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Delårsrapport 
1 januari – 30 juni 2002 
 
 
 
 

n Aktien 

 Totalavkastning1 per 15 augusti 2002: -32%, avkastningsindex -33% 
 Kursutveckling per 15 augusti 2002: -36%, generalindex -34% 
 

 

n Substansvärdet 
 Per 15 augusti 2002: 133 kr per aktie 
 Förändring från årets början: -35% 
 Per 30 juni 2002: 153 kr per aktie 
 Per 31 december 2001: 204 kr per aktie 
 
 

n Börsportföljen 
 Värde per 15 augusti 2002: 25.119 mkr 
 Värdeförändring från årets början: -35% 
 Värde per 30 juni 2002: 28.905 mkr  
 Värde per 31 december 2001: 40.535 mkr 
 
 
n I maj förvärvades 15 procent av aktierna i medicinteknikföretaget Ös-

sur för 260 mkr. Förvärvet är ett led i Industrivärdens strategi att skapa 
en position som aktiv och inflytelserik ägare i nordiska noterade före-
tag med god värdeskapande potential.   

 
n Försäljningen av Besam slutfördes vid halvårsskiftet. Försäljningslikvi-

den uppgick till 3,1 miljarder kronor och realisationsvinsten till 2,3 mil-
jarder kronor. 

 
n Industrivärden har åtagit sig att teckna aktier för 3 miljarder kronor i 

Ericssons nyemission, varav 0,7 miljarder kronor tecknas på befintligt 
innehav och ytterligare upp till 2,3 miljarder kronor för den händelse 
nyemissionen inte skulle bli fulltecknad.  

 
 
 

                                                           
1Kursutveckling och återinvesterade utdelningar. 
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DETTA ÄR INDUSTRIVÄRDEN 
 
Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägande i ett koncentrerat urval 
av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på 
professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.  
 
Målet är att över tiden generera en hög tillväxt av substansvärdet. Genom en hög värdetillväxt 
av Industrivärdens tillgångar möjliggörs en totalavkastning till Industrivärdens aktieägare som 
räknat över en längre tidsperiod är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen. 
 
Industrivärdens vision är att uppfattas som det ledande investeringsbolaget med fokus på stora 
och medelstora noterade nordiska företag. 
 
VDs KOMMENTAR 
 
Den negativa utvecklingen på världens aktiemarknader accelererade under det andra kvartalet 
och tilltog ytterligare under sommaren. Vi har levt med en fallande börs i mer än två år. Under 
2002 har vidare en debatt i främst USA uppstått, som en följd av ett antal konkurser och 
skandaler, om tillförlitligheten i redovisade värden. Osäkerheten om hur den ekonomiska kon-
junkturen kommer att utvecklas samt utvecklingen av aktiemarknaderna har ökat.  
 
Industrivärdens substansvärde har från årets början till och med den 15 augusti minskat med 
15 miljarder kronor eller 35 procent, vilket är i nivå med utvecklingen på Stockholmsbörsen. 
Detta är otillfredsställande, men vår strategi att agera långsiktigt och att utöva ett tydligt ägar-
ansvar i de bolag vi tror på, gör att jag trots allt är övertygad om att vår strategi är den riktiga. 
 
Samtidigt är det med tillfredsställelse jag konstaterar att vi sedan i höstas har genomfört ett 
antal försäljningar, som inneburit att vår nettoskuld ur ett portföljperspektiv, minskat från 6 
miljarder till 1 miljard. 
 
Detta har skett genom försäljning av 
 
- Besam, till ett värde av 3 miljarder i juni 2002  
- Samtliga aktier i Lundbeck A/S för 2 miljarder i april 2002  
- Samtliga aktier i Pharmacia för 780 mkr i november 2001 
 
Vi har därmed valt att sälja av tillgångar i portföljen till goda värden i en fallande marknad 
samtidigt som vi varit restriktiva med nyinvesteringar. 
 
Genom att vi har en stark finansiell ställning finns utrymme för en mer offensiv satsning på 
nya investeringar när tillfälle ges och marknadsutsikterna klarnar. Vår investering i det isländs-
ka företaget Össur är ett exempel på detta. 
 
Ericsson, som varit en del av Industrivärdens börsportfölj i mer än 50 år, ända sedan bildandet 
av Industrivärden 1944, verkar inom ett område, som på ett dramatiskt sätt gått från stark 
tillväxt till en svag utveckling. Ericssons utveckling de senaste två åren är allt annat än till-
fredsställande. Detta är dock även fallet för flertalet av Ericssons konkurrenter. Vår tro på 
Ericssons långsiktiga potential står fast. Det är därför naturligt för Industrivärden att vi som 
långsiktig aktiv ägare tar vårt ansvar i denna situation och åtager oss att teckna 10 procent av 
Ericssons pågående nyemission om 30 miljarder. Vi ser även möjligheten att på sikt göra en 
bra affär. 
 
Anders Nyrén 



 

 

3 

Substansvärde per aktie
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AKTIEN 
 
Industrivärdenaktiens kurs sjönk med 36 procent från årets början till och med den 15 augusti 
2002. Generalindex föll med 34 procent under samma period. Totalavkastningen uppgick till   
-32 procent jämfört med -33 procent för Findatas avkastningsindex. 
 
Från utgången av 1996 till och med den 15 
augusti 2002 uppgick Industrivärdenaktiens 
genomsnittliga totalavkastning till 10 pro-
cent per år, medan avkastningsindex under 
samma period uppgick till 4 procent per år.  
 
Den årliga genomsnittliga utdelningstillväx-
ten under femårsperioden 1997 – 2001 var 
21 procent. Den genomsnittliga direktav-
kastningen under femårsperioden var 4,0 
procent eller dubbelt så hög som genom-
snittet för Stockholmsbörsen. 
 
 
SUBSTANSVÄRDET 
 
Substansvärdet mäter Industrivärdens förmögenhet och definie-
ras som faktiska marknadsvärden för börsportföljens aktier 
respektive kalkylmässiga värden för industri- och handelsbola-
gen och bokföringsmässiga värden för övriga onoterade inne-
hav, med avdrag för övriga tillgångar och skulder, netto. 
 
Substansvärdet2 per den 30 juni 2002 har beräknats till 29,6 
miljarder kronor, vilket motsvarar 153 kronor per aktie. Per den 
15 augusti 2002 uppgick substansvärdet till 133 kronor per ak-
tie. Per den 31 december 2001 var substansvärdet beräknat till 
204 kronor per aktie. 

                                                           
2Totalt antal aktier 193.135.612. Den helägda industri- och handelsrörelsen har åsatts ett kalkylmässigt värde  
beräknat med ett P/E-tal på 13 (samma som per 31 december 2001), baserat på aktuella bedömningar av  
företagens resultat för 2002. 

Källa: SIX AB 2002
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Substansvärdets sammansättning 
 
Fördelningen mellan substansvärdets ingående komponenter per den 30 juni och per den 15 
augusti framgår av tabellen nedan. 

 
 
      Miljarder kronor      Kronor per aktie 
Moderbolaget2 15 aug 30 juni 15 aug 30 juni 
Börsportföljen 25,1 28,9 130 150 
Onoterade innehav 2,0 2,0 10 10 
Aktieportföljen 27,1 30,9 140 160 

 
Övriga tillgångar och skulder3 -1,4 -1,3 -7 -7  
Substansvärde 25,7 29,6 133 153  

 
 
Nettoeffekten av Besamförsäljningen på det beräknade substansvärdet uppgick till 2,8 miljar-
der kronor vilket översteg substansvärdet per den 31 december 2001 med 1,0 miljarder kro-
nor. Avyttringen av Besam påverkade därmed substansvärdet positivt med 5 kronor per aktie. 
 
 
INDUSTRIVÄRDENS AKTIEPORTFÖLJ 
 
Industrivärdens aktietillgångar består av börsportföljen vars andel per 30 juni uppgick till 93 
procent samt onoterade innehav med en sammanlagd andel på 7 procent. 
 
BÖRSPORTFÖLJEN 
 
Börsportföljens marknadsvärde per den 30 juni var 28.905 
mkr (40.535 mkr vid årets början) och övervärdet var 11.935 
mkr (23.207 mkr vid årets början). Justerat för köp och för-
säljningar var värdeförändringen från årsskiftet -25 procent. 
 
Under första kvartalet köptes inga börsaktier men såldes 
börsaktier för 371 mkr. Större försäljningar utgjordes av 
993.550 Lundbeck A/S. 
 
Under andra kvartalet köptes börsaktier för 604 mkr och sål-
des börsaktier för 2.067 mkr. Större köp utgjordes av 
10.000.000 Ericsson B och 50.000.000 Össur medan större 
försäljningar utgjordes av 7.433.850 Lundbeck A/S (resteran-
de del av innehavet). 
 
Totalt under första halvåret köptes börsaktier för 604 mkr 
och såldes börsaktier för 2.438 mkr. 
 
Resultatet av försäljningarna ur börsportföljen var en vinst med 1.505 mkr. En specifikation 
av resultatet av börsaktieförsäljningarna finns på sidan 11. 

                                                           
3Avser moderbolagets samtliga tillgångar och skulder med undantag för bokförda värden på aktier i börsföretag,  
aktier i dotterbolag samt aktier i övriga onoterade innehav. 
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Utvecklingen för de största aktieinnehaven 
 
Kursutvecklingen under första halvåret för de största aktieinnehaven, som per den 30 juni 
svarade för 86 procent av portföljens värde, var följande: 
  
 Genomsnittlig 

   Värdeförändr., mkr      Kursförändr., %       kursförändr. per år, % 
 Andel av portfölj- 1 jan 2002 - 1 jan 2002 - 1 juli 1997 - 

Aktie värdet per 30 juni, % 30 juni 2002        30 juni 2002  30 juni 2002 
Handelsbanken 24 -657  -9 11 
SCA   21 839  16 16 
Sandvik 17 105  2 1 
Ericsson  11 -8.182  -74 -17 
Skandia 7 -1.637      -45 8 
Skanska 6 -141  -7 -6 
 
 
Värdeförändringen är justerad för köp och försäljningar. 

                                         Börsportföljen per den 30 juni 2002

Börsvärde Andel av Kapitalandel Röstandel
Aktie  Antal Mkr Kr per aktie portföljvärdet, % i bolaget, % i bolaget, %

Handelsbanken 48.655.900  6.836 35 24 6,8 7,4

SCA 18.982.000 6.173 32 21 8,1 28,0

Sandvik 21.000.000 4.820 25 17 8,0 8,0

Ericsson 199.000.000 3.064 16 11 2,5 28,0

Skandia 47.846.800 2.000 10 7 4,5 4,5

Skanska 28.302.756 1.797 9 6 6,8 31,0

SSAB 12.065.600 1.442 7 5 12,0 15,6

Pfizer Inc 3.000.000 961 5 3 0,0 0,0

Scania 3.000.000 573 3 2 1,5 1,8

Volvo 1.800.000 337 2 1 0,4 0,8

Össur 50.000.000 294 2 1 15,2 15,2

Eniro 4.000.000 282 2 1 2,3 2,3

Övriga (<200 mkr) 326 2 1

Totalt 28.905 150 100

I ovanstående börsportfölj ingick inga utlånade aktier.
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Handelsbankens expansion utanför Norden fortsatte som planerat under första kvartalet vilket 
gjorde att kostnaderna exklusive nyförvärvade enheter ökade något mer än intäkterna. Värde-
förändringen för Industrivärdens aktieinnehav under första halvåret uppgick till -0,7 miljarder 
kronor. Aktiekursutvecklingen var bättre än generalindex och index för bank och försäkring4. 
Delårsrapport för första halvåret lämnas den 20 augusti. 
 
SCA gynnades av fortsatt hög efterfrågan på hygienprodukter vars rörelseresultat förbättrades 
betydligt under första halvåret, medan resultatet för förpackningar och skogsindustriprodukter 
försämrades. Strategin att utveckla SCAs affärsområden genom förvärv ledde bland annat till 
förvärvet av italienska CartoInvest under det första kvartalet. Värdeförändringen för Industri-
värdens aktieinnehav uppgick till 0,8 miljarder kronor. SCA-aktien utvecklades bättre än både 
skogsindex och generalindex. 
 
Sandviks resultat förbättrades under första halvåret för Mining and Construction men försäm-
rades för Tooling och Specialty Steels. Under perioden gjorde Tooling ett mycket viktigt stra-
tegiskt förvärv av det amerikanska verktygsföretaget Valenite. Det strukturprogram som på-
börjades 2001 löper planenligt med målsättningen att minska antalet produktions- och distri-
butionsenheter. Värdeförändringen för Industrivärdens aktieinnehav uppgick till 0,1 miljarder 
kronor. Sandvikaktien utvecklades bättre än såväl industriindex som generalindex. 
 
Ericssons resultat för första halvåret påverkades negativt av telekomoperatörernas minskade 
investeringar. Kraftiga kostnadsminskningar pågår med målsättningen att uppnå rörelseöver-
skott någon gång under 2003. Värdeförändringen för Industrivärdens aktieinnehav uppgick till 
-8,2 miljarder kronor. Ericssonaktien utvecklades sämre än generalindex men i stort i nivå med 
övriga internationella tillverkare av telekomsystem. 
 
Industrivärden har åtagit sig att teckna aktier för 3 miljarder kronor i Ericssons nyemission, 
varav 0,7 miljarder kronor tecknas på befintligt innehav och ytterligare upp till 2,3 miljarder 
kronor för den händelse nyemissionen inte skulle bli fulltecknad. 
 
Skandias försäljning minskade, främst på USA-marknaden. Det operativa resultatet försämra-
des under första halvåret. I enlighet med Skandias strategi att renodla verksamheten såldes 
Skandia Asset Management med en realisationsvinst på 2 miljarder. Försäljningen medförde 
ett positivt rörelseresultat. Värdeförändringen för Industrivärdens aktieinnehav uppgick till  
-1,6 miljarder kronor. Skandiaaktien utvecklades sämre än generalindex. 
 
Skanskas rörelsemarginaler förbättrades något under första kvartalet på Skanskas största 
marknader i USA och Europa men minskade i Skandinavien. Värdeförändringen för Industri-
värdens aktieinnehav under första halvåret uppgick till -0,1 miljarder kronor. Skanskas aktie-
kurs utvecklades bättre än generalindex men sämre än index för fastighet och bygg. Delårs-
rapport för första halvåret lämnas den 29 augusti. 

                                                           
4Samtliga indexjämförelser avser Affärsvärldens branschindelning. 
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Börsportföljens utveckling till och med den 15 augusti 2002 
 
Börsportföljens marknadsvärde per den 15 augusti uppgick till 25.119 mkr och övervärdet till 
8.059 mkr. Justerat för köp och försäljningar minskade portföljvärdet med 35 procent från 
årets början. 
 
 

 
Ericsson inkluderar teckningsrätter med 336 mkr. 

                             Börsportföljen per den 15 augusti 2002

Börsvärde Andel av Kursförändr., %
Aktie  Antal Mkr Kr per aktie portföljvärdet, % 1 jan-15 aug

SCA 18.982.000 6.093 32 24 14
Handelsbanken 48.655.900  6.033 31 24 -19
Sandvik 21.000.000 4.589 24 18 -3
Ericsson 199.000.000 1.728 9 7 -84
Skanska 30.302.756 1.652 9 7 -20
Skandia 47.846.800 1.388 7 6 -62
SSAB 12.065.600 1.219 6 5 -1
Övriga 2.417 12 9

Totalt 25.119 130 100 -35
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ONOTERADE INNEHAV 
 
Industri- och handelsbolagen 
 
I slutet av april tecknades avtal om att sälja Besam till låskoncernen Assa Abloy. Sedan god-
kännande erhållits från konkurrensmyndigheterna genomfördes försäljningen vid månadsskif-
tet juni/juli. Försäljningslikviden uppgick till 3,1 miljarder kronor på skuldfri basis och realisa-
tionsvinsten till 2,3 miljarder kronor. 
 
De rörelsedrivande dotterbolagens nettoomsättning uppgick till totalt 2.960 (2.899) mkr, vilket 
för jämförbara enheter innebar en minskning med 2 procent jämfört med de sex första måna-
derna 2001. Nettoomsättningen för  Indutrade, som är ett av Nordens ledande industrihandels-
företag, uppgick till 1.547 (1.552) mkr. För dörrautomatikföretaget Besam var nettoomsättning-
en 963 (1.002) mkr. Isaberg Rapid, som tillverkar och marknadsför häftverktyg, ökade nettoom-
sättningen till 450 (345) mkr vilket dock innebar en minskning med 3 procent för jämförbara 
enheter.  
 
Resultatet efter finansiella poster för dotterbolagen uppgick till totalt 154 (193) mkr. Indutra-
des resultat var 94 (94) mkr, Besams resultat 50 (80) mkr och Isaberg Rapids resultat 10 (19) 
mkr. 
 
Övriga 
 
Bland de övriga onoterade innehaven kan nämnas venture capital-bolaget Ericsson Venture 
Partners (ägarandel 25 procent) som under året gjort två investeringar i företag med inriktning 
på mobilt Internet. Den 30 juni hade 15 procent av Industrivärdens investeringsram på 75 
MUSD utnyttjats. Aktieinnehaven i Biodisk och Ericsson Finans har avyttrats under andra kvar-
talet med en realisationsvinst på 109 mkr respektive 6 mkr. Värdet på DHJ Media, som ansökt 
om konkurs, skrevs ner med 83 mkr till noll under det första kvartalet och värdet på Establish 
skrevs ner med 59 mkr till 15 mkr under det andra kvartalet. 
 
KONCERNEN 
 

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT 5 

 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 2.961 (2.900) mkr, vilket för jämförbara enheter var 
en minskning med 2 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Rörelsere-
sultatet uppgick till 4.746 (1.461) mkr, varav resultat från aktieförvaltning 4.614 (1.276) mkr, 
resultat från rörelsedrivande bolag 178 (234) mkr samt förvaltningskostnader -46 (-49) mkr. 
Det finansiella nettot uppgick till -169 (-209) mkr. Resultatet efter finansiella poster blev 4.577 
(1.252) mkr. 
 
FINANSIERING OCH SOLIDITET 
 
Nettolåneskulden minskade med 971 mkr till 4.765 mkr främst beroende på att nettoförsälj-
ning av aktier översteg lämnad utdelning netto. Med beaktande av nettolikviden för Besam, 
som erhölls i början av juli, minskade koncernens nettolåneskuld med ytterligare 2.847 mkr till 
1.918 mkr. Ur ett portföljperspektiv, utan beaktande av räntebärande skulder i dotterbolagen, 
har nettolåneskulden minskat från 5,1 miljarder till 1,1 miljarder. 
 
 

                                                           
5Industrivärden har en ägarandel i Ericsson, SCA och Skanska m fl, som motsvarar minst 20 procent av röstetalet  
efter full utspädning, s k intressebolag. Industrivärdenkoncernens resultat- och balansräkningar enligt denna delårs- 
rapport är upprättade enligt anskaffningsvärdemetoden. När fullständiga uppgifter från samtliga intressebolag före- 
ligger, dock senast två månader efter rapportperiodens utgång, finns kompletterande resultat- och balansräk- 
ningar enligt kapitalandelsmetoden tillgängliga hos Industrivärden och på bolagets hemsida. 
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Den synliga soliditeten var 72 procent (62 procent vid årets början), medan den justerade soli-
diteten, som inkluderar övervärden i börsaktier, var 82 (82) procent. 
 
MODERBOLAGET 
 
Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick till 4.698 (1.062) mkr, varav utdelningsintäk-
ter med 796 (907) mkr, resultat av börsaktieförsäljningar med 1.505 (440) mkr och resultat av 
övriga aktieförsäljningar 2.617 (-69) mkr, varav försäljningen av Besam svarade för merparten. 
I resultatet ingick vidare förvaltningskostnader med -46 (-49) och finansnetto med -174 (-167) 
mkr. 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
De nya redovisningsrekommendationer som trädde i kraft den 1 januari 2002 har tillämpats i 
delårsrapporten. I övrigt har de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpades 
i årsredovisningen för 2001 även använts i delårsrapporten. 
 
REVISORSGRANSKNING 
 
Denna rapport har ej granskats av företagets revisor. 
 
 
Stockholm den 19 augusti 2002 
 
Anders Nyrén 
Verkställande direktör 
 
 
 
 
KOMMANDE INFORMATION 
 
Delårsrapport för januari – september lämnas den 31 oktober 2002. 
Bokslutsrapport för 2002 lämnas den 12 februari 2003. 
Årsredovisning för 2002 publiceras i mitten av mars 2003. 



 

 

10 

 

 
XX6 
YY7

                                                           
6Utfall per juni 2002 inkluderar Besam i resultaträkningen men inte i balansräkningen. 
7Resultat efter skatt exklusive KVB-ränta dividerat med 193.135.612 aktier. 

                            Industrivärdenkoncernens resultaträkning6 

2002 2001 2002 2001 2001
Mkr april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec

AKTIEFÖRVALTNING
Utdelningsintäkter från aktier 779 890 796 907 918
Resultat av börsaktieförsäljningar 1.305 260 1.513 441 713
Resultat av försäljningar av andra aktier 2.396 -68 2.313 -69 -69
Övriga intäkter och kostnader -3 -3 -8 -3 -13

Resultat av aktieförvaltning 4.477 1.079 4.614 1.276 1.549

RÖRELSEDRIVANDE BOLAG
Nettoomsättning 1.520 1.467 2.961 2.900 5.981
Kostnad för sålda varor -1.005 -985 -1.958 -1.947 -3.999
Utvecklingskostnader -17 -16 -33 -30 -63
Försäljningskostnader -281 -249 -555 -494 -1.023
Administrationskostnader -121 -102 -234 -212 -438
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -5 1 -3 17 27

Resultat från rörelsedrivande bolag 91 116 178 234 485

Förvaltningskostnader -22 -29 -46 -49 -115

Rörelseresultat 4.546 1.166 4.746 1.461 1.919

Ränteintäkter 14 17 20 27 48
Räntekostnader (exkl KVB-ränta) -82 -92 -164 -181 -385
Övriga finansiella poster -5 -28 -25 -55 -72

Resultat efter finansiella poster  4.473 1.063 4.577 1.252 1.510

KVB-ränta - -47 - -94 -161

Resultat före skatt 4.473 1.016 4.577 1.158 1.349

Skatt på periodens resultat -44 -36 -68 -71 -126
Minoritetsandel i periodens resultat 0 1 0 1 -

Periodens resultat 4.429 981 4.509 1.088 1.223

Avskrivningar inkluderade i rörelseresultatet -44 -40 -83 -83 -173

Resultat per aktie, kr7 22,93 5,32 23,35 6,12 7,17
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8Moderbolaget och övriga aktieförvaltande bolag. 
9Resultat av börsaktieförsäljningar avser moderbolaget med 1.297 mkr för april - juni och 1.505 mkr för januari - juni  
samt övriga aktieförvaltande bolag med 8 mkr respektive 8 mkr. 

                                     Fördelning per verksamhetsområde 

Nettoomsättning

2002 2001 2002 2001 2001
Mkr april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec
Indutrade 803 788 1.547 1.552 3.109
Besam 497 513 963 1.002 2.108
Isaberg Rapid 220 165 450 345 763
Övrigt, netto 0 1 1 1 1

Summa rörelsedrivande bolag 1.520 1.467 2.961 2.900 5.981

Resultat efter finansiella poster

2002 2001 2002 2001 2001
Mkr april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec

Aktieförvaltning8 4.387 968 4.404 1.060 1.104

Indutrade 58 44 94 94 176
Besam 19 40 50 80 201
Isaberg Rapid 10 11 10 19 28
Övrigt, netto -1 0 19 -1 1
Summa rörelsedrivande bolag 86 95 173 192 406

4.473 1.063 4.577 1.252 1.510

                                        Resultat av aktieförsäljningar
Börsaktier
Mkr
April-juni
Lundbeck A/S 1.282
Övrigt 23 1.305 9

Januari-juni
Lundbeck A/S 1.498
Övrigt 15 1.513 9

Andra aktier
Mkr
April-juni
Besam 2.334
Biodisk 109
Övrigt -47 2.396

Januari-juni
Besam 2.334
Biodisk 109
Övrigt -130 2.313
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10Varav köpeskillingsfordran brutto avseende Besam 3.050 mkr. Likvid erhölls den 1 juli. 
11Inkluderar övervärden i börsaktier. 

                            Industrivärdenkoncernens balansräkning6

30 juni 30 juni 31 dec
Mkr 2002 2001 2001

Immateriella anläggningstillgångar 241 193 252
Materiella anläggningstillgångar 550 717 713
Aktier och andelar 17.102 18.302 17.621
Övriga finansiella anläggningstillgångar 40 135 147
Varulager 772 1.005 1.027
Kundfordringar 684 1.073 1.100
Övriga omsättningstillgångar 3.241 10 458 214
Likvida medel 561 447 1.034

Summa tillgångar 23.191 22.330 22.108

Eget kapital 16.786 13.172 13.355
Minoritetsandelar 1 21 0
KVB-lån - 447 398
Avsättningar 235 345 361
Långfristiga räntefria skulder 9 - 12
Långfristiga räntebärande skulder 3.213 3.065 3.624
Kortfristiga räntefria skulder 985 1.297 1.416
Kortfristiga räntebärande skulder 1.962 3.983 2.942

Summa eget kapital och skulder 23.191 22.330 22.108

Synlig soliditet, % 72 61 62
Justerad soliditet, %11 82 82 82

Förändring av eget kapital
Aktie- Bundna Fritt eget Summa eget

Mkr kapital reserver kapital kapital
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning
  per 31 december 2001 871 967 11.517 13.355
Konvertering av KVB 95 303 - 398
Utdelning till aktieägare - - -1.458 -1.458
Förskjutning mellan fritt och
  bundet eget kapital - 0 0 -
Omräkningsdifferenser - - -18 -18
Periodens resultat - - 4.509 4.509
30 juni 2002 966 1.270 14.550 16.786

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning
  per 31 december 2000 859 928 11.715 13.502
Effekt av nya redovisningsprinciper - - 2 2
Utdelning till aktieägare - - -1.442 -1.442
Förskjutning mellan fritt och
  bundet eget kapital - -6 6 -
Omräkningsdifferenser - 6 16 22
Periodens resultat - - 1.088 1.088
30 juni 2001 859 928 11.385 13.172
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Försäljningslikviden för Besam, 3.050 mkr brutto, erhölls i början av juli. 
 
 
 
 
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:  AB Industrivärden (publ) Org nr 556043-4200 
Anders Nyrén, VD, 08-666 64 00  Box 5403, 114 84 Stockholm 
Carl-Olof By, vVD, 08-666 64 00  Telefon 08-666 64 00, Telefax 08-661 46 28 
Sverker Sivall, IR, 08-666 64 19  www.industrivarden.se 
          info@industrivarden.se 

                                                           
12Varav moderbolaget 611 mkr och övriga aktieförvaltande bolag 160 mkr. 
13Varav moderbolaget 2.438 mkr och övriga aktieförvaltande bolag 132 mkr. 
14Med beaktande av nettolikviden för Besam, som erhölls i början av juli, minskade nettolåneskulden med  
ytterligare 2.847 mkr till 1.918 mkr. 

                                        Industrivärdenkoncernens kassaflödesanalys

2002 2001 2001
Mkr jan-juni jan-juni jan-dec
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 4.577 1.252 1.510
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar 83 83 173
Resultat av börsaktieförsäljningar -1.513 -441 -713
Resultat av andra aktieförsäljningar -2.313 69 69
Återläggning av övriga ej kassaflödespåverkande poster -20 8 13

Betald skatt -82 -144 -158
Kassaflöde från den löpande verksamheten
  före förändringar av rörelsekapital 732 827 894

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -130 -129 -66
Kassaflöde från den löpande verksamheten 602 698 828

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av börsaktier -771 12 -728 -1.589
Försäljning av börsaktier 2.570 13 916 2.975
Netto köp/försäljning av aktieoptioner -39 -84 45
Netto köp/försäljning av andra aktier 122 -4 -123
Netto köp/försäljning av dotterbolag -70 -215 -452
Netto köp/försäljning av långfristiga räntebärande värdepapper - 100 100
Netto köp/försäljning av andra anläggningstillgångar -49 -68 -107
Kassaflöde från investeringsverksamheten 1.763 -83 849

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån och amortering av skulder -1.214 984 502
Utbetald utdelning och KVB-ränta -1.620 -1.631 -1.631
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2.834 -647 -1.129

Periodens kassaflöde -469 -32 548

Likvida medel vid årets början 1.034 473 473
Kursdifferens i likvida medel -4 6 13
Likvida medel vid periodens slut 561 447 1.034

Förändring av räntebärande 31 dec Förändring Andra 30 juni
nettolåneskuld, mkr 2001 Kassaflöde av lån förändringar 2002
Likvida medel 1.034 -469 - -4 561
Långfristiga räntebärande skulder 3.624 - -390 -21 3.213
Kortfristiga räntebärande skulder 2.942 - -824 -156 1.962
Räntebärande pensioner 204 - - -53 151

Räntebärande nettolåneskuld 5.736 469 -1.214 -226 4.765 14


