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FÖRVALTNING

Koncernens struktur
Vid Kinneviks ordinarie bolagstämma den 23 maj
beslutades att samtliga aktier i dotterbolaget
Modern Times Group MTG AB skulle delas ut till
aktieägarna per den 15 september. MTG
konsolideras därmed inte i Kinneviks koncern-
redovisning utan redovisas i balansräkningen som
ett externt aktieinnehav. För information om
resultatet i MTG under första halvåret hänvisas till
MTGs egen delårsrapport.

Jämförelsetalen för det första halvåret
föregående år avser koncernens resultat- och
balansräkningar pro forma exklusive MTG.

Inför utdelningen av MTG bildades ett nytt
MTG i början av 1997, varvid vissa verksamheter
flyttades från MTG till Kinnevik. Pro forma-
siffrorna har justerats för de dotterbolag som
flyttats mellan underkoncernerna.

Koncernens resultat
Nettoomsättningen de första 6 månaderna 1997
uppgick till 3.547 Mkr jämfört med 3.574 Mkr för
föregående år räknat på jämförbara enheter
(exklusive MTG). Korsnäs Holding AB minskade
sin omsättning med 3 % till 2.415 Mkr. Investment
AB Kinnevik ökade omsättningen med 5 % till 
911 Mkr. 

Rörelseresultatet uppgick till 451 Mkr jämfört
med 645 Mkr under motsvarande period
föregående år. 

Resultat av företagsutveckling uppgick till 122
Mkr (333 Mkr) och avser engångseffekter som
uppstått i samband med avyttring av SMA
Equipment och SMA Stith (96 Mkr) samt när
ägarandelen i MTV Produktion reducerades vid
bolagets nyemission (26 Mkr).

Resultat vid försäljning av värdepapper uppgick
till 163 Mkr (11 Mkr) och avser försäljning av
konvertibla skuldebrev i NetCom Systems.

Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto
till –108 Mkr (–46 Mkr). 

De finansiella intäkterna och kostnaderna
exklusive konvertibelränta uppgick netto till –125
Mkr (–96 Mkr).

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

exklusive konvertibelränta uppgick till 218 Mkr
(503 Mkr).

Resultat före skatt uppgick till 212 Mkr jämfört
med 595 Mkr föregående år.

Vinst per aktie för perioden uppgick till 3,34 kr
per aktie jämfört med 7,49 kr per aktie samma
period föregående år.

KORSNÄS HOLDING AB
Korsnäs Holding AB är moderbolag till Korsnäs
AB, som tillsammans med sina dotterbolag bildar
Korsnäskoncernen.

Korsnäskoncernen
Korsnäskoncernens nettoomsättning första
halvåret uppgick till 2.415 Mkr (2.480 Mkr).
Rörelseresultatet före vinstdelning, exklusive
resultatandelar i intresseföretag, blev 345 Mkr 
(428 Mkr). Vinstmarginalen var 14 % (17 %).

Resultatet ligger på en lägre nivå än första
halvåret 1996 - som inleddes med ett mycket starkt
första kvartal - men är bättre än andra halvåret
1996. Detta indikerar att konjunkturen nu
förändras i positiv riktning. Från ett bottenläge
tredje kvartalet 1996 började marknadssituationen
långsamt förbättras under årets sista månader. Det
är en utveckling som har fortsatt och förstärkts
hittills under 1997.

Efterfrågan har varit god för samtliga produkter
medan den totala prisnivån har varit otillfreds-
ställande. Prishöjningar genomförs nu successivt
för flertalet produkter. Det sker dock i de flesta fall
från en låg nivå.

Valutaförändringarna har påverkat resultatet
positivt med drygt 20 Mkr vid en jämförelse med
samma rapportperiod föregående år.

Av de fyra verksamhetsområdena har Korsnäs
Skog och Korsnäs Timber båda förbättrat
resultaten. Förpackningsrörelsen har ett resultat på
i stort sett samma nivå som 1996 medan massa-,
kartong- och pappersrörelsen redovisar ett lägre
resultat. Detta sammanhänger till övervägande del
med genomsnittligt lägre priser än under första
halvåret 1996. Den stabilisering av marknader och
priser som inletts under våren förstärks nu
successivt och bör därmed få positivt genomslag i
resultatet under andra halvåret.
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Korsnäs Skog
De egna avverkningarna har följt uppgjorda
planer. Lagren av virke och avverkningsrätter har
successivt minskats och är nu på en tillfreds-
ställande nivå. Den kontinuerligt förbättrade
marknaden för sågade trävaror har ökat efter-
frågan på timmer, vilket medfört stigande priser
för sågtimmer, totalt cirka 5 %, medan massaveds-
priserna ligger cirka 8 % lägre än för motsvarande
period 1996.

Tillsammans med ökad andel avverkning på
egen skog har minskade kostnader för drift och
administration genom fortsatta rationaliseringar
varit främst bidragande orsaker till ett förbättrat
resultat. Under perioden har överenskommelser
träffats om ytterligare minskning av antalet
anställda med ett 50-tal.

Arbetet med att utveckla ett miljölednings-
system för Korsnäs Skog enligt ISO 14001
avslutades med en revision och certifiering i slutet
av juni. Korsnäs är därmed det första skogs-
företaget i världen med ett heltäckande miljö-
ledningssystem från frö till färdig produkt.
Parallellt med ISO-revisionen genomfördes också
den första godkända revisionen i Sverige enligt
förslaget till svensk FSC-standard. Korsnäs
avvaktar dock med att ta ställning till en eventuell
sådan certifiering till dess att remissbehandlingen
av förslaget är klar och en egen långsiktig
konsekvensberäkning har genomförts.

Omsättningen för skogsrörelsen var 765 Mkr
(754 Mkr) och rörelseresultatet blev 82 Mkr (53 Mkr). 

Korsnäs Timber
Inom trävarurörelsen har både volymer och priser
utvecklats positivt. Produktionen har ökat med
12% jämfört med motsvarande period föregående
år och leveranserna med 22 % medan priserna
genomsnittligt stigit med 12 %.

Konjunkturen för sågade trävaror började
förbättras under fjärde kvartalet 1996 och har
därefter kontinuerligt förstärkts. Orderläget för
Korsnäs vidkommande är stabilt och marknads-
utsikterna för andra halvåret bedöms vara positiva
med fortsatt god efterfrågan på furuvaror, som är
Korsnäs huvudprodukter.

Omsättningen för första halvåret var 162 Mkr

(122 Mkr) och rörelseresultatet blev 3 Mkr 
(–11 Mkr).

Korsnäs Board Paper Pulp
Efterfrågan på samtliga produkter inom området
kartong, papper och massa har successivt ökat
under våren, vilket har gett utrymme för vissa
prisjusteringar. Priserna för fluffmassa och vit
kraftkartong har höjts och en prishöjning på
papper, som skall träda i kraft under hösten, har
aviserats. Den nuvarande utvecklingen tyder på en
fortsatt stabilisering av marknadsläget för de
aktuella produkterna under den återstående delen
av året.

I jämförelse med samma period 1996 har
resultatet försämrats med cirka 80 Mkr. Den
främsta orsaken till detta är den sammantaget lägre
prisnivån. Efter det starka första kvartalet 1996
sjönk priserna på flertalet produkter påtagligt och
en långsam återhämtning kunde inledas först
under våren 1997.

Som första pappersbruk i Sverige blev Korsnäs
anläggning i Gävle hygiencertifierad i maj 1997.
Certifieringen har stor betydelse på marknaden
eftersom en stor del av produktionen i
pappersbruket av kunderna används för
livsmedelsförpackningar och i hygienprodukter.

En översyn av organisationen pågår i samarbete
med det internationella konsultföretaget Arthur D.
Little. Målsättningen är att genom förändringar
och förbättringar öka kostnads- och kapital-
effektiviteten ytterligare. Arbetet har nu gått in i en
genomförandefas.

Omsättningen var 1.795 Mkr (1.921 Mkr) och
rörelseresultatet blev 275 Mkr (355 Mkr).

Korsnäs Packaging
Säckrörelsen har ökat leveranserna under första
halvåret med 3 %, men pressade priser har haft
negativ inverkan på resultatet. Aviserade höjningar
av papperspriserna kommer också fortsättningsvis
att påverka marginalerna.

Koncernen fortsätter att förstärka positionerna
på säckmarknaden i Europa. Under våren togs en
ny fabrik i drift i Jugoslavien. Den har
inledningsvis en årskapacitet på 30 miljoner
papperssäckar. 
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Vid halvårsskiftet förvärvade Korsnäs samtliga
aktier i det danska säckföretaget Bates Emballage
A/S. Bates Emballage är en av de större
tillverkarna av papperssäckar i Europa med en
omsättning på 470 Mkr och en årskapacitet på cirka
120 miljoner säckar. Totalt tillverkas i Korsnäs hel-
och delägda säckfabriker nu cirka 600 miljoner
säckar och påsar per år.

Rationaliserings- och effektiviseringsarbetet
inom säckrörelsen fortsätter. Ambitionen är att
uppnå större flexibilitet och lägre bemanning.

Korsnäs Packaging omsatte första halvåret 475
Mkr (475 Mkr) och rörelseresultatet blev 23 Mkr
(25 Mkr).

INVESTMENT AB KINNEVIK
Investment AB Kinneviks nettoomsättning
uppgick till 911 Mkr jämfört med 864 Mkr samma
period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till
69 Mkr jämfört med –18 Mkr föregående år. 

Det internationella mobiltelefonbolaget Millicom
International Cellular S.A (MIC) tillkännagav i
mars en omfattande plan för att genom en
förändrad struktur maximera aktiens värde. MICs
asiatiska dotterbolag kommer att delas ut till MICs
aktieägare och sedan söka börsnotering på Nasdaq
respektive Singapore-börsen under namnet Sanbao
Telecom. Beträffande MICs latinamerikanska
dotterbolag genomförs för närvarande en
strategisk översikt av verksamheten inkluderande
diskussioner med tänkbara köpare. MIC inklusive
resterande dotterbolag i Europa, Mellanöstern och
Afrika samt clearingbolaget MACH kommer även i
fortsättningen att vara noterat på Nasdaq. Samtliga
förändringar planeras att i väsentliga delar vara
genomförda under 1997.

MIC fortsätter att öka antalet abonnemang i
snabb takt till 707.000 i slutet av första halvåret,
vilket innebär en ökningstakt på 98 %. Intäkterna
ökade under halvåret med 69 % till MUSD 155.
Resultat efter finansnetto uppgick till –39 MUSD
(–16 MUSD).

Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av MIC-
aktier uppgick per 30 juni 1997 till 6.009 Mkr vilket
innebär en ökning med 2.416 Mkr sedan 31
december 1996. Den 19 augusti 1997 var
marknadsvärdet på innehavet 7.078 Mkr.

I samband med bildandet av det nya MTG
övertog Investmentbolaget vissa bolag från MTG.
Detta omfattade bolagen Imedia, MTV, Moderna
Tider, vissa IT-bolag mm.

Tele2 Europe, vars verksamhet omfattar
telefonitjänster, fortsätter sin expansion i Europa
med en kraftig ökning av antalet kunder under det
senaste kvartalet. Under perioden avyttrade
Svenska Motor AB SMA sina amerikanska
dotterbolag SMA Equipment och SMA Stith, vilket
medförde en positiv resultateffekt som uppgick till
96 Mkr. Kundtjänstbolaget Transcoms verksamhet
fortsätter att expandera och antalet anställda
uppgår nu till 700. Verksamhet bedrivs för
närvarande i Sverige och dessutom i Luxemburg
för den europeiska marknaden. Verksamhet startas
nu också i övriga nordiska länder. Efterfrågan på
3C Communications Internetterminaler är fortsatt
god och antalet terminaler i drift uppgår nu till
över 1.000 st.

Verksamheten i Imedia samt i IT-bolagen
omstruktureras för närvarande vilket inneburit
merkostnader under perioden.

De övriga verksamheterna inom Investment AB
Kinnevik utvecklas enligt plan. 

ÖVRIGA DOTTERBOLAG
Övriga dotterbolag innefattar bolag som i samband
med bildandet av det nya MTG kom att ligga kvar
inom Kinnevik. Dessa omfattar bl a TV1000,
AirTime, Play-TV och jordbruksverksamheten
Mellersta Sveriges Lantbruk AB, MSLA.

Nettoomsättningen för dessa bolag uppgick till
234 Mkr (243 Mkr) och rörelseresultatet uppgick till
–80 Mkr (–36 Mkr). I jämförelsetalet för föregående
år ingår det skadestånd på 75 Mkr som AirTime
erhöll från TV4. 

För TV1000 har den hårda konkurrensen inom
betal-TV-området fortsatt under perioden. Antalet
abonnenter var per den 30 juni 209.000. Under juli
har 25.000 nya abonnenter tillkommit i TV1000s
sommarkampanj. Enligt ett särskilt avtal med
Kinnevik distribuerar MTG premiumkanalen
TV1000 och har operativt ansvar för kanalen.
Framtida vinster i TV1000 fördelas lika mellan
Kinnevik och MTG. Kinnevik täcker eventuella
förluster i TV1000 upp till 100 Mkr, 60 Mkr och 
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30 Mkr för 1997, 1998 respektive 1999 och
därutöver ansvarar MTG. MTG har en option att
förvärva TV1000 till marknadsvärde. MTGs andel i
förlusten uppgår för första halvåret till –27 Mkr,
vilket i Kinnevikkoncernen reducerat den
redovisade förlusten. Motsvarande resultatandel
ingår inte i jämförelsesiffrorna för 1996.

För jordbruksrörelsen i MSLA förutspås för året
en något större skördevolym än genomsnittligt.

AVKASTNING
Under de senaste tio åren har Kinneviksaktien,
genom kursstegring och utdelningar givit en
genomsnittlig effektiv avkastning på 16,0 % per år.

FINANSIELL STÄLLNING
Jämförelsetalen för de första sex månaderna
föregående år avser koncernens resultat- och
balansräkningar pro forma exklusive MTG. 

Koncernens likviditet, inklusive outnyttjade
kreditlöften och innehav av NetCom-konvertibler
(57 Mkr) samt egna konvertibler (466 Mkr), var per
den 30 juni 2.147 Mkr (2.692 Mkr).

Koncernens räntebärande nettoupplåning
uppgick till 3.487 Mkr (2.893 Mkr), varav
konvertibla förlagslån uppgick till 388 Mkr 
(390 Mkr).

Den genomsnittliga räntekostnaden för
perioden uppgick till 5,8 % (8,7 %) (räknat som
räntekostnader i relation till genomsnittliga
räntebärande skulder exklusive pensionsskulder
och konvertibelskuld). 

Koncernens investeringar (exklusive aktieköp)
under perioden uppgick till 344 Mkr (230 Mkr).
Soliditeten uppgick vid halvårsskiftet till 42 % (42 %).

Nettoflödet av koncernens in- och utflöden i
valuta uppgår på årsbasis till ett nettoinflöde av
utländsk valuta om ca 1.200 Mkr.

Kapitalisering av Modern Times Group MTG AB
Vid Kinneviks styrelsemöte den 7 augusti
beslutades om en kapitalisering av MTG inför
utdelningen. Denna kapitalisering kommer att ske
genom att 750 Mkr av Kinneviks nettofordran på
MTG omvandlas till eget kapital på 326 Mkr och
ett konvertibelt skuldebrev på 424 Mkr. Det
konvertibla förlagslånet har ett nominellt belopp
på 424 Mkr och en konverteringskurs på 85 kronor
per aktie. Lånet förfaller till betalning den 30
december 2000 och löper med 3 % ränta. Vidare
kommer Kinnevik att överföra ytterligare kapital
genom att ställa ut en option till MTG att förvärva
1.550.000 aktier i MIC till ett lösenpris av 100 Mkr.
Detta motsvarar ca 9,5% av Kinneviks innehav av
MIC-aktier.

MODERBOLAGET
Moderbolagets resultat efter finansiella intäkter
och kostnader exklusive konvertibelränta uppgick
för perioden till 109 Mkr (4 Mkr).

Moderbolagets investeringar under perioden
uppgick till 1 Mkr (1 Mkr). Likviditeten, inklusive
outnyttjade kreditlöften var per den 30 juni 1.009
Mkr (2.195 Mkr).

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Delårsrapport omfattande perioden januari-
september 1997 beräknas publiceras måndagen
den 17 november.

Stockholm 1997-08-20

Styrelsen 

Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild
granskning av bolagets revisorer. 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING (MSEK) 1996 1996 1997
Helår 1 jan-30 juni 1 jan-30 juni*

pro forma*

Nettoomsättning 9.744 3.574 3.547
Kostnad för sålda varor och tjänster – 7.848 – 2.619 – 2.685

Bruttoresultat 1.896 955 862

Försäljningskostnader, administrationskostnader
samt forsknings- och utvecklingskostnader – 1.767 –    586 –    607
Resultat av företagsutveckling 365 333 122
Resultat vid försäljning av värdepapper 214 11 163
Övriga rörelseintäkter 295 123 109
Övriga rörelsekostnader –    408 –    191 –    198

Rörelseresultat 595 645 451

Resultat från andelar i intresseföretag –      18 –      46 –    108
Finansnetto –    418 –      96 –    125

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader,

exklusive konvertibelränta 159 503 218

Konvertibelränta 88 92 –        6

Resultat före skatt 247 595 212

Minoritetens andel i resultat före skatt –      23 –      21 16

Vinst per aktie efter full skatt och efter full konvertering, kr 5,20 7,49 3,34

Beräkning av Korsnäspersonalens eventuella vinstandel görs i samband med vinstens fastställande vid utgången av respektive
räkenskapsår.

KONCERNÖVERSIKT (MSEK) 1996 1997
1 jan-30 juni 1 jan-30 juni*

Nettoomsättning per område pro forma*
Korsnäs Holding AB 2.480 2.415
Investment AB Kinnevik 864 911
Övriga dotterbolag 243 234
Industriförvaltnings AB Kinnevik
inklusive elimineringar –      13 –      13

Summa 3.574 3.547

Rörelseresultat per område
Korsnäs Holding AB 429 338
Investment AB Kinnevik –      18 69
Övriga dotterbolag –      36 –      80
Industriförvaltnings AB Kinnevik
inklusive elimineringar 270 124

Summa 645 451

Resultat efter finansiella poster per område 
Korsnäs Holding AB 360 294
Investment AB Kinnevik –    127 –      92
Övriga dotterbolag –      21 –      93
Industriförvaltnings AB Kinnevik
inklusive elimineringar 291 109

Summa 503 218
* Exklusive nuvarande Modern Times Group MTG AB.
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KONCERNENS BALANSRÄKNING (MSEK)
961231 960630 970630*

Anläggningstillgångar pro forma*
Aktiverade kostnader avseende utvecklings- och
marknadsinvesteringar 295 71 78
Goodwill 522 212 172
Maskiner, inventarier, fastigheter mm 7.794 7.266 7.459
Aktier i Modern Times Group MTG AB** – –   260 891
Andra aktier och andelar 1.227 997 881
Långfristiga fordringar 793 639 878

10.631 8.925 10.359

Omsättningstillgångar
Varulager 3.190 1.416 1.112
Kortfristiga fordringar 3.121 4.269 3.498
Kassa, bank och korta placeringar 1.969 2.154 1.524

8.280 7.839 6.134

Summa tillgångar 18.911 16.764 16.493

Eget kapital
Bundet eget kapital 3.991 3.872 3.991
Fritt eget kapital 2.491 2.721 2.453

6.482 6.593 6.444

Minoritetsintresse i eget kapital 84 85 53

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 620 645 624
Latent skatteskuld 329 453 323
Övriga avsättningar 713 588 724

1.662 1.686 1.671

Långfristiga skulder
Konvertibelt förlagslån – 390 –
Icke räntebärande skulder 694 55 11
Räntebärande skulder 4.977 2.370 4.448

5.671 2.815 4.459

Kortfristiga skulder
Konvertibelt förlagslån 389 – 388
Icke räntebärande skulder 3.021 1.796 1.647
Räntebärande skulder 1.602 3.789 1.831

5.012 5.585 3.866

Summa eget kapital och skulder 18.911 16.764 16.493

* Exklusive nuvarande Modern Times Group MTG AB.

** Aktier i Modern Times Group MTG AB i pro forma balansräkningen per 960630 avser nettovärdet i Kinnevikkoncernens

balansräkning vid det tillfället av tillgångar och skulder i MTG.

MTG hade per 960630 negativt eget kapital och dess nettotillgångar representerade ett negativt värde i Kinneviks balansräkning.

I enlighet med amerikansk praxis har TV1000 från och med 1997 ändrat princip för hur förvärv av programrättigheter redovisas.

Tidigare redovisades programrättigheter som tillgång vid kontraktstecknandet trots att användningstiden av rättigheten kan

sträcka sig över flera år. Häremot svarande skuld redovisades vid samma tidpunkt. TV1000 kommer nu att redovisa som tillgång

endast den del av programrättighetslagret som finns tillgänglig för sändning och är tablålagd. Häremot svarande skuld kommer att

behandlas enligt samma princip.


