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• Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag.

• Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1 (742,6) Mkr.

• Resultat efter finansiella poster för de första nio månaderna uppgick till 279,7 (–99,8) Mkr. I resultatet
ingår realisationsvinst vid försäljning av aktier med 48,3 (25,4) Mkr.

• Resultat efter skatt för de första nio månaderna uppgick till 164,7 (–168,7) Mkr.

• Resultat per aktie för de första nio månaderna uppgick till 21,22 (–21,74) kronor.

• Modern Finance Groups resultat efter finansiella poster för de första nio månaderna uppgick till 89,6
(8,6) Mkr.

• Marknadsvärdet på den långsiktiga värdepappersportföljen ökade under de första nio månaderna med
2.444 Mkr till 6.640 Mkr.

• Moderbolagets externa lån uppgick vid utgången av perioden till 1.460,8 Mkr, vilket är en minskning
under de första nio månaderna med 275,5 Mkr.

Anders Fällman, VD och koncernchef för Invik & Co. AB, säger i en kommentar: ”Detta är tredje kvartalet i
rad som Modern Finance Group uppvisar kraftigt förbättrat resultat. Vårt mål för helåret var att resultatet i
MFG skulle täcka Inviks ränte- och administrationskostnader. Med en vinst på 90 Mkr under de första tre kvar-
talen är det målet redan uppnått. Vi fokuserar nu på att ytterligare utveckla verksamheterna inom MFG.”

”Samtliga fyra affärsområden inom MFG uppvisar kraftigt förbättrade resultat. Bland annat har Fischer
Partners fortsatt att ta marknadsandelar och var i september den fjärde största aktören på Stockholmsbörsen.
Moderna Försäkringar fortsätter att växa med god lönsamhet. Speciellt uppmuntrande är tillväxten inom
gruppliv där vi har fått 6.000 nya kunder hittills i år.” 

”Börsuppgången i allmänhet och den starka utvecklingen för våra portföljbolag i synnerhet har gjort att mark-
nadsvärdet på värdepappersportföljen under det tredje kvartalet ökat med närmare 900 Mkr”, fortsätter han. 

Andel av 31 dec
30 sept 2003 Värde/aktie totala till- 2002

Substansvärde (Mkr) (kr) gångar (%) (Mkr)
Bokfört värde noterade innehav 3.852,3 496 57 4.087,3
Övervärde noterade innehav 2.787,5 360 30 109,1
Bokfört värde Modern Finance Group 699,9 90 12 618,9
Bokfört värde övriga tillgångar 65,7 8 1 62,9
Nettoskuld moderbolaget –1.659,2 –214 – –1.813,2

Substansvärde 5.746,2 740 – 3.065,0

Börsvärde Invik 

(senast betalt B-aktie) 3.872,2 499 – 2.009,8



FÖRVALTNING
Invik & Co. AB är ett förvaltningsbolag. Koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB och ett tiotal rörel-
sedrivande dotterbolag. Moderbolaget förvaltar en långsiktig värdepappersportfölj. Koncernens dotterbolag är
främst verksamma inom områdena bank, försäkring, kapitalförvaltning och värdepappershandel.

Värdet av koncernens innehav av börsnoterade värdepapper ökade under årets nio första månader med 58% till
6.640 Mkr per den 30 september 2003, vilket innebär att den dolda reserven i koncernens portfölj uppgick till
2.788 Mkr. Per den 22 oktober 2003 uppgick värdet av koncernens innehav till 7.452 Mkr, vilket innebär att
den dolda reserven i koncernens portfölj uppgick till 3.600 Mkr.

Per den 30 september 2003 bestod den långsiktiga värdepappersportföljen av följande börsnoterade aktier: 

• Industriförvaltnings AB Kinnevik (”Kinnevik”); 6.281.387 A-aktier och 2.286.936 B-aktier, motsvaran-
de 35,0% av rösterna och 13,6% av kapitalet.

• Tele2 AB (”Tele2”); 9.891.787 A-aktier och 1.900.579 B-aktier, motsvarande 29,4% av rösterna och
8,0% av kapitalet.

• Modern Times Group MTG AB (”MTG”); 6.181.249 A-aktier, motsvarande 30,0% av rösterna och 9,3%
av kapitalet. 

• Transcom WorldWide S.A. (”Transcom”); 7.152.046 A-aktier och 1.351.277 B-aktier, motsvarande
19,8% av rösterna och 12,0% av kapitalet. 

• Metro International S.A. (”Metro”); 14.549.360 A-aktier, motsvarande 5,5% av rösterna och 2,8% av
kapitalet. 

• Millicom International Cellular S.A. (”MIC”); 313.472 aktier, motsvarande 1,9% av rösterna och kapitalet.

Invik har under sin 18-åriga historia haft en tillväxt i substansvärdet (exklusive utdelning) motsvarande en årlig
avkastning på 33% beräknat utifrån den substans på fyra kronor per aktie som ursprungligen (1985) fanns i
bolaget. Det kan jämföras med en årlig avkastning enligt Affärsvärldens generalindex på 12% under motsva-
rande period. Räknat från första dagen för marknadsnoteringen, den 1 juli 1987, har ökningen för aktien varit
2.168%, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig ökning på 21%. 

Substansvärdet den 30 september 2003, beräknat som marknadsvärdet av noterade värdepapper samt bokfört
värde på övriga tillgångar minus skulder, var 740 kronor per aktie. Motsvarande värde den 22 oktober 2003 var
845 kronor. 

Invik-aktien är sedan 1997 noterad på Stockholmsbörsen. Betalkursen per A-aktie den 30 september 2003 var
492 kronor och den 22 oktober 2003 590 kronor. Betalkursen per B-aktie den 30 september 2003 var 499 kro-
nor och den 22 oktober 2003 590 kronor.

KONCERNENS RESULTAT
Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag, se vidare
under Redovisningsprinciper. Resultatet efter finansiella poster uppgick för årets första nio månader till 279,7
(–99,8) Mkr. I resultatet ingår försäljning av värdepapper med 48,3 (25,4) Mkr och resultatandelar i intresse-
företag med 239,2 (24,4) Mkr, varav Kinnevik uppgick till 90,7 (40,5) Mkr, MTG till 13,4 (–4,8) Mkr, Tele2
till 125,4 (35,3) Mkr och Transcom till 12,5 (–0,9) Mkr. Resultatet efter skatt för de första nio månaderna blev
164,7 (–168,7) Mkr.
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För det tredje kvartalet uppgick resultatet efter finansiella poster till 120,3 (8,3) Mkr. I resultatet ingår försälj-
ning av värdepapper med 27,1 (0) Mkr och resultatandelar i intresseföretag med 82,4 (43,6) Mkr, varav
Kinnevik uppgick till 28,2 (63,0) Mkr, MTG till 3,1 (–11,1) Mkr, Tele2 till 49,5 (24,0) Mkr och Transcom till
3,5 (–6,8) Mkr. Resultatet efter skatt för det tredje kvartalet blev 108,2 (–4,3) Mkr.

FINANSIELL STÄLLNING OCH INVESTERINGAR
Koncernens likviditetsreserv exklusive medel i bank- och försäkringsrörelse, det vill säga likvida medel och
outnyttjade beviljade krediter, uppgick per den 30 september 2003 till 15,9 Mkr, jämfört med 197,1 Mkr per
den 31 december 2002. Därutöver bestod tillgångarna till stor del av marknadsnoterade värdepapper som är
omsättningsbara via börsen. Koncernens innehav av marknadsnoterade värdepapper hade per den 30 septem-
ber ett totalt marknadsvärde på 6.640 (3.038) Mkr.

Koncernens nettoförsäljningar av värdepapper uppgick under årets första nio månader till 234,7 Mkr. Under
motsvarande period föregående år uppgick nettoinvesteringarna till 22,1 Mkr. Investeringar i immateriella och
materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 11,5 (29,1) Mkr.

Koncernens soliditet uppgick per den 30 september till 32,0% (38,2%). Om hänsyn tas till övervärden (2002
undervärden) i den långsiktiga värdepappersportföljen var soliditeten 47,7% (23,6%).

AKTIEFÖRVALTNING
Under årets första nio månader har 925.000 Tele2 B-aktier avyttrats på marknaden. Realisationsvinsten från
försäljningen om 48,3 Mkr är redovisad under posten resultat vid försäljning av värdepapper i koncernens
resultaträkning. Försäljningslikviden har nyttjats för att reducera moderbolagets externa lån.

Intressebolagen Kinnevik, Tele2, MTG och Transcom samt Metro och MIC är börsnoterade och avger egna
delårsrapporter. Resultatet efter finansiella poster för Aktieförvaltningen uppgick under årets första nio måna-
der till –23,9 (–127,6) Mkr.

MODERN FINANCE GROUP
Verksamheterna inom Modern Finance Group har under året stärkt sina positioner på marknaden. Strategin att
genom attraktiva nischprodukter växa i lönsamma segment har visat sig vara den rätta. Ytterligare arbete med
verksamheterna för att förstärka deras lönsamhet sker kontinuerligt.

Modern Finance Groups resultat efter finansiella poster uppgick under årets första nio månader  till 89,6 (8,6) Mkr.

BANKRÖRELSE
Trots den senaste tidens uppgång på aktiemarknaderna har nedgången i början av året tillsammans med lägre
räntemarginaler och minskade intäkter från valutaväxlingar resulterat i minskade intäkter för Banque Invik
under årets första nio månader jämfört med motsvarande period föregående år. Avyttringen av kapitalförvalt-
ningsverksamheten vid filialen i Stockholm till Modern Privat Kapitalförvaltning MPK AB vid årsskiftet har
även inneburit lägre intäkter jämfört med föregående år. Totalt har intäkterna minskat med närmare 26% under
årets första nio månader jämfört med motsvarande period föregående år. 
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Banque Inviks besparingsprogram har fortsatt enligt plan och omkostnaderna har under de första nio måna-
derna reducerats med 19% jämfört med motsvarande period föregående år.

Verksamheten inom corporate finance har utvecklats mycket väl med väsentligt ökad omsättning.

Kreditkortsverksamheten har, trots det osäkra omvärldsläget, fortsatt utvecklas positivt med ökad omsättning
jämfört med motsvarande period föregående år.

Likviditetskvoten i banken uppgick till 58% och kapitaltäckningskvoten uppgick till 222% per den 30 sep-
tember 2003. 

Bankrörelsens resultat efter finansiella poster uppgick under årets första nio månader till 47,1 (20,5) Mkr. 
I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 5,2 (–22,7) Mkr.

FÖRSÄKRINGSRÖRELSE
Moderna Försäkringar AB redovisade en fortsatt stark tillväxt under årets första nio månader med 24.500 nya
kunder, en årspremietillväxt om 117 Mkr och en positiv resultatutveckling i försäkringsrörelsen.
Skadekostnadsprocenten uppgick till 61,4% och totalkostnadsprocenten till 86,7%. Resultatet efter finansiella
poster uppgick till 24,2 (7,2) Mkr.

Moderna Försäkringar Livs lansering av kapital- och pensionsförsäkringsprodukter i samarbete med Aktie-
Ansvar och Moderna Fonder har väckt ett starkt gensvar på marknaden med en premietillväxt om 57 Mkr.
Grupplivverksamheten har fortsatt att växa och redovisade drygt 6.000 nya kunder under årets tre första kvar-
tal och fortsatt låga skadekostnader. Etablering av fondförsäkringsverksamhet belastas med höga kostnader för
marknadsföring och distribution, vilket gör att denna verksamhetsgren kommer att redovisa ett negativt resul-
tat under uppbyggnadsperioden. Resultatet efter finansiella poster uppgick till –3,9 (–2,4) Mkr.

Övriga delar av försäkringsverksamheten i Sverige och Luxemburg redovisade ett resultat efter finansiella pos-
ter om 9,2 (8,9) Mkr.

Försäkringsrörelsens resultat efter finansiella poster uppgick under årets första nio månader till 23,4 (7,6) Mkr,
vilket inkluderar avskrivning på goodwill om 6,1 (6,1) Mkr.

KAPITALFÖRVALTNING
MPK-koncernen bedriver diskretionär kapitalförvaltning i Modern Privat Kapitalförvaltning MPK AB och
fondverksamhet i Aktie-Ansvar AB. 

Under tredje kvartalet steg Affärsvärldens generalindex med 7%, vilket inneburit att värdet på MPK:s förval-
tade kapital stigit och intresset för MPK:s och Aktie-Ansvars tjänster ökat. MPK-koncernens samlade förvalt-
ningskapital uppgick vid utgången av perioden till 6.200 Mkr. MPK Kapitalförvaltning hade cirka 2.100 kun-
der och Aktie-Ansvar cirka 5.500 kunder.

Kapitalförvaltningens resultat efter finansiella poster uppgick under årets första nio månader till 7,0 (–4,5) Mkr.
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VÄRDEPAPPERSHANDEL
Fischer Partners bedriver aktiemäkleri och trading. Firman är en av Skandinaviens ledande mäklarfirmor inom
elektronisk aktiehandel och är medlem av börserna i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo samt tyska
derivatbörsen Eurex. Fischer Partners fortsätter att öka sina marknadsandelar i framför allt Sverige och Finland.
I september var Fischer Partners fjärde respektive tredje största börsmedlem i Stockholm och Helsingfors.
Courtageintäkterna för årets första nio månader var 22% högre än motsvarande period 2002. Klart förbättrade
marknadsförhållanden, reducerade fasta kostnader samt nya kunder har lett till ett förbättrat resultat.

Värdepappershandelns resultat efter finansiella poster uppgick under årets första nio månader till 12,1 (–15,0) Mkr.

ÖVRIG VERKSAMHET
Bryggeriverksamheten i Gamla Stans Bryggeri är sedan september under avveckling. Pontus Frithiof by the
Sea AB bedriver sommartid en restaurang i Tullhus 2 med Invik som hyresvärd, och kommer att utöka verk-
samheten med Brasserie by the Sea, en året runt restaurang som öppnar under november. Ytterligare möjlig-
heter utvärderas för att förbättra övrig verksamhets resultat.

Övrig verksamhets resultat efter finansiella poster uppgick under årets första nio månader till –4,7 (–5,2) Mkr.

RESULTAT PER AKTIE
Resultat per aktie blev 21,22 (–21,74) kronor för årets första nio månader. Totalt antal utestående aktier upp-
gick per den 30 september 2003 till 7.760.000, fördelat på 3.408.699 A-aktier och 4.351.301 B-aktier. 

MODERBOLAGET
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 111,7 (–75,0) Mkr. Likviditetsreserven uppgick per den 30 sep-
tember 2003 till 15,9 Mkr, jämfört med 181,2 Mkr per den 31 december 2002. Moderbolagets nettoförsälj-
ningar av aktier uppgick under årets första nio månader till 230,1 Mkr. Under motsvarande period föregående
år uppgick nettoinvesteringar i aktier till 13,6 Mkr. Investeringar i anläggningar uppgick till 0,5 (2,4) Mkr under
årets första nio månader.

Moderbolagets externa lån uppgick per den 30 september 2003 till 1.460,8 Mkr, varav 172,4 Mkr var kortfris-
tiga. Motsvarande belopp per den 31 december 2002 var 1.736,3 Mkr respektive 1.311,3 Mkr.

Moderbolagets genomsnittliga räntekostnad var under årets första nio månader 4,8% (5,0%).
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna rapport har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Rapporten
har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2002 förutom vad som anges
nedan. De rekommendationer från Redovisningsrådet som trätt i kraft den 1 januari 2003 har tillämpats i 
rapporten. Tillämpning av de nya rekommendationerna har ej medfört någon påverkan på redovisat ingående
eget kapital.

Den praxis för redovisning av intressebolag som svenska noterade investment- och förvaltningsbolag tillämpat
är inte längre förenlig med Stockholmsbörsens noteringsavtal efter de förändringar som trätt i kraft den 1 sep-
tember 2003. Från och med 1 juli 2003 redovisas därför intressebolag i koncernredovisningen enligt RR 13
med tillämpning av kapitalandelsmetoden. Den nya principen tillämpas retroaktivt enligt RR 5 och påverkar
eget kapital vid ingången av räkenskapsåret med 1.121,9 (2.018,5) Mkr. Tillämpning av kapitalandelsmetoden
leder till att resultatet för de första nio månaderna är 8,5 Mkr högre (101,9 Mkr lägre) och resultatet för det 
tredje kvartalet är 23,3 (22,3) Mkr högre än om anskaffningsvärdemetoden hade tillämpats. 

Stockholm den 23 oktober 2003

Anders Fällman

Verkställande direktör

Preliminärt rapporteringsdatum för bokslutskommuniké avseende helåret 2003 är den 12 februari 2004. 

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

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, BESÖK WWW.INVIK.SE ELLER KONTAKTA:

Anders Fällman, VD tel +46 (0) 8 562 000 20

Henrik Persson, Investor & Press Relations tel +44 (0) 7747 822 406



KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Kapitalandelsmetoden (Mkr) 2003 2002 2003 2002 2002

1 jan – 30 sept 1 juli – 30 sept Helår

Nettoomsättning 843,1 742,6 356,0 274,3 983,3
Kostnad för sålda varor och tjänster –585,4 –442,0 –258,3 –173,6 –571,5

Bruttoresultat 257,7 300,6 97,7 100,7 411,8

Försäljnings- och administrationskostnader –270,4 –336,4 –95,6 –115,6 –626,9
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 40,2 2,4 14,0 0,4 3,4
Resultat vid försäljning av värdepapper 48,3 25,4 27,1 0,0 –227,0
Andelar i intressebolags resultat 239,2 24,4 82,4 43,6 –522,5

Rörelseresultat 315,0 16,4 125,6 29,1 –961,2

Finansnetto –35,3 –116,2 –5,3 –20,8 –108,3

Resultat efter finansiella poster 1) 279,7 –99,8 120,3 8,3 –1.069,5

Aktuell skatt –5,6 –5,1 –2,1 –1,3 –12,0
Uppskjuten skatt –109,4 –64,9 –10,0 –11,7 –42,0
Minoritetens andel i resultatet 0,0 1,1 0,0 0,4 1,6

PERIODENS RESULTAT 2) 164,7 –168,7 108,2 –4,3 –1.121,9
1) Resultat efter finansiella poster enligt anskaffningsmetoden 172,2 –80,2 81,8 –31,1 –487,5
2) Periodens resultat enligt anskaffningsmetoden 156,2 –66,8 84,9 –26,6 –455,3

Resultat per aktie före/efter utspädning, kronor 21,22 –21,74 13,94 –0,55 –144,57

Antal utestående aktier före/efter utspädning 7.760.000 7.760.000 7.760.000 7.760.000 7.760.000

KONCERNÖVERSIKT (Mkr) 2003 2002 2003 2002 2002
1 jan – 30 sept 1 juli – 30 sept Helår

Nettoomsättning per rörelsegren
Aktieförvaltning 9,6 4,6 3,8 3,3 9,8
Bankrörelse 173,8 218,8 64,1 67,2 295,5
Försäkringsrörelse 502,8 368,2 228,0 157,2 491,4
Kapitalförvaltning 35,4 53,8 13,0 14,0 68,1
Värdepappershandel 132,4 104,4 52,1 35,3 149,2
Övrig verksamhet 3,0 2,1 1,2 0,8 2,7
Koncernelimineringar –13,9 –9,3 –6,2 –3,5 –33,4
Summa 843,1 742,6 356,0 274,3 983,3

Resultat efter finansiella poster per rörelsegren
Aktieförvaltning –23,9 –127,6 19,7 –28,5 –389,8
Bankrörelse 47,1 20,5 13,8 4,5 23,4
Försäkringsrörelse 23,4 7,6 13,8 1,9 –2,8
Kapitalförvaltning 7,0 –4,5 4,1 –5,7 –100,1
Värdepappershandel 12,1 –15,0 7,9 –7,2 –67,7
Övrig verksamhet –4,7 –5,2 –1,8 –0,3 –10,0
Intressebolag 239,2 24,4 82,4 43,6 –522,5
Koncernelimineringar –20,5 – –19,6 – –
Summa 279,7 –99,8 120,3 8,3 –1.069,5
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 2003 2002 2002
Kapitalandelsmetoden (Mkr) 30 sept 30 sept 31 dec

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Goodwill 41,8 134,0 53,0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2,3 7,9 4,6
Materiella anläggningstillgångar 23,6 27,4 25,1
Finansiella anläggningstillgångar 3) 3.907,9 5.164,4 4.186,0

Summa anläggningstillgångar 3.975,6 5.333,7 4.268,7

Omsättningstillgångar
Varu- och värdepapperslager 16,8 19,6 29,3
Kortfristiga fordringar 493,6 630,7 466,1
Kortfristiga placeringar 3.785,0 2.357,0 3.581,5
Kassa och bank 986,8 1.757,0 395,3

Summa omsättningstillgångar 5.282,2 4.764,3 4.472,2

SUMMA TILLGÅNGAR 9.257,8 10.098,0 8.740,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital 2.173,6 2.774,0 2.283,4
Fritt eget kapital 785,1 1.087,2 672,5

Summa eget kapital 4) 2.958,7 3.861,2 2.955,9

Minoritetsintresse 0,0 1,0 0,6

Avsättningar 67,7 108,6 83,7

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 1.967,4 1.868,2 460,0

Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 3.051,6 3.546,7 4.535,7
Icke räntebärande skulder 1.212,4 712,3 705,0

Summa kortfristiga skulder 4.264,0 4.259,0 5.240,7

Summa skulder 6.231,4 6.127,2 5.700,7

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 9.257,8 10.098,0 8.740,9
3) Finansiella anläggningstillgångar enligt 

anskaffningsmetoden 2.949,1 3.525,5 3.064,1

4) Summa eget kapital enligt anskaffningsmetoden 1.956,4 2.222,3 1.834,0
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KONCERNENS KASSAFLÖDES- 2003 2002 2002
ANALYS I SAMMANDRAG (Mkr) 1 jan – 30 sept Helår

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital 33,2 –46,7 –183,0
Förändring av rörelsekapital 633,9 1.315,1 100,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 667,1 1.268,4 –83,0
Investeringsverksamheten 223,2 –54,9 198,2
Finansieringsverksamheten –298,8 245,7 –17,7

Periodens kassaflöde 591,5 1.459,2 97,5
Likvida medel vid årets början 395,3 297,8 297,8

Likvida medel vid periodens slut 986,8 1.757,0 395,3

NYCKELTAL 2003 2002 2002
30 sept 30 sept 31 dec

Eget kapital, Mkr 2.959 3.861 2.956
Balansomslutning, Mkr 9.258 10.098 8.741
Substansvärde, Mkr 5.746 1.924 3.065
Soliditet I, % 32,0 38,2 33,8
Soliditet II, % 47,7 23,6 34,6
Skuldsättningsgrad, ggr 1,7 1,4 1,7

Data per aktie, kronor
Marknadskurs 499,0 146,0 259,0
Substansvärde 740,0 248,0 395,0
Marknadskurs/substansvärde % 67 59 66

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 långsiktig värdepappersportfölj.

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital (inklusive minoritetsintresse).

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS  2003 2002 2002

EGET KAPITAL (Mkr) 1 jan – 30 sept Helår

Ingående eget kapital enligt 
fastställd balansräkning 1.834,0 2.318,8 2.318,8
Effekt av byte av princip 1.121,9 2.018,5 2.018,5

Justerat ingående kapital 2.955,9 4.337,3 4.337,3
Omräkningsdifferenser –138,6 –284,1 –236,2
Utdelning –23,3 –23,3 –23,3
Periodens nettoresultat 164,7 –168,7 –1.121,9

Utgående eget kapital 2.958,7 3.861,2 2.955,9
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