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FÖRVALTNING

Koncernens struktur
Enligt beslut vid Kinneviks bolagsstämma den 23
maj delades aktierna i Modern Times Group MTG
AB ut till Kinneviks aktieägare den 15 september.
Aktierna i MTG noteras sedan den 18 september
dels på Nasdaq, dels på Stockholm Börs-
information, SBI. För information om resultatet i
MTG under perioden hänvisas till MTGs egen
delårsrapport.

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

Koncernens resultat
Nettoomsättningen de första nio månaderna 1997
uppgick till 5.226 Mkr jämfört med 4.954 Mkr för
föregående år räknat på jämförbara enheter
(exklusive MTG). Korsnäs Holding AB ökade sin
omsättning med 2 % till 3.684 Mkr. Investment AB
Kinnevik ökade omsättningen med 21 % till 
1.220 Mkr. 

Rörelseresultatet under tredje kvartalet i år var
bättre än motsvarande period föregående år. Det
ackumulerade rörelseresultatet sedan årets början
uppgick till 590 Mkr jämfört med 671 Mkr under
motsvarande period föregående år. 

Resultat av företagsutveckling uppgick till 
134 Mkr (333 Mkr) och avser avyttring av rörelsen i
Imedia AB (12 Mkr), av SMA Equipment och SMA
Stith (96 Mkr) samt nyemission i MTV Produktion
(26 Mkr).

Resultat vid försäljning av värdepapper uppgick
till 164 Mkr (11 Mkr) och avser försäljning av
konvertibla skuldebrev i NetCom Systems AB i
början av året.

Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto
till –203 Mkr (19 Mkr), varav resultatandelen i
Millicom International Cellular SA (MIC) uppgick
till –175 Mkr (28 Mkr). 

De finansiella intäkterna och kostnaderna
exklusive konvertibelränta uppgick netto till 
–172 Mkr (–177 Mkr).

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
exklusive konvertibelränta uppgick till 215 Mkr
(513 Mkr).

Resultat före skatt uppgick till 216 Mkr jämfört
med 606 Mkr föregående år.

Vinst per aktie för perioden uppgick till 3,10 kr
per aktie jämfört med 7,68 kr per aktie samma
period föregående år.

KORSNÄS HOLDING AB
Tillgångarna i Korsnäs Holding AB består av aktier
i dotterbolaget Korsnäs AB. Korsnäs AB bildar
tillsammans med sina dotterbolag Korsnäs-
koncernen.

Korsnäskoncernen
Korsnäskoncernens nettoomsättning under årets
första nio månader uppgick till 3.684 Mkr 
(3.604 Mkr). Rörelseresultatet före vinstdelning,
inklusive resultatandelar i intresseföretag, blev 586
Mkr (568 Mkr). Vinstmarginalen var 16 % (16 %).

Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 
226 Mkr, vilket är en väsentlig förbättring jämfört
med motsvarande period föregående år, då
resultatet uppgick till 140 Mkr. Utvecklingen
bedöms bli fortsatt positiv.

Valutakursförändringen från årets början av den
svenska kronan mot vissa nyckelvalutor har
påverkat resultatet positivt med cirka 38 Mkr. 

Efterfrågan är fortsatt god och successiva
prisökningar sker på de flesta produkter, dock från
en låg nivå. Det är bara på trävaruområdet som
prisuppgången planat ut, främst på grund av
kraftigt ökat utbud. När det gäller Korsnäs
huvudprodukter inom kartong-, pappers- och
massaområdet har både produktion och leveranser
nått rekordnivåer tredje kvartalet. Leveranserna
under årets första nio månader ökade 2 % jämfört
med motsvarande period föregående år.
Produktionen ökade med 4 %.

Korsnäs Skog
De egna avverkningarna har följt uppgjorda planer
och låg efter tre kvartal cirka 5 % över fjolårets
avverkningar vid motsvarande tidpunkt. Timmer-
andelen har varit hög. Massavedlagren har sänkts
ytterligare under tremånadersperioden och ligger
nu på normal nivå. Priserna på massaved är
oförändrade medan timmerpriserna successivt har
stigit under perioden.

Arbetet med att effektivisera verksamheten



3

fortsätter och antalet anställda har minskat ytterligare.
I juli certifierades Korsnäs skogsbruk enligt

miljöledningssystemet ISO 14 001. Korsnäs är
därmed det första företaget som fått ett naturligt
skogsbruk miljöcertifierat och företaget är därmed
det första som miljömärkts från planta till färdig
produkt. Parallellt med ISO-revisionen genom-
fördes också den första godkända revisionen i
Sverige av ett företags hela skogsbruk enligt
förslaget till svensk FSC-standard.

Skogsrörelsen omsatte de första nio månaderna
1.087 Mkr (1.065 Mkr) och rörelseresultatet ökade
till 119 Mkr (68 Mkr).

Korsnäs Timber
Utvecklingen på trävarumarknaden, som första
halvåret kännetecknades av ökad efterfrågan och
stigande priser, har under tredje kvartalet planat
ut. Detta är en följd av kraftigt ökad produktion
som har medfört ökad priskonkurrens. En
försvagad marknad för granprodukter har indirekt
också påverkat furumarknaden, som är det
segment där Korsnäs i huvudsak arbetar, och
bromsat utvecklingen även där. För flertalet av
Korsnäs produkter är dock prisnivån stabil och
bedöms förbli så under resten av året.

Omsättningen för trävarurörelsen var för de
första nio månaderna 226 Mkr (177 Mkr) och
rörelseresultatet blev 0 Mkr (–22 Mkr).

Korsnäs Board Paper Pulp
Efterfrågan på företagets produkter inom kartong-,
papper- och massaområdet har varit fortsatt stark
under tredje kvartalet. Speciellt har detta gällt

säck- och kraftpapper. Produktion och leveranser
av papper har ökat med 14 % respektive 15 %
under de tre första kvartalen i jämförelse med
motsvarande period föregående år medan
ökningen för samtliga produkter är 4 % respektive
2 %. Under tredje kvartalet låg den sammantagna
produktionen på rekordnivå för ett enskilt kvartal,
175.000 ton.

Priserna har successivt förbättrats för flertalet
produkter under perioden och fortsatta höjningar
aviseras inom flera områden.

Förberedelserna för den sedan tidigare beslutade
om- och utbyggnaden av pappersmaskin PM 5 i
Korsnäsverken påbörjades i september. Driftsstart
är planerad till senare delen av 1998.

Översynen av organisation och arbetsmönster
som pågår i samarbete med konsultföretaget
Arthur D. Little är nu inne i en genomförandefas.
Avsikten är att förbättra kostnads- och kapital-
effektiviteten ytterligare.

Omsättningen för Korsnäs Board Paper Pulp var
2.671 Mkr (2.773 Mkr) och rörelseresultatet blev
448 Mkr (489 Mkr).

Korsnäs Packaging
Säckrörelsen har ökat leveranserna under de tre
första kvartalen med 3 % jämfört med samma
period 1996 för jämförbara enheter. Inkluderas
danska Bates Emballage, som förvärvades vid
halvårsskiftet och den nystartade säckfabriken i
Jugoslavien, som varit i drift sedan i våras, är
ökningen 15 %.

Genom produktivitetsförbättringar har resultatet,
trots pressade priser, förbättrats med 9 Mkr eller 

Fakturering och rörelseresultat per division (Mkr)

Nettoomsättning Rörelseresultat

Januari - september Januari - september

1997 1996 1997 1997 1996 1996

Mkr Mkr Mkr % av fakt Mkr % av fakt

Skog 1.087 1.065 119 11 68 6
Timber 226 177 0 0 –      22 – 12
Board Paper Pulp 2.671 2.773 448 17 489 18
Packaging 860 721 58 7 42 6
Koncernjusteringar och övrigt – 1.160 – 1.132 –      39 –        9

Totalt 3.684 3.604 586 16 568 16
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22 % för jämförbara enheter och totalt med 16 Mkr
eller 38 %.

Korsnäs Packaging fortsätter att förstärka sina
positioner på marknaden. Till det senaste årets
förvärv i Italien, Danmark och Jugoslavien skall nu
också fogas det kroatiska säckföretaget Zagnat i
Zagreb, där Korsnäs vid utgången av september
innehade 44 % av aktierna och hade option på
ytterligare 40 %. Under oktober förvärvades
ytterligare aktier och innehavet svarar nu mot
drygt 60 %. Bolaget har en årskapacitet på cirka 30
miljoner papperssäckar. Totalt tillverkas i Korsnäs
hel- och delägda säckfabriker nu nära 700 miljoner
papperssäckar årligen.

Omsättningen för säckrörelsen var 860 Mkr 
(721 Mkr) och rörelseresultatet 58 Mkr (42 Mkr).

INVESTMENT AB KINNEVIK
Investment AB Kinnevik består bland annat av de
rörelsedrivande dotterbolagen Svenska Motor AB
SMA, Transcom, 3C Communications och Tele2
Europe samt ett innehav på 34 % i intresseföretaget
Millicom International Cellular SA (MIC).
Investment AB Kinneviks nettoomsättning
uppgick till 1.220 Mkr jämfört med 1.005 Mkr
samma period föregående år. Rörelseresultatet
uppgick till 57 Mkr jämfört med –27 Mkr
föregående år. 

I samband med omstruktureringen inför
utdelningen av MTG övertog Investmentbolaget
vissa bolag från MTG. Detta omfattade bland annat
bolagen Imedia, MTV, Moderna Tider samt vissa
IT-bolag. I september träffades avtal om att sälja
den svenska rörelsen i Imedia AB. Överlåtelsen
medförde en positiv resultateffekt på 12 Mkr.

Millicom International Cellular SA
Det internationella mobiltelefonibolaget MIC
tillkännagav i mars en omfattande plan för att
genom en förändrad struktur maximera aktiens
värde. Enligt planen skall MICs asiatiska
dotterbolag 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 möjliga diskussioner

om en potentiell försäljning eller annan typ av
strategisk transaktion. MIC inklusive resterande
dotterbolag i Europa, Mellanöstern och Afrika
samt clearingbolaget MACH utgör MICs
kärnverksamhet och kommer även i fortsättningen
att vara noterat på Nasdaq.

MIC fortsätter att öka antalet abonnemang i
snabb takt till 839.000 i slutet av september, vilket
innebär en ökningstakt på 100 %. Intäkterna ökade
under perioden med 70 % till MUSD 250. Resultat
efter finansnetto uppgick till MUSD –65 
(MUSD 17). 

Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av MIC-
aktier uppgick per 30 september 1997 till 6.455 Mkr
vilket innebär en ökning med 2.861 Mkr sedan 31
december 1996. Av det totala värdet motsvarade
514 Mkr den option som Kinnevik ställt ut till
MTG.

Tele2 Europe SA
Tele2 Europe, vars verksamhet omfattar telefoni-
tjänster, startade i slutet av oktober även
verksamhet i Holland. Avsikten är att dra nytta av
erfarenheterna från teleavregleringen i i första
hand Sverige och de framgångar det svenska
Tele2-bolaget, idag en del av NetCom Systems,
haft. 

Övriga bolag inom Investment AB Kinnevik
I maj avyttrade Svenska Motor AB SMA sina
amerikanska dotterbolag SMA Equipment och
SMA Stith, vilket medförde en positiv
resultateffekt som uppgick till 96 Mkr. Kundtjänst-
bolaget Transcoms verksamhet fortsätter att
expandera. Verksamhet bedrivs för närvarande i
Sverige och dessutom i Luxemburg för den
europeiska marknaden. Verksamhet startas även i
övriga nordiska länder. Efterfrågan på 3C
Communications Internetterminaler är fortsatt god
och antalet terminaler i drift uppgår nu till 
ca 1.100 st.

Verksamheten i IT-bolagen omstruktureras för
närvarande.

De övriga verksamheterna inom Investment AB
Kinnevik utvecklas enligt plan. 
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ÖVRIGA DOTTERBOLAG
Övriga dotterbolag innefattar bolag som i samband
med omstruktureringen av MTG kom att ligga
kvar inom Kinnevik. Dessa omfattar bl a TV1000,
AirTime, Play-TV och Modern Cartoons. Vidare
ingår jordbruksverksamheten Mellersta Sveriges
Lantbruk AB, MSLA.

Nettoomsättningen för dessa bolag uppgick till
342 Mkr (368 Mkr) och rörelseresultatet uppgick
till –139 Mkr (–119 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 september 217.000.
Enligt särskild överenskommelse mellan Kinnevik
och MTG distribuerar MTG premiumkanalerna
TV1000 och TV1000 Cinema. Framtida vinster i
TV1000 fördelas lika mellan Kinnevik och MTG.
Kinnevik täcker förlusten i TV1000 upp till 100
Mkr för 1997 och därutöver ansvarar MTG.
Kinneviks andel i förlusten perioderas med hänsyn
till budgeterad säsongsvariation för TV1000 och
uppgår för de första nio månaderna till –88 Mkr.

Skördeutfallet för jordbruksrörelsen i MSLA blev
normalt efter en varm sommar och en torr höst.

AVKASTNING
Under de senaste tio åren har Kinneviksaktien,
genom kursstegring och utdelningar givit en
genomsnittlig effektiv avkastning på 15,5 % per år.

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

Koncernens likviditet, inklusive outnyttjade
kreditlöften och innehav av NetCom-konvertibler
(58 Mkr) samt egna konvertibler (466 Mkr), var per
den 30 september 2.906 Mkr (2.989 Mkr).

Koncernens räntebärande nettoupplåning uppgick
till 4.635 Mkr (4.174 Mkr), varav konvertibla
förlagslån uppgick till 358 Mkr (387 Mkr).

Den genomsnittliga räntekostnaden för perioden
uppgick till 6,1% (9,8%) (räknat som ränte-
kostnader i relation till genomsnittliga ränte-
bärande skulder exklusive pensionsskulder och
konvertibelskuld). 

Koncernens investeringar (exklusive aktieköp)
under perioden uppgick till 694 Mkr (327 Mkr).
Soliditeten uppgick vid kvartalsskiftet till 37 % 
(41 %).

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

Vid Kinneviks styrelsemöte den 7 augusti
beslutades om en kapitalisering av MTG inför
utdelningen. 750 Mkr av Kinneviks nettofordran
på MTG omvandlades 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. Vidare överförde Kinnevik ytterligare
kapital genom att ställa ut en option till MTG att
förvärva 1.550.000 aktier i MIC till ett lösenpris av
100 Mkr. Optionen motsvarar för Kinnevik ett
åtagande som per den 30 september hade ett
marknadsvärde på 514 Mkr.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE
Bokslutskommuniké avseende årsbokslutet januari-
december 1997 beräknas offentliggöras den 18
mars 1998.

Stockholm 1997-11-17

Verkställande direktören 

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 sept 1 jan-30 sept

pro forma*

Nettoomsättning 9.744 4.954 5.226
Kostnad för sålda varor och tjänster – 7.848 – 3.720 – 3.869

Bruttoresultat 1.896 1.234 1.357

Försäljningskostnader, administrationskostnader
samt forsknings- och utvecklingskostnader – 1.767 –    726 –    869
Resultat av företagsutveckling 365 333 134
Resultat vid försäljning av värdepapper 214 11 164
Övriga rörelseintäkter 295 145 144
Övriga rörelsekostnader –    408 –    326 –    340

Rörelseresultat 595 671 590

Resultat från andelar i intresseföretag –      18 19 –    203
Finansnetto –    418 –   177 –    172

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader,

exklusive konvertibelränta 159 513 215

Konvertibelränta 88 93 1

Resultat före skatt 247 606 216

Minoritetens andel i resultat före skatt –      23 –      22 18

Vinst per aktie efter full skatt och efter full konvertering, kr 5,20 7,68 3,10

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

KONCERNÖVERSIKT (MSEK) 1996 1997
1 jan-30 sept 1 jan-30 sept

Nettoomsättning per område pro forma*
Korsnäs Holding AB 3.604 3.684
Investment AB Kinnevik 1.005 1.220
Övriga dotterbolag 368 342
Industriförvaltnings AB Kinnevik
inklusive elimineringar –      23 –      20

Summa 4.954 5.226

Rörelseresultat per område
Korsnäs Holding AB 574 562
Investment AB Kinnevik –      27 57
Övriga dotterbolag –    119 –   139
Industriförvaltnings AB Kinnevik
inklusive elimineringar 243 110

Summa 671 590

Resultat efter finansiella poster per område 
Korsnäs Holding AB 461 497
Investment AB Kinnevik –      97 –    228
Övriga dotterbolag –    106 –    150
Industriförvaltnings AB Kinnevik
inklusive elimineringar 255 96

Summa 513 215
* Exklusive nuvarande Modern Times Group MTG AB.
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KONCERNENS BALANSRÄKNING (MSEK)
961231 960930 970930

Anläggningstillgångar pro forma*
Aktiverade kostnader avseende utvecklings- och
marknadsinvesteringar 295 71 91
Goodwill 522 192 359
Maskiner, inventarier, fastigheter mm 7.794 7.228 7.602
Aktier i Modern Times Group MTG AB – 1.147 –
Andra aktier och andelar 1.227 1.052 770
Långfristiga fordringar 793 675 1.261

10.631 10.365 10.083

Omsättningstillgångar
Varulager 3.190 1.098 1.211
Kortfristiga fordringar 3.121 2.756 2.259
Kassa, bank och korta placeringar 1.969 2.606 1.371

8.280 6.460 4.841

Summa tillgångar 18.911 16.825 14.924

Eget kapital
Bundet eget kapital 3.991 3.927 3.963
Fritt eget kapital 2.491 2.496 1.142

6.482 6.423 5.105

Minoritetsintresse i eget kapital 84 79 48

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 620 648 633
Latent skatteskuld 329 453 338
Övriga avsättningar 713 724 734

1.662 1.825 1.705

Långfristiga skulder
Icke räntebärande skulder 694 16 17
Räntebärande skulder 4.977 3.267 5.142

5.671 3.283 5.159

Kortfristiga skulder
Konvertibelt förlagslån 389 387 358
Icke räntebärande skulder 3.021 1.522 1.742
Räntebärande skulder 1.602 3.306 807

5.012 5.215 2.907

Summa eget kapital och skulder 18.911 16.825 14.924

* Exklusive nuvarande Modern Times Group MTG AB.

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. Från och med 1997 redovisar TV1000 som

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

behandlas enligt samma princip.


