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DELÅRSRAPPORT 1 januari – 31 mars 2000

FÖRVALTNING
Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande
dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som bl a förvaltar en långsiktig värde-
pappersportfölj, bestående i huvudsak av större investeringar i ett mindre antal börs-
noterade bolag i vilka Invik söker medinflytande, bl a genom styrelserepresentation.
Dotterbolagen är främst verksamma inom området Finans och Försäkring. Dessutom
finns viss Övrig verksamhet, huvudsakligen en mindre bryggerirörelse.

Värdet av koncernens innehav av börsnoterade värdepapper uppgick per den 31 mars
2000 till 14.993 MSEK. Den 9 maj 2000 uppgick värdet till 13.949 MSEK, vilket innebär
att den s k dolda reserven på koncernens portfölj vid samma tidpunkt uppgick till
11.201 MSEK.

Den långsiktiga värdepappersportföljen per den 31 mars 2000 består av aktier i NetCom
AB (”NetCom”), Industriförvaltnings AB Kinnevik (”Kinnevik”), Modern Times Group
MTG AB (”MTG”), Millicom International Cellular S.A. (”MIC”) och Société
Européenne de Communication S.A. (”SEC”). 

• NetCom, 8.425.792 A-aktier och 3.143.166 B-aktier, motsvarande 32,8 % av 
rösterna och 11,1 % av kapitalet.

• Kinnevik, 6.166.387 A-aktier och 2.336.936 B-aktier, motsvarande 32,2 % av
rösterna och 13,5 % av kapitalet. 

• MTG, 6.381.249 A-aktier, motsvarande 26,0 % (31,9 %) av rösterna och 9,9 %
(10,6 %) av kapitalet efter respektive före konvertering av konvertibelt förlagslån. 

• MIC, 940.418 aktier och en option motsvarande 186.520 aktier. Det totala innehavet
motsvarar 2,3 % av rösterna och kapitalet.

• SEC, 13.112.528 A-aktier, motsvarande 2,5 % av rösterna och 2,3 % av kapitalet. 

Under Inviks femtonåriga historia har värdetillväxten i substansvärdet motsvarat en årlig
avkastning på 52 %, beräknat utifrån den substans på fyra kronor per aktie som ursprung-
ligen (1985) fanns i bolaget. Det kan jämföras med en årlig avkastning enligt Affärs-
världens generalindex på 21 % under motsvarande period. Räknat från första dagen för
marknadsnoteringen, den 1 juli 1987, har ökningen för aktien varit drygt 5.500 %, vilket
motsvarar en årlig genomsnittlig ökning på 37 %. 

Substansvärdet, beräknat som marknadsvärdet av noterade värdepapper samt bokfört värde
på övriga tillgångar minus skulder, var 1.881 kronor per aktie den 31 mars 2000 och
1.745 kronor den 9 maj 2000. Invik-aktien noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista.
Betalkursen var 1.250 kronor den 31 mars 2000 och 1.050 kronor den 9 maj 2000. 



KONCERNENS RESULTAT
Resultatet efter finansiella poster enligt anskaffningsmetoden blev 132,2 MSEK jämfört
med -14,1 MSEK motsvarande period föregående år. Resultatet efter skatt blev
90,7 MSEK (-11,3). 

Koncernresultatet ovan omfattar inte resultatandelarna i moderbolagets intressebolag.

Resultatet enligt kapitalandelsmetoden redovisas i not.

FINANSIELL STÄLLNING OCH INVESTERINGAR
Koncernens likviditetsreserv, exklusive medel i bank- och försäkringsrörelse, dvs likvida
medel och outnyttjade beviljade krediter, uppgick den 31 mars 2000 till 86,2 MSEK,
jämfört med 170,0 MSEK vid årsskiftet. Därutöver består tillgångarna till stor del av
marknadsnoterade värdepapper som är omedelbart omsättningsbara. Koncernens lång-
siktiga innehav av marknadsnoterade värdepapper hade ett totalt marknadsvärde på
14.993 MSEK.

Koncernens nettoinvesteringar i värdepapper uppgick under perioden till 41,9 MSEK.
Investeringar i anläggningar uppgick till 3,6 MSEK under perioden.

Moderbolagets soliditet uppgick den 31 mars 2000 till 72 %. Om hänsyn tas till över-
värden i den långsiktiga värdepappersportföljen är soliditeten 94 %. Motsvarande
soliditetstal för koncernen är 41 % respektive 81 %.

VERKSAMHET OCH RESULTAT I DOTTER- OCH INTRESSEBOLAG
Atlantica fortsätter sina marknadssatsningar av försäkring för privatpersoner, organisa-
tioner och mindre företag. Atlanticas ställning som ledande inom fritidsbåtsförsäkring har
stärkts. Genom systerbolaget netviq är Atlantica marknadsledande inom försäkring via
Internet av hem, villa och fritidshus. Under april månad introducerades liv-, sjuk-, och
olycksfallsförsäkring genom netviqLiv. Det tidigare ingångna avtalet om överlåtelse av
transport-, rederi- och del av industriförsäkringsportföljen beräknas ske den 1 juni 2000.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,9 MSEK (-4,7). 

Den av Invik helägda banken Banque Invik S.A. har inlett året med en fortsatt positiv
resultatutveckling. Tillväxten i privatbanksverksamheten fortsätter såväl i Luxemburg som
i Stockholm. Särskilt kommissionsintäkter från kunders köp och försäljning av värde-
papper har ökat under årets tre första månader. Antalet fondsparare ökar kontinuerligt i de
tre indexfonderna med låg kostnadsprofil, som lanserats under namnet Moderna Fonder.
Stort intresse har också visats för den i Luxemburg registrerade fonden Our Fund, vilken
investerar i de börsnoterade bolagen NetCom, MTG, SEC, MIC, Kinnevik och Invik enligt
en viktad investeringsmodell. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,8 MSEK
(0,4). 

Modern Privat Kapitalförvaltning MPK AB erbjuder marknaden kvalificerad kapital-
förvaltning baserad på fundamental analys och hög personlig service. Förvaltat kapital
uppgick till 6.349 MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,0 MSEK (1,4).



Det till hälften ägda Fischer Partners Fondkommission ABs marknadsandel på OM
Stockholmsbörsen uppgick till 3,1 % . Bolaget är för närvarande market maker för 15 bolag på
SBI-listan. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 43,7 MSEK (3,0).

Bryggeriverksamheten kommer att koncentreras till Stockholm. Rörelseresultatet är fortsatt
negativt. 

Intressebolagen NetCom, Kinnevik, MTG, MIC och SEC är börsnoterade och avger egna
delårsrapporter för första kvartalet. 

PERSONAL
Medelantalet anställda i koncernen har under perioden uppgått till 203. Vid periodens slut var
antalet anställda 207, varav 186 i Sverige.

VINST PER AKTIE
Vinst per aktie blev 11,7 kronor (-1,3).

Totalt antal utestående aktier uppgick per den 31 mars 2000 till 7.760.000 aktier, fördelat på
3.753.333 A-aktier och 4.006.667 B-aktier. 

MODERBOLAGET
Resultatet efter finansiella poster blev 143,5 MSEK (4,0). Likviditetsreserven uppgick per den
31 mars 2000 till 84,6 MSEK, jämfört med 167,0 MSEK vid årsskiftet. Moderbolagets netto-
investeringar i aktier uppgick till 54,9 MSEK och i anläggningar till 0,2 MSEK under
perioden.

Moderbolagets genomsnittliga räntekostnad var 4,6 % (3,5 %) under perioden.

Stockholm den 10 maj 2000

Stig Nordin
Verkställande direktör

Preliminärt rapporteringsdatum för delårsrapport avseende januari – juni är den
16 augusti 2000.

Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.



KONCERNENS RESULTATRÄKNING 1 jan – 31 mars Helår
Anskaffningsmetoden* (MSEK) 2000 1999 1999

Nettoomsättning 193,9 145,1 708,5
Kostnad för sålda varor och levererade tjänster -149,2 -115,9 -580,5

Bruttoresultat 44,7 29,2 128,0

Försäljnings- och administrationskostnader -87,2 -49,7 -237,3
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 5,6 0,4 6,6
Utdelningsintäkter 2,1 13,8 53,6
Realisationsresultat vid försäljning av värdepapper 171,3 -3,9 71,3

Rörelseresultat 136,5 -10,2 22,2

Räntenetto och övriga finansiella poster -4,3 -3,9 -7,0

Resultat efter finansiella poster 1) 132,2 -14,1 15,2

Minoritetens andel i periodens resultat 0,0 0,0 0,0
Betald skatt -2,7 -1,1 -3,4
Latent skatt -38,8 3,9 21,3

PERIODENS RESULTAT 2) 90,7 -11,3 33,1

* Resultat- och balansräkningen är upprättad enligt tidigare redovisningsprinciper.

1) Resultat efter finansiella poster enligt kapitalandelsmetoden 254,1 -51,0 421,9

2) Periodens resultat enligt kapitalandelsmetoden 184,3 -63,4 372,4



KONCERNENS BALANSRÄKNING 31 mars 31 dec
Anskaffningsmetoden (MSEK) 2000 1999 1999

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar * 98,1 56,0 102,6
Materiella anläggningstillgångar 59,7 66,0 61,8
Finansiella anläggningstillgångar 3) 2.841,5 2.460,5 2.625,7

Summa anläggningstillgångar 2.999,3 2.582,5 2.790,1

Omsättningstillgångar
Varulager 4,8 6,6 6,7
Kortfristiga fordringar 445,0 512,1 349,8
Kortfristiga placeringar 2.290,8 1.702,7 2.098,2
Kassa och bank 86,9 113,7 105,4

Summa omsättningstillgångar 2.827,5 2.335,1 2.560,1

SUMMA TILLGÅNGAR 5.826,8 4.917,6 5.350,2
* varav koncerngoodwill 83,2 48,6 86,6

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital 1.056,6 894,5 1.032,7
Fritt eget kapital 1.279,9 1.189,8 1.217,7

Summa eget kapital 4) 2.336,5 2.084,3 2.250,4

Minoritetsintresse 3,3 2,1 3,3

Avsättningar 109,5 87,5 70,8

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 639,4 583,9 618,1

Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 2.167,1 1.601,1 1.961,9
Icke räntebärande skulder 571,0 558,7 445,7

Summa kortfristiga skulder 2.738,1 2.159,8 2.407,6

Summa skulder 3.490,3 2.833,3 3.099,8

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 5.826,8 4.917,6 5.350,2

3) Finansiella anläggningstillgångar enligt 
kapitalandelsmetoden 2.999,3 2.191,4 2.735,7

4) Summa eget kapital enligt kapitalandelsmetoden 2.494,3 1.815,2 2.360,4



KASSAFLÖDESANALYS 1 jan – 31 mars Helår
(MSEK) 2000 1999 1999

Kassaflöde från löpande verksamhet -33,6 -3,9 -21,4
Förändring av rörelsekapital 39,2 22,1 36,2

Totalt kassaflöde löpande verksamhet 5,6 18,2 14,8

Kassaflöde från investeringsverksamhet -45,3 -32,1 -194,4
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 21,2 31,7 189,1

Förändring av likvida medel -18,5 17,8 9,5

Likvida medel vid årets början 105,4 95,9 95,9

Likvida medel vid periodens slut 86,9 113,7 105,4

NYCKELTAL 31 mars 31 dec
2000 1999 1999

Eget kapital, MSEK 2.337 2.084 2.250
Balansomslutning, MSEK 5.827 4.918 5.350
Substansvärde, MSEK 14.594 5.528 12.732
Soliditet I %, efter full konvertering 40,6 46,1 42,1
Soliditet II %, efter full konvertering 81,0 69,8 80,4
Skuldsättningsgrad, ggr 1,4 1,3 1,3

Data per aktie, SEK 1)

Marknadskurs 1.250 535 1.010
Substansvärde, efter full konvertering 1.881 735 1.641
Vinst efter skatt 11,7 -1,3 4,4
Marknadskurs/substansvärde % 66 73 62

1) Antal utestående aktier efter full konvertering uppgår till 7.760.000 st

Definitioner
Substansvärde Eget kapital, justerat för över-/undervärden i långsiktig värdepappersportfölj utan

hänsyn till skatteeffekter.

Soliditet I Eget kapital, plus minoritetsintresse, dividerat med balansomslutningen.

Soliditet II Substansvärde, plus minoritetsintresse, dividerat med balansomslutningen, justerat för
över-/undervärden i marknadsnoterade värdepappersinnehav.
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