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Bokslutsrapport 2002 
 
 
 
 

n Aktien 
 Totalavkastning 2002: -36%, avkastningsindex -36% 
 Genomsnittlig totalavkastning under 
    fem år: 2%/år, avkastningsindex -1%/år 
    tio år: 17%/år, avkastningsindex 13%/år 

 
 

n Substansvärdet 
 Per 11 februari 2003: 118 kr per aktie 
 Per 31 december 2002: 126 kr per aktie 
 Förändring under 2002: -38% 

 Genomsnittlig förändring under 
    fem år:  -3%/år 
    tio år:  10%/år 

 
 
n Under året avyttrades noterade innehav för 3.375 mkr med en realisa-

tionsvinst på 1.480 mkr och onoterade innehav för 3.098 mkr med en rea-
lisationsvinst på 2.270 mkr. Aktieförvärven i noterade innehav uppgick 
till 2.355 mkr. 

 
n Nettolåneskulden minskade under året med 3,2 miljarder kronor till 1,9 

miljarder kronor, motsvarande en skuldsättningsgrad om 7 procent. 
 

n Styrelsen föreslår en utdelning med 5,00 (5,00) kronor samt därutöver  
en bonus på 0,80 (3,35) kronor eller sammantaget 5,80 (8,35) kronor per 
aktie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägande i ett koncentrerat urval av nordiska 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 möjliggörs en totalavkastning till Industrivärdens  aktieägare som räknat  
över en längre tidsperiod skall vara högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen. Ytterligare information finns på www.industrivarden.se. 
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VDs KOMMENTAR 
 
För tredje året i rad har världens aktiemarknader fallit kraftigt. I Sverige gick generalindex ned 
med 37 procent och sedan toppnoteringen i mars 2000 till utgången av 2002 har generalindex 
fallit med 64 procent. Industrivärdens substansvärde har minskat i paritet med denna utveckling 
och var vid årsskiftet 126 kronor per aktie att jämföra med 355 kronor per aktie i mars 2000. 
Det är dock viktigt att uppmärksamma att de kraftiga kursfall som vi upplevt till stor del är en 
korrigering av snabba och stora kursstegringar under slutet av 1990-talet för främst telekombo-
lag och bolag inom Internet och media. 
 
Den korrigering som vi sett under det gångna året till mer sunda värderingar gör det dock möj-
ligt för oss att återigen söka intressanta investeringsalternativ. Det är därför med tillfredställelse 
som jag kan konstatera att vi målmedvetet arbetat vidare i enlighet med den förändring av In-
dustrivärdens strategi som påbörjades under det föregående verksamhetsåret. Vår målsättning 
att genom en professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande över tiden generera en hög 
substansvärdetillväxt ligger fast. Börsnedgången har dock medfört att vi varit ytterst återhåll-
samma med nyinvesteringar. Aktiviteterna under året har därför fokuserats på framförallt två 
områden: 
 
§ realiserande av upparbetade värden och därmed en förbättring av vår finansiella beredskap 

och ställning genom ett par mycket lyckosamma försäljningar av Lundbeck och Besam för 
sammanlagt 5,3 miljarder kronor samt 

§ utvecklandet av nya arbetsmetoder och uppbyggnaden av informationssystem väl anpassade 
till den nya strategin. 

 
Vi har även genomfört två offensiva satsningar under året i form av tecknandet av vår andel i 
Ericssons nyemission om drygt 750 mkr samt förvärvet av 16 procent i ortopediföretaget Össur 
för 275 mkr. Nettoeffekten av under året genomförda affärer, med beaktande av lämnad utdel-
ning om 1,6 miljarder kronor, är att vi minskat vår nettoskuld med 3,2 miljarder. Vi har således 
skaffat oss ett gott utrymme för nyinvesteringar även oaktat eventuella framtida förändringar av 
portföljsammansättningen. 
 
Styrelsens förslag om en sammanlagd utdelning på 5 kronor och 80 öre per aktie innebär att en 
med historiska mått mätt stor andel av vårt substansvärde delas ut, vilket följer av policyn att 
med hjälp av avdragsrätten för den lämnade utdelningen nollställa den taxerade inkomsten. En 
följd av detta är att Industrivärdens löpande förvaltningsöverskott ej täcker hela utdelningen. 
Vår skattesituation kommer dock sannolikt att förbättras i och med förslaget till förändring av 
beskattningen av näringsbetingade aktier. Den nya lagstiftningen beräknas kunna tillämpas av 
investmentbolag från och med 2004. 
 
Anders Nyrén 
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AKTIEN 
 

Industrivärdenaktiens totalavkastning1 upp-
gick till -36 procent jämfört med likaså -36 
procent för Findatas avkastningsindex. 
 
Från utgången av 1997 till och med den 31 
december 2002 uppgick Industrivärdenakti-
ens genomsnittliga totalavkastning till 2 pro-
cent per år, jämfört med -1 procent för av-
kastningsindex. Under tioårsperioden från 
utgången av 1992, uppgick Industrivärde-
naktiens genomsnittliga totalavkastning till 
17 procent per år jämfört med 13 procent för 
avkastningsindex. 
 
Den årliga genomsnittliga utdelningstillväxten under femårsperioden 1998-2002 blir 9 procent 
(om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag för 2002). Den genomsnittliga direktav-
kastningen under femårsperioden blir då 4,5 procent eller mer än dubbelt så hög som genom-
snittet för Stockholmsbörsen. 
 
SUBSTANSVÄRDET 
 
Substansvärdet mäter Industrivärdens förmögenhet och definieras som faktiska marknadsvär-
den för de noterade innehaven, kalkylmässiga värden för de helägda dotterbolagen och bokfö-
ringsmässiga värden för övriga onoterade innehav, med avdrag för övriga tillgångar och skulder, 
netto. 
 

Substansvärdet2 per den 31 december 2002 har beräknats till 24,4 miljarder kronor, vilket mot-
svarar 126 kronor per aktie, en minskning med 78 kronor per aktie sedan årsskiftet 2001/2002. 
Per den 11 februari 2003 uppgick substansvärdet till 118 kronor per aktie. Den årliga genom-
snittliga substansvärdeförändringen från utgången av 1997 t o m den 31 december 2002 var -3 
procent per år. Under tioårsperioden från utgången av 1992, var den årliga genomsnittliga sub-
stansvärdetillväxten 10 procent per år. Substansvärdets utveckling framgår nedan. 
 

 

                                                            
1
Kursutveckling och återinvesterade utdelningar. 

2
Totalt antal aktier 193.135.612. De helägda dotterbolagen Indutrade och Isaberg Rapid har åsatts ett kalkylmässigt  

värde beräknat med ett P/E-tal på 13 (samma som per 31 december 2001), baserat på företagens resultat för 2002. 

Källa: SIX AB 2002
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Substansvärdets förändring per aktie 
 
Substansvärdets förändring under 2002 uppgick till -78 kronor per Industrivärdenaktie. En sam-
manställning av hur större aktieinnehav har påverkat substansvärdet under året framgår av 
nedanstående diagram. 
 

 
Vid beräkningen har hänsyn tagits till årets köp och försäljningar. Försäljningen av Besam har 
påverkat substansvärdet positivt med 5 kronor per aktie. 
 
 
Substansvärdets sammansättning 
 
Fördelningen mellan substansvärdets ingående komponenter per den 11 februari 2003 samt vid 
utgången av 2002 och 2001 framgår av tabellen nedan. 
 

 
X 3  
 

                                                                 
3
Avser moderbolagets samtliga tillgångar och skulder med undantag för bokförda värden på aktier i noterade bolag,  

aktier i dotterbolag samt aktier i övriga onoterade innehav. 

              Miljarder kronor            Kronor per aktie
2003 2002 2001 2003 2002 2001

Moderbolaget2 11 feb 31 dec 31 dec 11 feb 31 dec 31 dec

Noterade innehav 22,9 24,3 40,5 119 126 210
Onoterade innehav 2,1 2,1 4,1 10 10 21

Aktieportföljen 25,0 26,4 44,6 129 136 231

Nettolåneskuld3 -2,2 -2,0 -5,2 -11 -10 -27

Substansvärde 22,8 24,4 39,4 118 126 204
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SCA

SSAB

Skanska 

Sandvik

Handelsbanken

Skandia

Ericsson

Övriga kvarvarande aktieinnehav

Avyttrade aktieinnehav (inkl. Besam)

Kr/aktie



 

 

5 

 
INDUSTRIVÄRDENS AKTIEPORTFÖLJ 
 
Industrivärdens aktieportfölj består av noterade innehav vars andel per 31 december 2002 upp-
gick till 92 procent samt onoterade innehav med 8 procent. 
 
NOTERADE INNEHAV4 
 
De noterade innehavens marknadsvärde per den 31 december 2002 var 24.329 mkr (40.535 
mkr vid årets början) och övervärdet var 6.648 mkr (23.207 mkr vid årets början). Med hänsyn 
tagen till årets köp och försäljningar var värdeförändringen från årsskiftet -39 procent.  
 
Under fjärde kvartalet köptes börsaktier för 106 mkr och såldes börsaktier för 397 mkr. Större 
köp utgjordes av 1.000.000 Skanska B medan större försäljningar utgjordes av 701.600 Phar-
macia Corp. 
 
 

 
 
Resultatet av försäljningarna av noterade innehav var en vinst med 1.494 mkr. En specifikation 
av resultatet av försäljningar av noterade innehav finns på sidan 12. 

                                                                 
4
Noterade innehav avser moderbolaget. Begränsad kapitalförvaltning bedrivs i Nordinvest som under året köpt  

börsaktier för 268 mkr och sålt börsaktier för 194 mkr. 

Större affärer under året

1 januari - 31 december 2002

Köp Antal Mkr Försäljningar Antal Mkr

Ericsson B 210.539.276 955 Lundbeck A/S 8.427.400 2.363
Skanska B 5.000.000 292 Pharmacia Corp. 701.600 283
Össur 52.000.000 275 Pfizer Inc. 982.500 258
Pharmacia Corp. 701.600 255 Övrigt 277
Övrigt 310 Summa 3.181
Summa 2.087
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Utvecklingen för de största noterade innehaven 
 
Kursutvecklingen under 2002 för de största aktieinnehaven, som per den 31 december svarade 
för 92 procent av börsportföljens värde, var följande: 
 

Värdeförändr., Kursförändr.,
Andel av portf.värdet mkr % Genomsnittlig årlig totalavkastning,%

Aktie  per 31 dec, %         1 jan - 31 dec 2002        Fem år             Tio år

Handelsbanken 23  -1.872 -25 8 34
SCA 23 238 4 15 14
Sandvik 17 -630 -13 1 12
Ericsson 12 -9.105 -81 -21 8
Skanska 7 -532 -26 -1 16
SSAB 5 6 0 1 18
Skandia 5 -2.517 -69 -9 12

Generalindex -37
Avkastningsindex -1 13

Värdeförändringen är beräknad med hänsyn tagen till årets köp och försäljningar.

                                Noterade innehav per den 31 december 2002

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

Handelsbanken 48.655.900  5.644 29 23 6,8 7,4

SCA 18.982.000 5.572 29 23 8,1 28,1

Sandvik 21.000.000 4.085 21 17 8,0 8,0

Ericsson 399.539.276 2.902 15 12 2,5 27,7

Skanska 33.302.756 1.698 9 7 8,0 31,6

SSAB 12.065.600 1.243 6 5 12,0 15,6

Skandia 48.846.800 1.133 6 5 4,6 4,6

Pfizer Inc 2.017.500 540 3 2 0,0 0,0

Scania 3.000.000 501 3 2 1,5 1,8

Össur 52.000.000 304 2 1 15,8 15,8

Övriga (<300 mkr) 707 3 3

Totalt 24.329 126 100

Per den 31 december 2002 var inga aktier utlånade.
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Handelsbankens expansion utanför Norden fortsatte som planerat. Kontorsrörelsen visade sitt 
bästa resultat någonsin. Handelsbankens resultat för de första nio månaderna försämrades dock 
främst beroende på att såväl provisions- som tradingnettot påverkades negativt av lägre voly-
mer i aktiehandeln. Kreditförlusterna var fortsatt låga. Värdeförändringen för Industrivärdens 
aktieinnehav under 2002 uppgick till -1,9 miljarder kronor. Aktiekursutvecklingen var bättre än 
såväl generalindex5 som index för bank och försäkring. Bokslutsrapport publiceras den 18 feb-
ruari. 
 
SCA gynnades av fortsatt hög efterfrågan på hygienprodukter vars resultat förbättrades betyd-
ligt, medan resultatet för förpackningar och skogsindustriprodukter försämrades. Strategin att 
utveckla SCAs affärsområden genom företagsförvärv ledde till förvärv av bolag inom hygien-
produkter och förpackningar för totalt 6,5 miljarder kronor. Värdeförändringen för Industrivär-
dens aktieinnehav under 2002 uppgick till 0,2 miljarder kronor. SCA-aktien utvecklades bättre 
än generalindex. 
 
Sandviks resultat förbättrades för Mining and Construction men försämrades för Tooling och 
Materials Technology. Marknadspositionen stärktes genom flera strategiska förvärv, bland an-
nat av det amerikanska verktygsföretaget Valenite. Värdeförändringen för Industrivärdens ak-
tieinnehav under 2002 uppgick till -0,6 miljarder kronor. Sandvikaktien utvecklades bättre än 
såväl industriindex som generalindex. 
 
Ericssons resultat påverkades negativt av minskad efterfrågan på mobila system till följd av tele-
komoperatörernas låga investeringar. Kraftiga kostnadsminskningar pågår med målsättningen 
att uppnå vinst någon gång under 2003. Kostnadsbesparingsprogrammen som genomförs under 
perioden 2001 till utgången av 2003 beräknas på årsbasis minska kostnaderna med cirka 50 
miljarder kronor. Värdeförändringen för Industrivärdens aktieinnehav under 2002 uppgick till -
9,1 miljarder kronor. Ericssonaktien utvecklades sämre än generalindex men i stort i nivå med 
övriga internationella tillverkare av telekomsystem. 
 
Skanskas resultat för de första nio månaderna förbättrades på bolagets tre huvudmarknader 
USA, Europa och Skandinavien. Efter att ha genomgått en kraftig expansionsfas gjordes en 
strategisk översyn under senhösten 2002. För att konsolidera verksamheten och öka lönsamhe-
ten kommer Skanska bland annat att förbättra effektiviteten och fokusera på sina hemmamark-
nader. Värdeförändringen för Industrivärdens aktieinnehav under 2002 uppgick till -0,5 miljar-
der kronor. Skanskas aktiekurs utvecklades bättre än generalindex. Bokslutsrapport publiceras 
den 13 februari. 
 
SSABs leveranser ökade något men resultatet för de första nio månaderna 2002 försämrades på 
grund av lägre marknadspriser. Vid årsslutet var värdet för Industrivärdens aktieinnehav 
oförändrat jämfört med vid årets början. SSAB-aktien utvecklades bättre än såväl industriindex 
som generalindex. Bokslutsrapport publiceras den 12 februari. 
 
Skandias resultat minskade till följd av nedgången på världens aktiemarknader. I december träf-
fades avtal om avyttring av American Skandia. Försäljningen, som beräknas genomföras vid 
halvårsskiftet 2003, medförde en realisationsförlust efter skatt på 4,4 miljarder kronor, samti-
digt som Skandia blir i det närmaste skuldfritt. Värdeförändringen för Industrivärdens aktiein-
nehav under 2002 uppgick till -2,5 miljarder kronor. Skandiaaktien utvecklades sämre än gene-
ralindex. Bokslutsrapport publiceras den 12 februari. 
 
Össurs resultat för de första nio månaderna förbättrades. Tillväxten inom området proteser var 
fortsatt god. Inom området ortopediska stödförband förstärktes marknadspositionen genom 
förvärv av det svenska CAD/CAM-företaget Capod Systems, vars teknologi skapar en platt-
form för fortsatt expansion. Värdeförändringen för Industrivärdens aktieinnehav under 2002 
uppgick till 29 mkr eller 11 procent. Bokslutsrapport publiceras den 12 februari. 
                                                                 
5
Samtliga indexjämförelser avser Affärsvärldens branschindelning.  
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De noterade innehavens utveckling till och med den 11 februari 2003 
 
Marknadsvärdet av de noterade innehaven per den 11 februari 2003 uppgick till 22.925 mkr 
och övervärdet till 5.017 mkr.  
 

 
 
ONOTERADE INNEHAV 
 
Dörrautomatikföretaget Besam avyttrades till låskoncernen Assa Abloy den 30 juni och ingår i 
koncernens årsresultat med utfallet för första halvåret. Försäljningslikviden uppgick till 3.050 
mkr och realisationsvinsten till 2.334 mkr. Nettoomsättningen uppgick till 963 mkr för sex 
månader 2002 (2.108 mkr för helår 2001) och resultatet efter finansiella poster under samma 
period till 50 mkr (201 mkr för helår 2001). 
 
Nettoomsättningen för  Indutrade, som är ett av Nordens ledande industrihandelsföretag, upp-
gick till 3.078 (3.109) mkr. Resultat efter finansiella poster var 181 (176) mkr. 
 
Isaberg Rapid, som tillverkar och marknadsför häftverktyg, ökade nettoomsättningen till 873 
(763) mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 32 (28) mkr.  
 
Aktieinnehaven i Biodisk, DHJ Media och Ericsson Finans avvecklades under första halvåret. 
Aktieinnehaven i Establish och investeringar relaterade till Ericsson Venture Partners har skrivits 
ner till bedömda marknadsvärden. Den sammantagna resultateffekten av avyttringar och 
reserveringar avseende minoritetsinnehav var -94 mkr. 

                           Noterade innehav per den 11 februari 2003

        Marknadsvärde Andel av Kursförändr., %
Aktie  Antal Mkr Kr per aktie portföljvärdet, % 1 jan-11 feb

Handelsbanken 49.655.900  5.338 28 23 -7
S C A 18.982.000 5.160 27 22 -7

Sandvik 21.000.000 3.917 20 17 -4
Ericsson 399.539.276 2.909 15 13 -3

Skanska 33.302.756 1.485 8 7 -13
S S A B 12.065.600 1.237 6 5 0
Skandia 48.846.800 884 5 4 -22
Övriga 1.995 10 9

-10,0Totalt 22.925 119 100 -7
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KONCERNEN 
 

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT 6 

 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 4.915 (5.981) mkr. Rörelseresultatet blev 4.712 
(1.919) mkr, varav resultat från aktieförvaltning 4.497 (1.549) mkr, resultat från rörelsedrivan-
de bolag 300 (485) mkr samt förvaltningskostnader -85 (-115) mkr. I resultat från aktieförvalt-
ning ingår försäljningen av Besam med 2.334 mkr. Det finansiella nettot uppgick till -236 (-409) 
mkr. Resultatet efter finansiella poster blev 4.476 (1.510) mkr. 
 
 
FINANSIERING OCH NETTOLÅNESKULD 
 
Koncernens räntebärande nettolåneskuld minskade 
från 5,7 miljarder kronor till 2,4 miljarder kronor, 
främst beroende på nettoförsäljning av aktier.  
 
Ur ett portföljperspektiv, utan beaktande av räntebä-
rande skulder i dotterbolagen, minskade nettolåne-
skulden med 3,2 miljarder kronor till 1,9 miljarder 
kronor. Nettoskuldsättningsgraden7 förbättrades, 
trots den svaga börsutvecklingen, från 11 procent 
vid utgången av 2001 till 7 procent per den 31 
december 2002. 
 
 
 
 
 
MODERBOLAGET 
 
Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick till 4.518 (1.190) mkr, varav utdelningsintäk-
ter med 820 (918) mkr, resultat av försäljningar av noterade aktier med 1.494 (799) mkr och 
resultat av övriga aktieförsäljningar 2.559 (-79) mkr, varav försäljningen av Besam svarade för 
merparten. I resultatet ingick vidare förvaltningskostnader med 85 mkr, en minskning med 30 
mkr, övriga intäkter och kostnader med -28 (-5) mkr och finansnetto med -242 (-328) mkr. 
 
 
UTDELNINGSFÖRSLAG 
 
Styrelsen föreslår en utdelning med 5,00 (5,00) kronor samt därutöver en bonus på 0,80 (3,35) 
kronor eller sammantaget 5,80 (8,35) kronor per aktie. Förslaget innebär att någon skatt inte 
erläggs av moderbolaget. Totalt åtgår 1.120 mkr för utdelning. 
 

                                                                 
6
Industrivärden 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 boksluts- 
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. 
7
Moderbolagets räntebärande nettolåneskuld i relation till den marknadsvärderade aktieportföljen. 
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ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 
 
Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 2 april 2003 klockan 14.00 i Vinterträdgården på 
Grand Hotel i Stockholm. 
 
Industrivärdens nomineringskommitté för styrelseval består av Christer Elmehagen, AMF Pen-
sion, Thomas Halvorsen, Fjärde AP-fonden, Tom Hedelius, styrelseordförande i Industrivärden, 
Curt Källströmer, Handelsbanken och Fredrik Lundberg, L E Lundbergföretagen. 
 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Bokslutsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 
Delårsrapportering. De rekommendationer från Redovisningsrådet som trädde i kraft per 1 ja-
nuari 2002 har tillämpats i bokslutsrapporten men har ej medfört någon påverkan på årets resul-
tat.  
I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i bokslutsrapporten 
som tillämpades i årsredovisningen för 2001.  
 
 
Stockholm den 12 februari 2003 
 
Styrelsen 
 
 
 
GRANSKNINGSRAPPORT 
 
Vi har översiktligt granskat denna bokslutsrapport enligt den rekommendation som FAR utfär-
dat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte 
framkommit något som tyder på att bokslutsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovis-
ningslagen. 
 
Stockholm den 12 februari 2003 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
Ingvar Pramhäll 
Auktoriserad revisor 
 
 
KOMMANDE INFORMATION 
 
Årsredovisning för 2002 publiceras i mitten av mars 2003. 
Delårsrapport för januari - mars lämnas den 5 maj 2003. 
Delårsrapport för januari - juni lämnas den 29 augusti 2003. 
Delårsrapport för januari - september lämnas den 31 oktober 2003. 
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Resultat efter skatt exklusive KVB-ränta dividerat med 193.135.612 aktier. 

                            Industrivärdenkoncernens resultaträkning 

2002 2001 2002 2001
Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

AKTIEFÖRVALTNING
Utdelningsintäkter från aktier 3 6 820 918
Resultat av försäljningar av noterade aktier 17 239 1.480 713
Resultat av försäljningar av andra aktier -43 - 2.270 -69
Övriga intäkter och kostnader -41 -5 -73 -13

Resultat av aktieförvaltning -64 240 4.497 1.549

RÖRELSEDRIVANDE BOLAG
Nettoomsättning 1.013 1.601 4.915 5.981
Kostnad för sålda varor -679 -1.068 -3.261 -3.999
Utvecklingskostnader -6 -19 -46 -63
Försäljningskostnader -215 -280 -961 -1.023
Administrationskostnader -65 -111 -347 -438
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 0 6 0 27

Resultat från rörelsedrivande bolag 48 129 300 485

Förvaltningskostnader -19 -35 -85 -115

Rörelseresultat -35 334 4.712 1.919

Ränteintäkter 22 14 75 48
Räntekostnader (exkl KVB-ränta) -54 -102 -289 -385
Övriga finansiella poster 8 -22 -22 -72

Resultat efter finansiella poster  -59 224 4.476 1.510

KVB-ränta - -20 - -161

Resultat före skatt -59 204 4.476 1.349

Skatt på årets resultat -17 -11 -111 -126
Minoritetsandel i årets resultat 0 -2 0 0

Årets resultat -76 191 4.365 1.223

Avskrivningar inkluderade i rörelseresultatet -34 -47 -150 -173

Resultat per aktie, kr8 -0,39 1,09 22,60 7,17

Besam som avyttrades den 30 juni 2002 inkluderas i resultaträkningen med utfall för första halvåret.
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Moderbolaget och övriga aktieförvaltande bolag.  

10
Resultat av försäljningar av noterade aktier avser moderbolaget med 1.494 mkr för januari-december och 17 mkr  

för oktober-december samt övriga aktieförvaltande bolag med -14 mkr respektive 0 mkr. 

                                     Fördelning per verksamhetsområde 

Nettoomsättning

2002 2001 2002 2001
Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Indutrade 791 796 3.078 3.109
Isaberg Rapid 222 220 873 763
Besam (avyttrat innehav) - 585 963 2.108
Övrigt, netto 0 0 1 1

Summa rörelsedrivande bolag 1.013 1.601 4.915 5.981

Resultat efter finansiella poster

2002 2001 2002 2001
Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Aktieförvaltning9 -104 116 4.185 1.104

Indutrade 34 36 181 176
Isaberg Rapid 5 0 32 28
Besam (avyttrat innehav) - 73 50 201
Övrigt, netto 6 -1 28 1
Summa rörelsedrivande bolag 45 108 291 406

Koncernen -59 224 4.476 1.510

                                               Resultat av aktieförsäljningar
Noterade aktier
Mkr
Januari-december
Lundbeck A/S 1.498
Övrigt -18 1.480 10

Oktober-december
Övrigt 17 17 10

Andra aktier
Mkr
Januari-december
Besam 2.334
Biodisk 109
Övrigt -173 2.270

Oktober-december
Övrigt -43 -43
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                            Industrivärdenkoncernens balansräkning

31 dec 31 dec
Mkr 2002 2001

Immateriella anläggningstillgångar 226 252
Materiella anläggningstillgångar 561 713
Aktier och andelar 17.775 17.621
Övriga finansiella anläggningstillgångar 30 147
Varulager 737 1.027
Kundfordringar 585 1.100
Övriga omsättningstillgångar 134 214
Likvida medel 2.127 1.034

Summa tillgångar 22.175 22.108

Eget kapital 16.639 13.355
Minoritetsandelar 1 0
KVB-lån - 398
Avsättningar 239 361
Långfristiga räntefria skulder 9 12
Långfristiga räntebärande skulder 2.547 3.624
Kortfristiga räntefria skulder 932 1.416
Kortfristiga räntebärande skulder 1.808 2.942

Summa eget kapital och skulder 22.175 22.108

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 - -5 5 -
Omräkningsdifferenser - 0 -21 -21
Årets resultat - - 4.365 4.365

31 december 2002 966 1.265 14.408 16.639

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
Konvertering av KVB 12 37 - 49
Förskjutning mellan fritt och
  bundet eget kapital - -4 4 -
Omräkningsdifferenser - 6 15 21
Årets resultat - - 1.223 1.223
31 december 2001 871 967 11.517 13.355
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Varav moderbolaget 2.087 mkr och övriga aktieförvaltande bolag 268 mkr. 
12

Varav moderbolaget 3.181 mkr och övriga aktieförvaltande bolag 194 mkr. 

                                        Industrivärdenkoncernens kassaflödesanalys

2002 2001
Mkr jan-dec jan-dec
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Aktieförvaltning
Utdelningsintäkter från aktier 820 918
Erhållen skatt 14 21
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -27 51
Löpande kassaflöde från aktieförvaltning 807 990

Rörelsedrivande bolag
Resultat från rörelsedrivande bolag 300 485
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar 150 173
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 3 9

Betald skatt -115 -179
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 13 -151
Löpande kassaflöde från rörelsedrivande bolag 351 337

Betalda förvaltningskostnader -97 -107
Erhållen ränta 87 49
Betald ränta -314 -369
Övriga finansiella poster -9 -72
Kassaflöde från den löpande verksamheten 825 828

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Aktieförvaltning
Förvärv av noterade aktier -2.355 11 -1.589
Försäljning av noterade aktier 3.375 12 2.975
Netto köp/försäljning av aktieoptioner 12 45
Netto köp/försäljning av andra aktier 122 -123
Netto köp/försäljning av dotterbolag 2.886 -
Kassaflöde från investeringar i aktieförvaltning 4.040 1.308

Rörelsedrivande bolag
Netto köp/försäljning av dotterdotterbolag -2 -452
Netto köp/försäljning av andra anläggningstillgångar -113 -107
Kassaflöde från investeringar i rörelsedrivande bolag -115 -559

Kassaflöde från investeringsverksamheten 3.925 749

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Försäljning av långfristiga räntebärande värdepapper - 100
Upptagna lån och amortering av skulder -2.034 502
Utbetald utdelning och KVB-ränta -1.620 -1.631
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3.654 -1.029

Årets kassaflöde 1.096 548

Likvida medel vid årets början 1.034 473
Kursdifferens i likvida medel -3 13
Likvida medel vid årets slut 2.127 1.034

Förändring av räntebärande 31 dec Förändring Andra 31 dec
nettolåneskuld, mkr 2001 Kassaflöde av lån förändringar 2002
Likvida medel 1.034 1.096 - -3 2.127
Långfristiga räntebärande skulder 3.624 - -1.056 -21 2.547
Kortfristiga räntebärande skulder 2.942 - -978 -156 1.808
Räntebärande pensioner 204 - - -55 149

Räntebärande nettolåneskuld 5.736 -1.096 -2.034 -229 2.377


