewerman 
redovisar - på grund av prispress i marknaden och allt för 
höga kostnader - en stor förlust för 2011. De under året 
förvärvade bolagen har med undantag av Wermfood inte 
levt upp till förväntningarna. 

Under 2011 har samarbetet mellan bolagen fördjupats, 
t  ex vad gäller varumärkesfrågor, inköp och andra 
strategiska frågor där effektiviseringar och samordnings-
fördelar kan uppnås. STC GreenFood har även fortsatt 
utvecklingen och implementeringsarbetet av ett koncern-
gemensamt affärssystem. Inom två år ska detta system 
användas av samtliga verksamheter inom koncernen och 
bidrar därmed till den fortgående integrationen inom 
STC GreenFood. Koncernen har fortsatt att investera för 
att öka kapaciteten och tillsammans med systerbolaget 
Åkers Styckebruk investerat i utbyggnader av verksam-
hetslokaler. Dessa aktiviteter, tillsammans med  
kostnader för uppstarten av ledningsfunktionen inom  
STC GreenFood, har haft en negativ effekt på koncernens 
resultat för 2011.

I det rådande marknadsläget har Åkersgruppen haft 
fortsatta svårigheter med minskad orderingång och lägre 
fakturering som följd. STC Interfinans uppfattning är 
dock att Åkers även framöver kommer vara en av de 
ledande aktörerna inom valstillverkning, främst genom 
företagets höga tekniska kunnande och kundorienterade 
organisation. Som ett uttryck för denna uppfattning 
deltog STC Interfinans i den riktade nyemissionen 
till befintliga ägare, som genomfördes i slutet av 2011. 
Koncernen tecknade sig för ytterligare aktier i Åkers 
Holding för en likvid om 16 MSEK samt konverterade 
aktieägarlån om ca 52 MSEK till aktier. Antal aktier och 
belopp motsvaras av STC Interfinans andel av den totala 
nyemissionen, vilket därmed inte påverkat bolagets andel 
i Åkers Holding som kvarstår på 15 %. Åkersgruppens 
resultat har under 2011 belastats med stora kostnader och 
nedskrivningar av engångskaraktär, vilket har haft en  
väsentlig negativ (-82 MSEK) inverkan på STC Interfinans-
koncernens nettoresultat för 2011.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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STC Interfinans har via AB Åkers Styckebruk och dess 
dotterbolag fortsatt att investera i koncernens fastighets-
bestånd. Under 2011 har till- och ombyggnationer gjorts 
i Mariefred, Helsingborg, Åkers Styckebruk, Malmö 
samt i Tyskland. Vidare har bolaget förvärvat industri-
fastigheter i Halmstad och Örebro, där två av  
STC GreenFoods nya dotterbolag bedriver verksamhet. 
I oktober 2011 invigdes ett arkiv och museum som inne-
håller Åkers historiska handlingar med dokument från 
1600-talet och framåt. Arkivet är inrymt i en tidigare 
masugnsbyggnad i Åkers Styckebruk. Denna fastighet 
har byggts om under 2010/2011.

Dotterbolaget Åkers Kronopark AB har under året  
förvärvat ca 1 600 hektar mark - varav ca 940 hektar 
skog - i Botkyrka kommun genom dotterbolaget  
Skogsbolaget Snäckstavik AB. Investeringen utgör en  
del av de långsiktiga tillgångarna i koncernens portfölj.  

Moderbolagets investeringar för 2011 uppgår till 0,8 
MSEK (0,0 MSEK) och koncernens investeringar  
uppgår till 436,0 MSEK (115,7 MSEK).

REDOGÖRELSE FÖR STYRELSEARBETET      

STC Interfinans AB:s styrelse har fem ledamöter.  
Verkställande direktören ingår inte i styrelsen. Under 
året har nio protokollförda styrelsemöten hållits.

Styrelsens arbete regleras enligt en årligen fastställd 
arbetsordning, som bl a innehåller instruktioner till 
verkställande direktören, beslutsordning inom bolaget 
och informationsordningen mellan företagsledningen 
och styrelsen. 

BOLAGETS FÖRVÄNTADE FRAMTID     

Även med hänsyn tagen till årets svaga resultat har  
bolaget ett bra utgångsläge för kommande år. Nya verk-
ställande direktörer har tillsatts i både STC Interfinans 
och i Fastighetskoncernen Åkers Styckebruk samt - från 
och med 1 januari 2012 - även i STC GreenFood.  
Moderbolaget har en mycket stark finansiell ställning. 
Tillsammans med en väl anpassad organisation är förut-
sättningarna goda för att ta tillvara de affärsmöjligheter 
som föreligger. 

MILJÖPÅVERKAN      

Inom vissa av STC GreenFoods dotterbolag bedrivs 
anmälningspliktig samt tillståndspliktig verksamhet 

enligt miljöbalken. Tillstånden avser utsläpp till vatten, 
kemikaliehantering, avfallshantering samt buller.  
Dotterbolagen arbetar aktivt med att minimera  
transporter - egna och via externa transportörer - för  
att minska den negativa miljöpåverkan som dessa  
transporter ger upphov till.

Bolagen inom STC Interfinanskoncernen jobbar konti-
nuerligt med att sänka energiförbrukningen inom sina 
respektive områden - både för att minska kostnader och 
för att värna om en långsiktigt hållbar verksamhet.

FORSKNING OCH UTVECKLING    

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

FINANSIELL STÄLLNING OCH FINANSIELLA RISKER  

Likvida medel inklusive kortfristiga finansiella placeringar 
i koncernen uppgick per bokslutsdagen till 670,9 MSEK 
(988,0 MSEK) och i moderbolaget till 546,5 MSEK 
(917,2 MSEK). Koncernens kassa och kortfristiga place-
ringar översteg räntebärande skulder med 343,3 MSEK 
(746,3 MSEK). Moderbolaget hade inga externa ränte-
bärande skulder per bokslutsdagen.

Den diskretionärt förvaltade finansportföljen - som hanteras 
av två externa kapitalförvaltare - visade en ej realiserad  
negativ värdeutveckling om ca -13,6 MSEK motsvarande 
cirka -2 % under 2011. Detta kan jämföras med den 
allmänna utvecklingen på den svenska och på den globala 
kapitalmarknaden, som generellt sett uppvisat stora värde-
minskningar. Under 2011 har dock stora delar av 2010 års 
positiva värdeutveckling realiserats och därmed intäktsförts 
i 2011 års bokslut. 

Moderbolaget och koncernen arbetar med de finansiella 
riskerna utifrån den av styrelsen årligen fastställda finans-
policyn. En väsentlig del av policyn avser de placeringar 
som görs inom ramen för finansförvaltningen. Dessa  
placeringar hanteras utifrån ett av styrelsen årligen fastställt 
placeringsreglemente, som bl a anger placeringshorisont 
och tillgångsslag.
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Koncernens finansiella risker kategoriseras enligt följande:

VALUTARISKEN    

Valutarisken delas in i flödesrisk och balansrisk. Flödesrisk 
återfinns i de dotterbolag som importerar frukt och grönsaker 
och betalar i utländsk valuta. Dessa dotterbolag arbetar 
aktivt med valutaterminer, men även med valutaklausuler 
för att säkerställa handelsvinsten i de fall exponeringen är 
betydande. Balansrisken avser risken att tillgångars och 
skulders värde förändras som en effekt av ändringar i  
valutakurserna. I dessa fall görs en individuell bedömning  
av risken vid respektive transaktion innan beslut om valuta-
terminer eller upptagandet av lån i utländsk valuta tas. 
Utländska dotterbolags nettotillgångar har inte säkrats mot 
förändringar av växelkurser under 2011.

KREDITRISKEN      

Kreditrisken delas in i kreditrisker i den finansiella verk-
samheten 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 placeras i värdepapper med låg risk och hög  
likviditet.  Kundkreditrisken hanteras inom respektive  
dotterbolag med hänsyn till respektive dotterbolags verk-
samhet och kundstruktur. Befarade eller konstaterade kund-
kreditförluster bokförs löpande mot resultatet och uppgår 
under året till sammanlagt 1,5 MSEK (0,9 MSEK).

RÄNTERISKEN     

Ränterisken är risken för en negativ påverkan på kon-
cernens resultat till följd av att värdet på ett finansiellt 
instrument varierar på grund av förändringar i mark-
nadsräntor. Eftersom moderbolaget är obelånat är inte 
moderbolaget exponerat för ränterisk avseende skulder. 
Moderbolagets ränterisk avseende placeringar regleras i 
placeringsreglementet genom i första hand hög likviditet 
och förhållandevis korta löptider. Dotterbolagens ränterisk 
är inte av en sådan omfattning att användandet av ränte-
terminer eller liknande instrument anses motiverad och 
bedöms därför ingå i dotterbolagens affärsrisk.

FINANSIERINGSRISKEN                    
Finansieringsrisker avser risker förknippade med att ej kunna 
finansiera ingångna finansiella åtaganden. Dessa risker 
hanteras genom de riktlinjer som anges i STC Interfinans 
finanspolicy avseende koncernens belåningsgrad, placerings-
inriktning samt likviditeten i finansportföljen.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN    

Den första januari 2012 tillträdde Lars Åström som  
vd för STC GreenFood AB och koncernchef för  
STC GreenFoodkoncernen. Denna rekrytering  
ger - tillsammans med koncernbolagens position på 
marknaden och de förutsättningar som i övrigt föreligger 
- STC GreenFood stora möjligheter att utvecklas på ett 
mycket positivt sätt och i enlighet med ägarnas planer 
och förväntningar de kommande åren.

STC GreenFoods finska dotterbolag Salico Oy tecknade 
i januari 2012 avtal med Juva kommun om ett samägande 
av den fastighet, där Salico Oy bedriver sin verksamhet.  
Syftet är att gemensamt finansiera en utbyggnad och  
modernisering av lokalerna. Tillsammans med kommande 
investeringar - både i maskiner och medarbetare - avser 
bolaget att expandera verksamheten till att också omfatta 
produktion och marknadsföring av konsumentprodukter 
i Finland.

UTLÄNDSKA FILIALER    

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

RESULTATDISPOSITION (KRONOR)   

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står:
Balanserad vinst 1 339 522 180
Lämnade koncernbidrag, 
netto efter skatt        -2 022 440  
Årets förlust     -139 308 109    
 1 198 191 631

Styrelsen föreslår att:
I ny räkning överföres 1 198 191 631

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt  
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning 
med tillhörande kassaflödesanalys, tilläggsupplysningar 
och bokslutskommentarer.
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE, KONCERNEN

 FLERÅRSJÄMFÖRELSE, KONCERNEN*     Exkl Åkers Inkl Åkers        
 (MSEK)  2011  2010  2009  2008  2008**     

 Nettoomsättning 2 868,3 2 506,6  2 516,0  2 460,1  4 428,6
 Rörelseresultat/EBIT -19,3 64,0  21,5  15,1  168,4    
 Justerat rörelseresultat/EBIT***  3,3 25,9  -  -  -
 Resultat efter finansiella poster  -56,1 67,9  1,4  715,5  848,0
 Eget kapital 1 431,2 1 515,1 1 487,1 1 468,1 1 468,1    
 Balansomslutning 2 197,2  2 113,6 2 128,8 2 228,4 2 228,4
 Soliditet (%) 65% 72% 71% 66% 66%   
 Avkastning på eget kapital (%) -6% 2% 2% 67% 72%
 Avkastning på sysselsatt kapital (%) -2% 5% 1% 51% 50%      
 Antal anställda 529 481 477 498 1 355

 FLERÅRSJÄMFÖRELSE, MODERBOLAGET*        
 (MSEK) 2011 2010 2009 2008                   

 Nettoomsättning 1,1 2,2 2,5 2,4 
 Rörelseresultat/EBIT -26,2 -19,5 -20,9 -23,9    
 Resultat efter finansiella poster -134,8 29,4 16,4 1 184,0 
 Eget kapital 1 379,8 1 521,1 1 509,9 1 477,9    
 Balansomslutning 1 683,9 1 817,7 1 751,2 1 741,2 
 Soliditet (%) 82% 84% 86% 85% 
 Avkastning på eget kapital (%) -10% 1% 3% 116% 
 Avkastning på sysselsatt kapital(%) -8% 2% 1% 85%    

 * Definitioner av nyckeltal, se allmänna upplysningar
 ** Åkerskoncernen inkluderad endast för tiden januari - juni 2008
 *** Justerat för jämförelsestörande poster under perioden 2010-2011
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ÅRSREDOVISNING 2011

RESULTATRÄKNING

 KONCERNEN  MODERBOLAGET   
  2011-01-01 2010-01-01 2011-01-01 2010-01-01  
 KSEK Not 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31  

 RÖRELSENS INTÄKTER
 Nettoomsättning 1 2 868 296 2 506 568 1 070 2 186   
 Förändring av lager av produkter i 
 arbete, färdiga varor och pågående 
 arbete för annans räkning   -18  429  -  -
 Övriga rörelseintäkter  2                8 145  44 294  -  -   
   2 876 423  2 551 291  1 070 2 186     

 RÖRELSENS KOSTNADER
 Råvaror och förnödenheter   -226 459  -169 412  -  -   
 Handelsvaror   -2 033 456  -1 820 022  -  -
 Övriga externa kostnader  3,4  -290 019  -229 369  -14 295  -9 448   
 Personalkostnader  5  -287 483  -231 427  -12 521  -11 974
 Av- och nedskrivningar av materiella                       
 och immateriella anläggningstillgångar  6  -56 699  -36 500 -166  -141   
 Övriga rörelsekostnader            -1 627 -529 -269  -87
   -2 895 743  -2 487 259  -27 251  -21 650    

 RÖRELSERESULTAT  -19 320 64 032  -26 181  -19 464   
 
 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA
 INVESTERINGAR
 Resultat från andelar i koncernföretag  7  3 267  -  -35 226  37 545
 Resultat från andelar i intresseföretag  18  -64 748  -15 085  -114 650  -15 000   
 Resultat från övriga värdepapper och
 fordringar   15 417  6 682  15 416  6 795
 Övriga ränteintäkter och liknande          
 resultatposter  8  23 046  24 382  20 972  21 917   
 Ränteintäkter från koncernföretag   -  -  8 833  4 646 
 Övriga räntekostnader och liknande 
 resultatposter  9 -13 790  -12 079  -616  -5 937  
 Räntekostnader till koncernföretag                      -  -  -3 372  -1 087
   -36 808  3 900  -108 643  48 879     

 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  -56 128  67 932  -134 824 29 415    

 Skatt på årets resultat  10  -30 546  -28 922  -4 484  -12 266  
 Minoritetsintressen  -232  -2 688  -  -

 ÅRETS RESULTAT   -86 906  36 322  -139 308  17 149    
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BALANSRÄKNING

 TILLGÅNGAR  KONCERNEN   MODERBOLAGET    
 KSEK Not 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31   

 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
 Balanserade licenser och utgifter  11  9 456 10 170 731  -   
 Goodwill  12           110 896  39 346  -  -   
   120 352  49 516  731  -   

 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
 Byggnader och mark  13  675 149  308 961  -  -
 Maskiner och andra tekniska 
 anläggningar  14  90 791  62 932  -  -   
 Inventarier, verktyg och installationer  15  21 887  16 120  1 049  1 010
 Konst   1 534  1 413  795  795   
 Pågående nyanläggningar och 
 förskott avseende materiella 
 anläggningstillgångar  16             11 151  93 348  -  -  
   800 512  482 774 1 844 1 805    

 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
 Andelar i koncernföretag  17  -  -  401 468  305 768   
 Fordringar hos koncernföretag   -  -  503 319  267 890
 Andelar i intresseföretag  18  8 934  21 312  -  46 887   
 Andra långfristiga värdepappersinnehav  11 792 10 785  8 500  7 300
 Bostadsrätter   23 548  23 548  -  -   
 Uppskjuten skattefordran  19  25 708  31 281  24 697  28 459
 Andra långfristiga fordringar  18 198 687 229 933 195 625  228 632   
 Depositioner            28 654  29 112  -  -    
   297 323  345 971  1 133 609  884 936

 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   1 218 187  878 261 1 136 184 886 741   

 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR         

 VARULAGER m.m.
 Råvaror och förnödenheter  12 440  13 174  -  -   
 Färdiga varor och handelsvaror            26 800  22 101  -  -    
   39 240  35 275  -  -    

 KORTFRISTIGA FORDRINGAR
 Kundfordringar   218 723  177 077  4  1 499   
 Fordringar hos koncernföretag   -  -  -  11 074
 Övriga fordringar  20  27 212  14 180  871  428  
 Förutbetalda kostnader och 
 upplupna intäkter  21          23 000  20 879 335  747   
    268 935  212 136 1 210 13 748   

 KORTFRISTIGA PLACERINGAR
 Övriga kortfristiga placeringar  22        475 692  808 896  475 692  807 546    
   475 692  808 896  475 692  807 546    

 KASSA OCH BANK  25  195 169  179 079  70 808  109 632

 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   979 036 1 235 386  547 710 930 926   

 SUMMA TILLGÅNGAR   2 197 223  2 113 647  1 683 894  1 817 667        
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ÅRSREDOVISNING 2011

 EGET KAPITAL OCH SKULDER  KONCERNEN   MODERBOLAGET      
 KSEK Not 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31    

 EGET KAPITAL 23        

 BUNDET EGET KAPITAL
 Aktiekapital   150 000  150 000  150 000  150 000  
 Bundna reserver/Bundet eget kapital           57 473 62 093  31 559  31 559  
   207 473  212 093  181 559  181 559

 FRITT EGET KAPITAL
 Balanserad vinst   1 310 616  1 266 686  1 337 500  1 322 374  
 Årets resultat            -86 906 36 322 -139 308 17 149 
   1 223 710 1 303 008 1 198 192  1 339 523

 SUMMA EGET KAPITAL   1 431 183  1 515 101  1 379 751 1 521 082    

 Minoritetsintresse   1 183 - - -

 AVSÄTTNINGAR              

 Pensioner och andra liknande 
 förpliktelser   38 351  36 898  11 678  10 270
 Uppskjuten skatteskuld  27 952 13 919 -  -   
 Övriga avsättningar        25 747  30 346  25 729  25 729  

 SUMMA AVSÄTTNINGAR   92 050  81 163  37 407  35 999  

 LÅNGFRISTIGA SKULDER  24

 Skulder till kreditinstitut   249 245  219 569 -  -
 Skulder till koncernföretag   -  -  263 493  258 091 
 Övriga skulder          4 869  5 496 -  -  

 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER   254 114  225 065  263 493 258 091    

 KORTFRISTIGA SKULDER

 Skulder till kreditinstitut   78 304  22 161  -  - 
 Leverantörsskulder   196 994  160 428  1 060  492
 Skulder till koncernföretag   -  -  26  -  
 Aktuell skatteskuld   2 902  888  -  -
 Övriga skulder   32 412  30 363  369  849 
 Upplupna kostnader och 
 förutbetalda intäkter 26              108 081  78 478  1 788  1 154   

 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER   418 693 292 318  3 243 2 495   

 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 197 223 2 113 647 1 683 894 1 817 667   

 POSTER INOM LINJEN              

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

 Fastighetsinteckningar   315 455  290 306  -  -  
 Företagsinteckningar               34 674  24 908  -  -   
   350 129  315 214  -  -

 Aktier i dotterbolag   -  66 206  -  -  
 Andra pantsatta tillgångar            33 280  31 718 9 100  7 900     
   33 280  97 924  9 100  7 900

 SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER   383 409 413 138  9 100  7 900     

 ANSVARSFÖRBINDELSER

 Ansvarsförbindelser för koncernföretag  10 730  2 550 339 329  243 656

 Övriga ansvarsförbindelser                 24 000 -  24 000  -   

 SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER   34 730  2 550  363 329  243 656     
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KASSAFLÖDESANALYS

 KONCERNEN  MODERBOLAGET              
   2011-01-01 2010-01-01 2011-01-01 2010-01-01          
 KSEK Not 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31   

 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
 Rörelseresultat  1  -19 320  64 032  -26 181  -19 464
 Justeringar för poster som inte ingår i
 kassaflödet   56 699  36 500  166  141           
 Erhållen ränta mm   19 763  13 426  26 521  15 720
 Erlagd ränta mm  -13 790  -12 079  -3 988  -7 024                   
 Betald inkomstskatt   -5 850  -4 064  -  -   

 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE                         
 VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR                        
 AV RÖRELSEKAPITAL   37 502  97 815   -3 482  -10 627   

 KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL
 Minskning(+)/ökning(-) av varulager
 /pågående arbete   -3 965  2 041  -  -
 Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga 
 fordringar   -56 799  13 049  12 538  -3 574  
 Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder   36 566  -22 631  568  -238
 Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder  33 666  -6 331  180  -248   

 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE                                 
 VERKSAMHETEN   46 970 83 943  9 804  -14 687   

 INVESTERINGSVERKSAMHETEN
 Förvärv av anläggningstillgångar 27 -354 591 -96 953 -936 -
 Avyttring av anläggningstillgångar  5 232 2 410 - 30
 Förvärv av andelar i koncernföretag 27 -87 638 -18 700 - -
 Avyttring av andelar i koncernföretag  - - - 92 615
 Förändring av finansiella 
 anläggningstillgångar  4 443 4 639 -235 174 -174 400    

 KASSAFLÖDE FRÅN                   
 INVESTERINGSVERKSAMHETEN   -432 554  -108 604  -236 110  -81 755   

 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
 Aktieägartillskott, lämnade   -  -  -131 000  -30 000 
 Koncernbidrag, erhållna   -  -  345  37 469
 Koncernbidrag, lämnade   -  -  -3 120  -8 135   
 Förändring av kortfristiga lån   56 143  10 276  -  -
 Förändring av långfristiga skulder   28 326  -32 864  5 402  54 432   
 Kapitaltillskott, lämnade   -15 999  -15 000 -15 999  -15 000      

 KASSAFLÖDE FRÅN                    
 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   68 470  -37 588  -144 372  38 766   

 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL   -317 114  -62 249  -370 678  -57 676
 Likvida medel vid årets början   987 975  1 050 224  917 178  974 854

 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT   670 861  987 975  546 500  917 178            
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REDOVISNINGSPRINCIPER                                                          

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med 
årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna  
råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från 
Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats 
från Redovisningsrådets rekommendationer och i  
tillämpliga fall från uttalanden av FAR. När så är fallet 
anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är 
oförändrade jämfört med föregående år.

VÄRDERINGSPRINCIPER M.M.     

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella och Materiella anläggningstillgångar
Immateriella och Materiella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskriv-
ningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
nyttjandeperiod.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Varulager m.m.
Råvaror samt köpta hel- och halvfabrikat har värderats 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och beräknat netto-
försäljningsvärde. Egentillverkade hel- och halvfabrikat 
har värderats till varornas tillverkningskostnader inklusive  
skälig andel av indirekta kostnader. Individuellt 
inkuransavdrag har gjorts varefter varorna ej bedöms 
överstiga beräknat nettoförsäljningsvärde.

Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder har omräknats till balansdagens 
kurs. Terminssäkrade fordringar/skulder har värderats 
till säkrad kurs. Därvid uppkomna kursdifferenser har 
resultatförts. Kursdifferenser på upplåning redovisas 
som finansiella poster medan övriga kursdifferenser 
ingår i rörelseresultatet.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella  
leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften kostnads-
förs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Långfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder har omräknats till balansdagens 
kurs. Terminssäkrade fordringar/skulder har värderats 
till säkrad kurs. Därvid uppkomna kursdifferenser har 
resultatförts. Kursdifferenser på upplåning redovisas 
som finansiella poster medan övriga kursdifferenser 
ingår i rörelseresultatet.

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

Skatter inklusive uppskjuten skatt
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt 
och uppskjuten skatt. För poster som redovisas i resultat-
räkningen redovisas därmed sammanhängande skatt 
i resultaträkningen. För poster som redovisas direkt 
mot eget kapital redovisas även skatten direkt mot eget 
kapital.

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

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

INTÄKTSREDOVISNING    

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

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
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DEFINITION AV NYCKELTAL    

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

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

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultatet efter finansiella poster + finansiella kost-
nader, i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital 
(justerat eget kapital + räntebärande skulder).

KONCERNREDOVISNING    

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.
Detta innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar 
och skulder redovisas till marknadsvärde enligt
en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffnings-
värdet för aktier i dotterbolag det beräknade marknads-
värdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsana-
lysen redovisas skillnaden som goodwill. Avskrivning 
på goodwill baseras på den beräknade ekonomiska 
livslängden.

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

INTRESSEFÖRETAG     

Investeringar i intressebolag, i vilka koncernens 
röstinnehav är betydande men högst 50%, redovisas 
i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. 
Innehavet i Åkers Holding uppgår i dagsläget endast 
till 15% men då bolaget har en rättighet att konvertera 
delar av en långfristig fordran till aktier som då ger 
bolaget en total ägarandel över 20% redovisas innehavet 
som andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. 
Den ökning respektive minskning av intresseföretagets 
värde som uppkommer enligt kapitalandelsmetoden har 
ökat koncernens bundna reserver respektive minskat 
koncernens fria reserver.

OMRÄKNING AV UTLÄNDSKA DOTTERFÖRETAG          

Utländska dotterbolags bokslut har omräknats till 
svenska kronor enligt dagskursmetoden. Dagskurs-
metoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar 
och övriga skulder omräknas till balansdagens kurs och 
samtliga poster i resultaträkningen omräknas till årets 
genomsnittskurs. Uppkomna omräkningsdifferenser 
förs direkt mot koncernens eget kapital.

Fortsättning Allmänna upplysningar
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ÅRSREDOVISNING 2011

NOTER

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER KONCERNEN  MODERBOLAGET
 2011 2010 2011 2010
NOT 1 NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättning uppdelad per verksamhet 
Frukt och grönsaker 2 776 487 2 412 150 - -
Fastigheter  34 395 32 842  -  -
Övrigt                                                  57 414  61 576  1 070  2 186   
 2 868 296  2 506 568  1 070  2 186

Nettoomsättning geografisk uppdelning
Sverige  2 151 286 1 794 263  1 070  2 186
Finland  649 316  650 219  -  -
Danmark  43 578  37 352  -  -
Tyskland 14 478 15 352 - -
Estland  6 068  5 514  -  -
Övriga länder inom Europa              3 570 3 868 -  -                              
 2 868 296  2 506 568  1 070  2 186

NOT 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 

Intrångsersättning  - 38 163 - -
Övrigt                        8 145  6 131  -  -   
 8 145 44 294 - -

NOT 3 LEASINGAVTAL 

Under året har företagets leasingavgifter
uppgått till 8 443  10 649  375  186

NOT 4 ERSÄTTNING TILL REVISORER

Grant Thornton Sweden AB
Revisionsuppdrag 1 990  1 353  675  491
Övriga tjänster  405  286  344  206

Annat revisionsbolag
Revisionsuppdrag 77  57  -  -
Övriga tjänster                     2  -  -  -  
 2 474  1 696  1 019  697

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

NOT 5 PERSONAL KONCERNEN  MODERBOLAGET

MEDELANTAL ANSTÄLLDA 2011 2010 2011 2010

Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. 

Medelantal anställda har varit
Sverige 382  341  5  5
Finland 139  134  -  -
Övriga länder                       8  6  -  -   
    529  481  5  5
varav kvinnor
Sverige 92  139  2  2
Finland 56  54  -  -
Övriga länder                      4  2  -  -    
    152  195  2  2

LÖNER, ERSÄTTNINGAR M.M.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och VD
Löner och ersättningar
Sverige 7 701  7 461  5 683 5 453
Finland 2 141 2 406  -  -
Övriga länder 2 132 1 617  -  -
Tantiem VD
Sverige 3 477 1 723  -  -
Finland 641 763  -  -
Övriga länder - -  -  -
Pensionskostnader
Sverige 3 258 2 607  1797  1 624
Finland 199 289  -  -
Övriga länder                          432 423  -  -   
    19 981  17 289  7 480  7 077
Övriga anställda 
Löner och ersättningar
Sverige 146 004  111 190  2 502 1 776
Finland 39 513 38 843 -  -
Övriga länder 1 720 1 747  -  -
Pensionskostnader
Sverige 8 691 6 570  554  432
Finland 7 560 7 024  -  -
Övriga länder                       1 999 2 071  -  -   
    205 487  167 445  3 056  2 208
Sociala kostnader
Sverige 54 534 38 638 3 200 2 969
Finland 2 198 2 050  -  -
Övriga länder                          730 618  -  -   
 57 462 41 306  3 200  2 969

SUMMA STYRELSE OCH ÖVRIGA 282 930 226 040  13 736  12 254

Pensionsförpliktelser till styrelse och VD 8 400 7 200 8 400  7 200

Moderbolaget tecknade 2005 en kapitalförsäkring för styrelseordföranden. Kapitalvärdet för denna försäkring uppgår 
per balansdagen till 8 400 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. 
  Ersättningar till styrelsen utöver anställd styrelseordförande redovisas i resultaträkningen under posten övriga externa 
kostnader. Ersättning till den nytillträdde koncernchefen har från och med oktober 2011 fakturerats bolaget och 
redovisas under posten övriga externa kostnader.
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NOT 6 PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR KONCERNEN MODERBOLAGET

PÅ ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2011 2010 2011 2010

Licenser och balanserade utgifter 10-20%  10-20%  20%  -
Goodwill  10%  10%  -  -
Byggnader  2-5%  2-5%  -  -
Markanläggningar  5-20%  5-20%  -  -
Maskiner  5-20%  5-20%  -  -
Inventarier och fordon  10-33,3%  10-33,3%  20%  20%

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

NOT 7 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Utdelning -  -  74  76
Erhållna koncernbidrag -  -  -  37 469
Realisationsresultat 3 267 -  -  -
Nedskrivningar                                                             -  -  -35 300 -   
 3 267  -  -35 226  37 545

NOT 8 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Ränteintäkter 23 022  24 376  20 798  21 917
Valutakursdifferenser 24  2  174  -
Övriga finansiella intäkter                           -  4  -  -   
 23 046  24 382  20 972 21 917

NOT 9 ÖVRIGA RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Räntekostnader -12 948  -7 015  -20  -29
Valutakursdifferenser -429  -4 997  -596  -5 908
Övriga finansiella kostnader                    -413  -67  -  -   
 -13 790 -12 079  -616  -5 937

NOT 10 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Aktuell skatt -7 675  -8 958  - -
Skatt på koncernbidrag - - -723 -2 140
Uppskjuten skatt                  -22 871  -19 964  -3 761  -10 126   
 -30 546  -28 922  -4 484  -12 266

NOT 11 BALANSERADE LICENSER OCH UTGIFTER

Ingående anskaffningsvärde 14 293  2 670  -  -
Inköp -  7 343  770  -
Omklassificeringar                   46  4 280  -  -   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 339  14 293  770  -

Ingående avskrivningar  -4 123 -557  -  -
Omklassificeringar 28  -3 223  -  -
Årets avskrivningar                -350  -343  -38  -    
Utgående ackumulerade avskrivningar            -4 445  -4 123  -38  -    

Årets nedskrivningar                -438  -  -  -    
Utgående ackumulerade nedskrivningar            -438  -  -  -   

Utgående redovisat värde 9 456  10 170 731 -

Posterna avser i huvudsak licenser och balanserade utgifter för utveckling och anpassning av ett koncerngemensamt 
affärssystem inom STC GreenFoodkoncernen.
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NOTER

NOT 12 GOODWILL KONCERNEN  MODERBOLAGET

 2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 53 505  43 179  -  -
Inköp 87 638  17 273 -  -
Omklassificeringar                      -28  -6 947  -  -   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 141 115  53 505 -  -

Ingående avskrivningar -14 159  -12 192  -  -
Omklassificeringar -  5 658  -  -
Årets avskrivningar                 -16 060  -7 625  -  -   
Utgående ackumulerade avskrivningar -30 219  -14 159  -  -

Utgående redovisat värde 110 896 39 346  -  -

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10 år, då det avser strategiska förvärv 
inom STC GreenFoodkoncernen.

NOT 13 BYGGNADER OCH MARK

Ingående anskaffningsvärde 417 921  418 943  -  -
Inköp 308 714  2 647  -  -
Omklassificeringar/omräkningsdifferenser            67 572  -3 669  -  -   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 794 207  417 921  -  -

Ingående avskrivningar -100 253  -91 231  -  -
Omklassificeringar/omräkningsdifferenser -  -787  -  -
Årets avskrivningar              -10 098  -8 235  -  -   
Utgående ackumulerade avskrivningar -110 351  -100 253  -  -

Ingående nedskrivningar -8 707  -8 707  -  -
Omklassificeringar/omräkningsdifferenser                           -  -  -  -   
Utgående ackumulerade nedskrivningar                -8 707  -8 707  -  -   
Utgående redovisat värde 675 149  308 961  -  -

Taxeringsvärde (Sverige)

Taxeringsvärdet för byggnader 147 144  106 317  -  -
Taxeringsvärdet för mark 283 865  128 174  -  -
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NOT 14 MASKINER OCH ANDRA KONCERNEN  MODERBOLAGET

TEKNISKA ANLÄGGNINGAR  2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 166 450  161 530  -  -
Inköp 16 682  8 476  -  -
Försäljningar/utrangeringar -5 065  -863  -  -
Omklassificeringar/omräkningdifferenser                34 063  -2 693  -  -  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 212 130  166 450  -  -

Ingående avskrivningar -103 175  -89 918  -  -
Försäljningar/utrangeringar 2 542  822  -  -
Omklassificeringar/omräkningsdifferenser -  647  -  -
Årets avskrivningar                 -20 411  -14 726  -  -  
Utgående ackumulerade avskrivningar -121 044  -103 175 -  -

Ingående nedskrivningar -343  -343  -  -
Omklassificeringar/omräkningsdifferenser                   48  -  -  -   
Utgående ackumulerade nedskrivningar                  -295  -343  -  -     
Utgående redovisat värde 90 791 62 932  -  -

NOT 15 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Ingående anskaffningsvärde 54 086  52 119  3 779  4 058
Inköp 8 703 5 462  182  -
Inköp genom företagsförvärv 41 019  -  -  -
Försäljningar/utrangeringar -12 277  -2 244  -767  -280
Omklassificeringar/omräkningdifferenser                     341 -1 251  -  -    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 91 872  54 086  3 194  3 778

Ingående avskrivningar -37 718  -34 245  -2 768  -2 896
Avskrivningar genom företagsförvärv -31 913  -  -  -
Försäljningar/utrangeringar 9 568  2 098  751  269
Årets avskrivningar                -9 707  -5 571  -128  -141    
Utgående ackumulerade avskrivningar -69 770  -37 718  -2 145  -2 768

Ingående nedskrivningar -248  -248  -  -
Omklassificeringar/omräkningsdifferenser                   33  -  -  -   
Utgående ackumulerade nedskrivningar                  -215  -248  -  -    

Utgående redovisat värde 21 887  16 120  1 049  1 010

NOT 16 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ingående anskaffningsvärde 93 348  20 757  -  -
Inköp 20 492  73 025  -  -
Omklassificeringar             -102 689  -434 -  -   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 151  93 348  -  -
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NOTER

NOT 17 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

MODERBOLAGET SÄTE ANDEL% 2011 2010
FÖRETAG / ORGANISATIONSNUMMER

AB Åkers Styckebruk, 556230-5697 Strängnäs  100% 164 250  164 250

STC GreenFood AB, 556115-6778 Stockholm  100% 145 004  45 004

STC Scandinavian Trading Company AB

556212-4429 Stockholm  100%  50 000  50 000

Vacman i Göteborg AB, 556226-0660 Göteborg  100% 15 000  15 000

Scanoil AB, 556036-1403 Stockholm  100% 12 000  12 000

STC Venture Capital AB, 556212-4205 Stockholm  100% 10 000  10 000

Norlico Capital AB, 556491-9750 Stockholm  100% 2 020  6 620

Walzengiesserei Meiderich GmbH, HRB 4857 Duisburg  6% 1 708  1 708

Gripsholms Värdshus AB, 556287-8479 Strängnäs  100% 500  500

Kost Express AB, 556575-1087 Stockholm  100% 400  100

J S Saba Continent BV, 24137960 Rotterdam  100% 386  386

Seasero Nio AB, 556214-0987 Stockholm  100% 100  100

Freshnet AB, 556575-1095 Stockholm  100% 100  100

Scanoil Ltd, 01508535 London  100% - -

STC Minerals AB, 556193-1774 Stockholm  100%                          - -   

   401 468  305 768

INDIREKT ÄGDA KONCERNBOLAG 

Åkers Kronopark AB, 556153-4792

Fastighets AB Knut Påls väg 9, 556156-2355

Skogsbolaget Snäckstavik AB, 556850-4640

Fastighets AB Örebro Trädgårdshall, 556156-2355

Fällan 3 i Halmstad AB, 556819-7528

Ewerman AB, 556095-5840

Norlico Holding AB, 556316-1792

Salico AB, 556320-8874

Salico Oy, 1568507-01

Oy Avant Niko Ab, 0907534-0

Valintavarkaus Oy, 0811202-3

Osterlén i Malmö AB, 556440-4507

Osterlén i Fastigheter AB, 556606-0710

ÖllövGrönt AB, 556593-1341

Vårt Eget kök AB, 556753-6783

Grön Gastronomi AB, 556214-7206

Fastighets AB Styckebruk 1, 556745-4623

Åkers Styckebruk Immobilien GmbH, HRB 20460

Lots Invest AB, 556558-3316

Walzengiesserei Meiderich GmbH (94%) HRB 4857

Satotukku OY, 0113698-9

AB Hembergs Trädgårdsprodukter, 556241-5538

Örebro Trädgårdshall AB, 556047-3042

Växjö Partiaffär AB, 556290-0927

TFC Fruit in Sweden AB (totalt 70%), 556759-6811

Wermfood AB, 556856-6698

Salladsbaren i Stockholm AB (51%), 556856-9866
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Andelar i koncernföretag (forts.) 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 361 896  606 830
Aktieägartillskott 130 300  30 000
Försäljningar/utrangeringar                               -  -92 615   
Omklassificeringar                      -  -182 319   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 492 196  361 896

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

Ingående nedskrivningar                 -61 368  -243 687   
Omklassificeringar           -  182 319   
Årets nedskrivningar                   -34 600  -  
Utgående ackumulerade nedskrivningar                 -95 968  -61 368    

Utgående redovisat värde 401 468    305 768

NOT 18 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

KONCERNEN    2011 2010
FÖRETAG / ORGANISATIONSNUMMER SÄTE ANDEL%              BOKFÖRT VÄRDE 

Åkers Holding AB, 556754-1585 Åkers Styckebruk 15%            8 784  21 312  
Swedecut AB, 556772-0759 Åhus  50%                     150 -   
   8 934  21 312

MODERBOLAGET 
FÖRETAG / ORGANISATIONSNUMMER
Åkers Holding AB, 556754-1585 Åkers Styckebruk 15%                         0  46 887  
   0  46 887

 KONCERNEN  MODERBOLAGET
 2011 2010 2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 104 788  89 793 104 787  89 787
Omklassificeringar 150  -5  -  -
Nyemission              67 764  15 000  67 763  15 000     
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 172 702  104 788  172 550  104 787

Ingående resultatandel/nedskrivningar -83 476  -62 408  -57 900  -42 900
Årets resultatandel/nedskrivningar            -80 292  -21 068  -114 650  -15 000   
Utgående ackumulerade 
resultatandelar/nedskrivningar           -163 768 -83 476  -172 550  -57 900     

Utgående redovisat värde 8 934  21 312  0  46 887

Koncernens resultatandel består utav årets resultat från andelar i Åkers Holding om -64 748 som redovisas  
under Resultat från andelar i intresseföretag och -17 260 som redovisas under skatt i resultaträkningen samt  
15% av andra förändringar i Åkers Holdings eget kapital om 1 716. STC Interfinans har även en subordinerad  
fordran på Åkers Holding AB om 195 625 inklusive upplupen ränta som redovisas i balansräkningen under  
Andra långfristiga fordringar.
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NOT 19 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Hänför sig till outnyttjade förlustavdrag i moder- och dotterbolag och har upptagits till det värde
varmed de bedömts sannolikt kunna utnyttjas.

NOT 20 ÖVRIGA FORDRINGAR

KONCERNEN   2011  2010
Skattefordran ingår med  9 391   6 168

MODERBOLAGET
Skattefordran ingår med                    871   428   

NOT 21 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

 KONCERNEN  MODERBOLAGET
 2011 2010 2011 2010

Förutbetalda kostnader 17 149 16 533  335  747
Upplupna intäkter                5 851  4 346  -  -   
 23 000  20 879  335  747

NOT 22  ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Övriga kortfristiga placeringar består av aktiefonder 172 603 (203 086), räntefonder 127 238 (418 229)  
och övriga värdepapper 175 851 (187 581) totalt 475 692 (808 896).

NOT 23  EGET KAPITAL

KONCERNEN AKTIEKAPITAL BUNDNA RESERVER FRIA RESERVER

Belopp vid årets ingång 150 000  62 093  1 303 008
Förändring avseende andel i 
intresseföretags eget kapital - - 1 716
Förändring av eget kapitaldel av 
obeskattade reserver - 562 -
Förskjutning mellan bundna och fria reserver - -5 115 5 115
Årets resultat - - -86 906
Årets omräkningsdifferens                       - -67  777     
Belopp vid årets utgång 150 000  57 473  1 223 710

MODERBOLAGET AKTIEKAPITAL BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL
Belopp vid årets ingång 150 000  31 559  1 339 522
Lämnade koncernbidrag - - -2 745
Skatt hänförlig till koncernbidrag - - 723
Årets resultat                       - - -139 308   
Belopp vid årets utgång 150 000  31 559  1 198 192

ÄGARE ANTAL AKTIER KAPITAL RÖSTER
Peter Hjelm 109 092  7,3%  11,5%
Inter Scan Holding Ltd 545 452  36,4%  5,8%
Belpay S.A 777 274  51,8%  82,0%
Inter Scan Group of Companies Ltd                        68 182  4,5%  0,7%  
 1 500 000  100,0%  100,0%

NOTER
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Peter Norlindh, Ordförande Peter HjelmChristina Hjelm

Anders Hallberg, VD & KoncernchefSten-Åke Lindstedt Bernt Magnusson

NOT 24 LÅNGFRISTIGA SKULDER

 KONCERNEN  MODERBOLAGET
 2011 2010 2011 2010

Amortering inom 2 till 5 år                                      173 795  169 313  263 493  258 091
Amortering efter 5 år                                        80 319  55 752  -  -  
 254 114  225 065 263 493 258 091

NOT 25 CHECKRÄKNINGSKREDIT

Beviljad checkräkningskredit uppgår till 4 710  7 701  -  -
Varav uttnyttjad och redovisat som avdrag
under likvida medel - 3 031 - -

NOT 26 UPPLUPNA KOSTNADER  
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Upplupna personalkostnader 32 066  22 535  1 143  717
Övrigt             76 015  55 943  645  437   
 108 081  78 478  1 788  1 154

NOT 27 FÖRVÄRV AV  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Balanserade licenser och utgifter -  7 343  770  -
Goodwill/Andelar i dotterbolag         87 638  18 700  -  - 
Byggnader och mark 308 714 2 647 - -
Maskiner,inventarier,verktyg och fordon 25 385 13 938 182 -
Pågående nyanläggningar                 20 492 73 025 - -   
 442 229  115 653 952 -

Stockholm den 11 mars 2012

NOTER

Vår revisionsberättelse har lämnats den 11 mars 2012
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 reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen 
för STC Interfinans AB för år 2011. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 13-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsre-
dovisningen 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 
koncernredovisning 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 revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen 
och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte 
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett  
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten 
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i  
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen och 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 moderbo-
lagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2011 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 2011.

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

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till  
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi  
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av  
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon 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, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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

Stockholm den 11 mars 2012
Grant Thornton Sweden AB

Mats Fridblom
Auktoriserad revisor 
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STYRELSE

Christina Hjelm, Ledamot
Andra uppdrag bl.a.
Ledamot
Ursa Major Suecia AB 
Akers styckebruk Italia S.R.L 
TiGra S.R.L.

Peter Hjelm, Ledamot
Andra uppdrag bl.a.
Ledamot
Kanon AB

Peter Norlindh, Ordförande
Andra uppdrag bl.a.
Ordförande
STC GreenFood AB
Johannesson & Torstensson AB
Ledamot
Förvaltningsbolaget Villa 
Godthem AB
Kulturgastronomen AB
Åkers Holding AB

Bernt Magnusson, Ledamot
Andra uppdrag bl.a.
Ledamot
Coor Service Management AB
Fairoffice AB
Kancera AB
Net Insight AB
Pricer AB

Sten-Åke Lindstedt, Ledamot
Andra uppdrag bl.a.
Ledamot
Fareoffice AB
Living Plant AB
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KONCERNLEDNING, STAB OCH VERKSAMHETSOMRÅDESCHEFER

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

Anders Hallberg
VD & Koncernchef, 2011 
Ledamot (Advisory Board) 
Motala Verkstad AB
Ordförande GEFAB Gruppen AB
Ordförande Huddinge Tennisklubb
Ordförande i ett flertal dotterbolag 
inom STC Interfinanskoncernen

Efi Diamanti
Koncernredovisnings-
ansvarig, 2007

Claes Ulfsparre
Controller, 2011

Caroline Andersson
VD-assistent, 1997

Carina Sporrong
VD, AB Åkers Styckebruk

Birger Andersson
Förvaltare, Åkers Kronopark AB

Lars Åström 
VD och Koncernchef, 
STC Greenfood AB

KONCERNLEDNING OCH STAB                     

VERKSAMHETSOMRÅDESCHEFER
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STC Interfinans grundades i början av 1950-talet av 
affärsmannen och entreprenören Holger Hjelm. Under 
de första decennierna var verksamheten samlad i affärs- 
och industrikonglomeratet Interfinans, som var inriktat 
på internationell handel i många olika branscher – till 
exempel stål, oljeprodukter, fastigheter, värdepapper, 
byggmaterial, livsmedel, maskiner och fordon, verk-
stadsprodukter samt massa- och pappershandel. 

Under 1985 förvärvades valstillverkaren Åkers, som 
därefter utvecklades till en ledande, global tillverkare  
av valsar för stålindustrin. Under 2008 avyttrade  
STC Interfinans sitt ägande i Åkers och förvärvade 
därefter en minoritetspost (15%) i Åkers Holding AB. 

På 1980-talet byggdes en fastighetsportfölj upp med 
inriktning på kulturhus i Åkers Styckebruk. Portföljen 
har utökats och omfattar idag främst bostäder och 
kommersiella fastigheter med koppling till koncernens 
verksamhet. År 2000 förvärvades Åkers Kronopark 
som omfattar cirka 6 000 hektar, varav 4 300 hektar 
produktiv skogsmark. I kronoparken bedrivs ett  
kommersiellt skogsbruk, men området är också ett  
populärt rekreationsområde. Skogsinnehavet utökades 
2011 genom förvärvet av cirka 1 600 hektar skog och 
mark i Botkyrka kommun mellan Stockholm och 
Södertälje.

Under 1989 förvärvades Scandinavian Trading  
Company AB (STC). Förutom oljehandel arbetade 
STC även med internationell frukt- och grönsaks-
handel. År 1992 fusionerade Interfinans och STC till 
ett moderbolag - STC Interfinans. År 1993 såldes de 
europeiska bolagen inom frukt och grönsaker. Fokus 
lades istället på svenska och skandinaviska företag i 
samma bransch – detta genom förvärv av Ewerman och 
Allfrukt. Några år in på 1990-talet breddades verksam-
heten till att också omfatta fresh cut, som är skurna, 
sköljda och paketerade frukt- och grönsaksprodukter. 
Samtliga bolag inom frukt och grönsaker samlades 
2009 i underkoncernen STC GreenFood. Denna grupp 
är idag plattformen för koncernens fortsatta tillväxtsats-
ningar inom import, partihandel samt fresh cut.

Holger Hjelm gick bort 2004. Ägandet av  
STC Interfinans hade då överförts till en familjestiftelse. 
Idag står verksamheterna inom frukt och grönsaker, 
fastigheter, skog samt finansförvaltning i fokus.  
Ett av koncernens viktigaste affärsmål är att långsiktigt 
stärka positionerna för STC GreenFood, till exempel via 
kompletteringsförvärv, fortsatt organisk utveckling samt 
genom att utnyttja de interna samordningsfördelarna.
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”STC Interfinans AB är ett privatägt, svenskt 

investmentbolag med fokus på långsiktig  

portföljförvaltning. Värdetillväxt skapas  

genom att STC Interfinans utvecklar mindre 

och medelstora företag med koppling till  

koncernens verksamhetsområden.”


