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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

• Nettoomsättningen 2002 uppgick till 6.110 Mkr jämfört med 6.120 Mkr föregående år. Rörelseresultatet
uppgick till 1.365 (345) Mkr. Kostnader avseende avgångsvederlag och omstruktureringar uppgick under året
till 27 (315) Mkr. I rörelseresultatet ingår resultat av företagsutveckling och resultat vid försäljning av
värdepapper med 775 (23) Mkr, varav 752 Mkr avser realisationsvinst vid försäljning av del av Korsnäs
skogar. Korrigerat för dessa engångseffekter är rörelseresultatet 617 (637) Mkr.
• Mot bakgrund av det allmänt kraftiga börsfallet har Kinneviks styrelse beslutat anpassa bokförda värden på
noterade värdepapper till börsvärde per den 31 december 2002. Detta har resulterat i en nedskrivning av
koncernens innehav av noterade värdepapper med 3.663 Mkr. Nedskrivningen återspeglar inte styrelsens
förväntningar på innehavens långsiktiga framtida värde och avkastning.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till –3.946 (–462) Mkr. Resultat från andelar i intresseföretag och
övriga värdepapper har belastat resultatet med 4.921 Mkr inklusive nedskrivningar om 3.898 Mkr.
• Resultat per aktie uppgick till –65,28 (–9,06) kronor.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 791 Mkr jämfört med 568 Mkr föregående år.
Koncernens nettoupplåning minskade från 7.553 Mkr till 6.820 Mkr den 31 december 2002.
• Marknadsvärdet av koncernens innehav av börsnoterade värdepapper uppgick per den 31 december 2002 till
8.001 Mkr. Den 12 februari 2003 uppgick värdet till 8.412 Mkr, vilket utgör 134 kronor per Kinnevikaktie.
• Styrelsen föreslår att aktieägarna erhåller en kontantutdelning om 4 kronor per aktie.

2 (10)

FÖRVALTNING
Sedan 1976 har Kinnevikaktien, genom kursstegring och utdelningar, inklusive värdet av erbjudanden om
teckning av aktier, givit en genomsnittlig effektiv avkastning om 13% per år. Under de senaste 5 åren har
Kinnevikaktien givit en genomsnittlig effektiv avkastning om –0,5% per år. För 2002 uppgick den effektiva
avkastningen till –47%. Vid årets slut noterades aktiekursen i Kinnevik till 83 kronor för A-aktien och 87
kronor för B-aktien.
Marknadsvärdet av koncernens innehav av noterade värdepapper uppgick per den 31 december 2002 till
8.001 Mkr. Den 12 februari 2003 uppgick värdet till 8.412 Mkr. Enligt svenska redovisningsregler skall
bokförda värden av aktieinnehav bedömas när börsvärdena väsentligt sjunkit eller annan indikation på
värdenedgång föreligger. Bedömningen ska dels baseras på aktiernas aktuella börsvärden, dels på
förväntningar om den framtida utvecklingen för att fastställa om de bokförda värdena ska justeras. Enligt
amerikanska redovisningsprinciper (US GAAP), som Kinnevik tillämpar i redovisningen till Securities and
Exchange Commission i USA (Form 20-F), skall en motsvarande bedömning göras. Denna görs enligt vissa
specifika kriterier som innebär att aktieinnehaven tas upp till börsvärde om kursen har understigit bokfört
värde under en sexmånadersperiod. För att tillämpa enhetliga bedömningskriterier har samma kriterier
tillämpats i årsbokslutet 2002. Aktieinnehaven har i huvudsak förvärvats genom bytestransaktioner eller
erhållits som sakutdelning under 2000 till då gällande börskurser. Kinneviks faktiska utbetalningar för att
anskaffa aktierna understiger väsentligt dessa börskurser. Eftersom marknaden under denna period
värderade samtliga telekomoperatörer samt mediaföretag till betydligt högre nivåer än de nuvarande,
understeg börsvärdena per den 31 december 2002 bokförda värden med 3.663 Mkr före årets justering.
Nedskrivningen återspeglar inte styrelsens förväntningar på innehavens långsiktiga framtida värde och
avkastning.
KONCERNENS RESULTAT FÖR HELÅRET 2002
Nettoomsättningen 2002 uppgick till 6.110 Mkr jämfört med 6.120 Mkr föregående år.
Rörelseresultatet uppgick till 1.365 (345) Mkr. Kostnader avseende avgångsvederlag och
omstruktureringar uppgick under året till 27 (315) Mkr, varav 0 (212) Mkr avser Korsnäs AB, 22 (103) Mkr
Korsnäs Packaging och 5 (0) Mkr CIS Credit International Services AB. I rörelseresultatet ingår resultat av
företagsutveckling och resultat vid försäljning av värdepapper med 775 (23) Mkr, varav 752 Mkr avser
realisationsvinst vid försäljning av del av Korsnäs skogar. Korrigerat för dessa engångseffekter är
rörelseresultatet 617 (637) Mkr.
Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto till –4.297 (–487) Mkr, varav Tele2 AB (Tele2) uppgick till
–2.975 (–) Mkr, Millicom International Cellular S.A. (MIC) till –616 (–406) Mkr och Metro International S.A.
(Metro) till –591 (–54) Mkr. Av resultat från andelar i intresseföretag utgör –3.274 (0) Mkr nedskrivning till
börsvärde per den 31 december 2002.
Resultat från övriga värdepapper uppgick till –624 (0) Mkr, varav –382 Mkr avser nedskrivning av aktier i
Modern Times Group MTG AB till börsvärde per 31 december 2002, –168 Mkr nedskrivning av aktier i
XSource Corporation Inc. och –67 Mkr nedskrivning av fondandelar i Marcstone Overseas Euro Ltd till
marknadsvärde per 31 december 2002.
Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick netto till –390 (–320) Mkr, varav valutakursdifferenser
utgjorde –11 (10) Mkr.
Resultat efter finansiella poster uppgick till –3.946 (–462) Mkr.
KONCERNENS RESULTAT FÖR DET FJÄRDE KVARTALET 2002
Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 1.391 (1.452) Mkr.
Rörelseresultatet uppgick till 15 (–402) Mkr. Kostnader avseende avgångsvederlag och omstruktureringar
har belastat resultatet i det fjärde kvartalet med 27 (293) Mkr, varav 0 (212) Mkr avser Korsnäs AB, 22 (81)
Mkr Korsnäs Packaging och 5 (0) Mkr CIS Credit International Services AB. I resultatet ingår resultat av
företagsutveckling och resultat vid försäljning av värdepapper med –17 (–123) Mkr, varav –15 Mkr avser
resultat från uppgörelse med Time Warner beträffande köpeskilling för aktierna i Gunnarsvik AB (f d TV
1000 Sverige AB). Kinnevik erlade den 6 december 6,1 MUSD till Time Warner som slutlig köpeskilling
inklusive upplupen ränta för Time Warners 6,5% av aktierna i Gunnarsvik AB. Tvisten från 1998 avslutades
därmed. Korrigerat för dessa engångseffekter är rörelseresultatet 59 (14) Mkr.
Resultatandelar i intresseföretag uppgick netto till –3.657 (–286) Mkr, varav Tele2 uppgick till –2.935 (–)
Mkr, MIC till –200 (–233) Mkr och Metro till –446 (–54) Mkr. Av resultat från andelar i intresseföretag utgör
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3.274 (0) Mkr nedskrivning till börsvärde per den 31 december 2002.
De finansiella intäkterna och kostnaderna uppgick netto till –116 (–43) Mkr, varav valutakursdifferenser
utgjorde 9 (0) Mkr.
MELLERSTA SVERIGES LANTBRUKS AB
Jordbruket var Kinneviks ursprungliga rörelse. Mellersta Sveriges Lantbruks AB (MSLA) äger idag gården
Ullevi utanför Vadstena, samt gårdarna Barciany och Garbno i Polen.
Den totala svenska åkerarealen uppgår till 665 hektar varav 93 hektar är arrenderat. All odling sker med
miljöhänsyn och är högt mekaniserad. Det svenska jordbruket är certifierat enligt kvalitets- och
miljöledningssystemen ISO 9002 och 14001.
Efter mestadels varmt och torrt väder gav årets svenska odlingar en bra normalskörd. Till följd av det
torra vädret har rörelsens resultat påverkats negativt i samband med den tunga bearbetningen av den hårda
marken. Det tillfälligt fuktiga vädret under månadsskiftet juni och juli gav förhöjd svampsporsbildning
vilket ger något lägre kvalitet. Marknaden för grödor i norra Europa har präglats av stort utbud, vilket
pressar priserna även på volymer med små kvalitetsbrister.
Nettoomsättningen för den svenska verksamheten uppgick till 7 (12) Mkr. Minskningen förklaras av att
omsättning från de under 2001 avyttrade gårdarna Russelbacka och Svedberga ingår för perioden fram tills
de avyttrades i augusti 2001. Rörelseresultatet blev –1 (4) Mkr.
Från 31 december 2002 konsolideras den polska jordbruksverksamheten i MSLA som helägt dotterbolag.
Den totala polska arealen omfattar 6.727 hektar samt innehåller 720 mjölkkor och 550 ungdjur. Av den
uppodlade arealen används hälften till att odla vete, en femtedel har tagits i anspråk för foderproduktion
och på resterande del odlas balj- och oljeväxter samt sockerbetor. Under året har ett omfattande arbete med
att odla upp tidigare obrukad mark genomförts. Detta arbete kommer att fortsätta under kommande år och
påverkar skördeutfallet redan under 2003.
I nordöstra Polen har vädret om möjligt varit varmare och torrare än i Sverige. Trots detta har skörden
blivit något bättre än väntat. Nettoomsättningen i den polska verksamheten uppgick till 24 (27) Mkr och
rörelseresultatet blev –2 (0) Mkr. Resultatet har belastats med uppstartskostnader avseende den under året
förvärvade gården Garbno med 2 Mkr. Av omsättningen avser drygt hälften grödor och resterande del
avser mjölkproduktion och slaktdjur.
KORSNÄS HOLDING AB
Korsnäs Holding AB är moderbolag till Korsnäs AB, som tillsammans med sina dotterbolag bildar
Korsnäskoncernen. Nettoomsättningen för Korsnäskoncernen uppgick till 5.809 (5.842) Mkr och
rörelseresultatet blev 622 (386) Mkr. I resultatet ingår kostnader för avgångsvederlag och övriga
omstruktureringar om 22 (315) Mkr.
Korsnäs Skog
Stormfällningarna från senhösten 2001 har klarats av under året. Den minskade effektiviteten i
avverkningen av stormfälld skog bidrar till att totalt avverkad volym minskat jämfört med förra året.
Stormfällningen har därför haft negativ påverkan på resultatet för året. Driften har nu återgått till det
normala. Virkesmarknaden kännetecknas av relativ stabilitet vad gäller sågtimmerpriser, medan
massavedspriserna har återgått till de något högre priser som etablerades före stormfällningen. Programmet
för att minska kapitalbindningen i lager har medfört att lagren av både löv- och barrmassaved sänkts. Trots
detta kvarstår ett stabilt försörjningsläge då importen från Ryssland och Baltikum fungerar bra.
Lönsamheten i den lettiska verksamheten förbättras kontinuerligt.
Den 27 augusti träffades slutligt avtal med Sveaskog om försäljning av 235.000 hektar, varav 200.000
hektar produktiv skogsmark. Leveransavtal har tecknats med Sveaskog, vilka säkrar råvaruförsörjningen till
Korsnäs Industrirörelse i Gävle.
Nettoomsättningen för Korsnäs Skog uppgick till 1.480 (1.519) Mkr och rörelseresultatet blev 194 (210)
Mkr. I jämförelsetal för 2001 ingår engångskostnader i form av avgångsvederlag om 19 Mkr.
Korsnäs Industrirörelse
Marknadsläget har medgett prisökningar på papper och kraftkartong under året. Efterfrågan har varit stabil
under hela året, även om konjunkturutvecklingen präglats av osäkerhet under årets senare del.
Leveranserna ökade med knappt 1% i förhållande till 2001.
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Marknadsläget för säck- och kraftpapper har varit gott. Korsnäs har under året anpassat kapaciteten på
säck- och kraftpapper genom att ta PM3 och förädlingsavdelningen ur drift. Detta verkställdes under första
kvartalet 2002. Resultatet medger en ökad fokusering på lönsamma produkter, och efterfrågan har varit
stark.
Vätskekartongen fortsätter att vara under stark utveckling. Leveranserna av vätskekartong ökade under
året med 8% och Korsnäs stärkte sin marknadsposition. Under året har ett flerårigt avtal för leveranser av
betydande volymer vätskekartong slutits med Tetra Pak. För fluffmassa var leveranserna högre än fjolåret.
Priserna för fluffmassa har varit gradvis sjunkande.
Leveranserna av vit kraftkartong har under 2002 ökat enligt plan jämfört med 2001. Korsnäs har utan
svårigheter sålt planerade volymer och priserna har höjts under året.
Produktionsutfallet inom Korsnäsverken uppgick till totalt 643.000 ton, en minskning med 1% jämfört
med föregående år. Den något lägre produktionen var en temporär effekt under 2002 på grund av förändrad
produktionsstruktur efter att PM3 och förädlingsavdelningen tagits ur drift samt produktionsstörningar på
PM4 och PM5 under det andra halvåret. I kombination med en stark försäljning har den lägre produktionen
inneburit att en lagersänkning genomförts.
De senaste årens investering i kapacitetsökning har gett resultat. PM3 kunde under året tas ur drift med
endast en mindre påverkan på total produktion, och under kommande år kommer kapaciteten att ökas
ytterligare, baserat på befintliga investeringar. Utvecklingen av nya produkter fortsätter. Bland annat har
nya hetkalandrerade produkter lanserats, med positivt gensvar på marknaden.
I oktober infördes en ny organisation inom Korsnäs AB, och i samband med detta togs två nya
kontrollrum i drift i Korsnäsverken. Dessa ersätter 13 äldre kontrollrum och möjliggör väsentligt förbättrade
möjligheter till styrning av produktionen samt rationaliseringar.
Korsnäs avslutade i augusti sitt engagemang i sågverksnäringen genom att avyttra Kastets Sågverk till
Sveaskog. Marknaden för furuträvaror kännetecknades under perioden fram till avyttring av förbättrade
priser. De genomgripande rationaliseringsprogrammen som initierats förra året gav effekt genom en sänkt
kostnadsnivå. Trots en högre produktion än föregående år understeg dock förbättringarna förväntningarna,
och sågverket redovisade fortsatt negativt resultat fram till avyttringen i augusti.
Nettoomsättningen för Korsnäs Industrirörelse uppgick till 3.968 (4.094) Mkr och rörelseresultatet nådde
468 (379) Mkr. I jämförelsetal för 2001 ingår engångskostnader i form av avgångsvederlag om 193 Mkr.
Korsnäs Packaging
Korsnäs Packaging är den näst största producenten av papperssäckar och papperspåsar i Europa med 11
produktionsanläggningar och en årlig produktionskapacitet på över 900 miljoner säckar och påsar.
Försäljningen sker från säljkontor i 15 europeiska länder. Under 2001 startades en produktionsanläggning
och ett försäljningskontor i USA.
Marknaden för Korsnäs Packaging har varit fortsatt svag med låg efterfrågan och ökande kostnad för
råmaterial. Trots detta har leveransvolymerna ökat med 7% jämfört med föregående år, vilket uppnåtts
genom fokusering på bestämda marknader och produkter samt att Korsnäs Packaging framgångsrikt
lyckats behålla volymer trots stängda fabriker.
Korsnäs Packaging har fortsatt att förbättra produktiviteten i alla anläggningar, med syfte att minska
rörelsekostnaderna och höja kapacitetsutnyttjandet. En säckfabrik har förvärvats i Rosenheim, Tyskland,
varefter produktionskapacitet och försäljningsvolym flyttats till befintlig anläggning i Wilhelmstal. Under
året har också anläggningarna i Kroatien och Finland stängts och volymerna överförts till befintliga
anläggningar. Detta omfattande rationaliseringsprogram har minskat antalet anställda med 11% under 2002
jämfört med 18% reduktion under 2001. Packagings strategi att fokusera på kärnverksamheten, tillverkning
och försäljning av papperssäckar, kvarstår. Detta uppnås genom att koncentrera tillverkningen till ett fåtal
större anläggningar och att fortsätta utveckla en stark lokal säljorganisation. En del av denna strategi består i
att kontinuerligt utvärdera alternativ för att öka avkastningen på tillgångar utanför kärnverksamheten.
Nettoomsättningen för Korsnäs Packaging uppgick till 1.567 (1.617) Mkr och rörelseresultatet blev –40
(–203) Mkr. Rörelseresultatet har belastats med omstruktureringskostnader om 22 (103) Mkr. Årets lägre
omsättning förklaras huvudsakligen av något lägre priser på marknaden samt avyttring av verksamheten
för utveckling och produktion av maskinutrustning för förpackningsindustrin. Trots att rörelsemarginalen
förbättrats avsevärt sedan föregående år kvarstår rörelseresultatet på en ej tillfredställande nivå, präglat av
omstruktureringskostnader, högre råvarukostnader och uppstartskostnader i USA. Efter de senaste två
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årens omstruktureringar har Korsnäs Packaging en kostnadsnivå som möjliggör en fortsatt positiv
utveckling för rörelseresultatet, trots att marknaden fortsätter präglas av osäkerhet gällande efterfrågan och
prisbild.
CIS CREDIT INTERNATIONAL SERVICES AB
CIS etablerades 1995 och tillhandahåller tjänster inom inkasso, ekonomi och lönehantering i Sverige, Norge,
Danmark och Tyskland. Under det fjärde kvartalet har beslut fattats om att verksamheten i CIS framledes
skall fokusera på inkasso och tillhörande kringtjänster. En del av ekonomiverksamheten, vilken inte uppnått
tillfredsställande lönsamhet, har avyttrats.
CIS har genom målmedvetet och långsiktigt arbete skapat ett framgångsrikt inkassobolag som idag är ett
av Skandinaviens största. Med erfarna medarbetare och genomarbetade rutiner hjälper CIS sina kunder att
maximera betalningsflödet. För kunderna betyder detta bl a högre kvalitet och bättre service till lägre
kostnad, samt möjlighet till ökad fokusering på kärnverksamheten. CIS tillhandahåller kundanpassade
inkassolösningar som huvudsakligen hanterar ärenden med stora volymer, med tyngdpunkt på
konsumentfordringar. Satsningen på moderna och effektiva systemlösningar har resulterat i ett gemensamt
inkassosystem i de skandinaviska länderna med web-lösningar där CIS kunder via internet kan erhålla
status och statistik på sina inkassoärenden.
Framgent kommer en geografisk expanison av inkassoverksamheten att ske och under 2003 kommer
inkassoverksamhet etableras i Frankrike.
Nettoomsättningen uppgick till 202 (170) Mkr och rörelseresultatet nådde 29 (12) Mkr. Resultatförbättringen jämfört med föregående år förklaras huvudsakligen av att antalet inkassoärenden har ökat.
Resultatet har även påverkats positivt av tidigare års satsningar inom IT och ansträngningar att förbättra
rutiner vilket bidragit till effektivitetshöjning i driften.Under fjärde kvartalet har rörelseresultatet belastats
med omstruktureringskostnader om 5 Mkr avseende rationaliseringar i verksamheten.
WORLDWIDE LOYALTY B.V.
Under oktober fattades beslut om att avveckla verksamheten inom Worldwide Loyalty B.V. Kundklubben
Collect ger från december inte ut några nya poäng till sina medlemmar och verksamheten inom Worldwide
Loyalty B.V. är från 2003 vilande.
Nettoomsättningen under 2002 uppgick till 43 (31) Mkr och rörelseresultatet blev 0 (–12) Mkr.
ÖVRIGA DOTTERBOLAG
Övriga dotterbolag består av AirTime (AT) AB (namnändrat till Frevik AB), N.P. Birraria Hugo’s i Kosovo,
Förvaltnings AB Eris & Co. och Bison Air AB.
Verksamheten i AirTime har per den 1 oktober 2002 sålts till Modern Times Group, varefter bolaget från
denna dag övergått till att bli vilande.
N.P. Birraria Hugo’s startade under 2001 produktion av det enda inhemskt producerade lagerölet i
Kosovo.
Nettoomsättningen för övriga dotterbolag uppgick till 56 (69) Mkr och rörelseresultatet blev –6 (–26) Mkr.
INTRESSEBOLAG OCH ÖVRIGA AKTIEINNEHAV
Per den 31 december 2002 bestod Kinneviks långsiktiga innehav av följande börsnoterade värdepapper:
– Tele2 AB (Tele2), 6.498.880 A-aktier och 24.566.992 B-aktier motsvarande 26,1% av rösterna och 21,1% av
kapitalet. Under det fjärde kvartalet köpte Kinnevik vid ett antal tillfällen 4.920.346 B-aktier för en total
köpeskilling om 854 Mkr, d v s 174 kronor per aktie. Efter rapportperiodens utgång har Kinnevik
förvärvat ytterligare 44.129 B-aktier.
– Millicom International Cellular S.A. (MIC), 17.356.000 aktier motsvarande 35,5% av rösterna och kapitalet.
– Metro International S.A. (Metro), 15.999.010 A-aktier och 835.000 B-aktier motsvarande 28,7% av rösterna
och 15,4% av kapitalet.
– Modern Times Group MTG AB (MTG), 3.529.637 A-aktier och 1.418.081 B-aktier motsvarande 17,8% av
rösterna och 7,5% av kapitalet.
– Transcom WorldWide S.A. (Transcom), 962,050 A-aktier motsvarande 3,0% av rösterna och 1,5% av
kapitalet.
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– Viking Telecom AB (Viking), 4.657.000 aktier motsvarande 23,6% av rösterna och kapitalet.
– Cherryföretagen AB (Cherry), 1.402.500 A-aktier och 7.378.249 B-aktier motsvarande 26,4% av rösterna
och 28,7% av kapitalet. Den 13 december genomförde Cherry en nyemission i vilken Kinnevik deltog och
förvärvade 2.926.916 aktier till en teckningskurs om 2 kronor per aktie.
– Invik & Co. AB (Invik), 391.430 A-aktier motsvarande 9,4% av rösterna och 5,0% av kapitalet.
FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens likviditet inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjade kreditlöften var per 31 december
1.755 (1.668) Mkr.
Koncernens räntebärande nettoupplåning uppgick vid årsskiftet till 6.820 (7.553) Mkr.
Den genomsnittliga räntekostnaden för året uppgick till 5,1% (5,0%) (räknat som räntekostnader i relation
till genomsnittliga räntebärande skulder exklusive pensionsskulder).
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 2.041 (1.014) Mkr, varav 435 (504) Mkr avsåg materiella
anläggningstillgångar och 1.583 (486) Mkr finansiella anläggningstillgångar.
Soliditeten uppgick vid årets slut till 43% (53%).
Koncernens upplåning sker i huvudsak i svenska kronor. Utländska dotterföretag finansieras dock
huvudsakligen i lokal valuta.
Nettoflödet av koncernens in- och utflöden av utländsk valuta uppgår på årsbasis till ett nettoinflöde om
ca 1.500 Mkr.
MODERBOLAGET
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 13 (15) Mkr. Resultat av företagsutveckling och resultat vid
försäljning av värdepapper uppgick till –43 (–171) Mkr.
Resultat från andelar i koncernföretag, 1.902 (908) Mkr, utgjordes huvudsakligen av aktieutdelningar.
Resultat från andelar i intresseföretag och resultat från övriga värdepapper, –698 (–) Mkr, utgjordes av
nedskrivningar.
Nettot av övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till –116 (–112) Mkr.
Moderbolagets resultat efter finansiella poster blev 990 (593) Mkr.
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 120 (315) Mkr varav 119 (315) Mkr avsåg investeringar i
finansiella anläggningstillgångar.
Moderbolagets likviditet inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjade kreditlöften uppgick vid årets
slut till 529 (254) Mkr.
Räntebärande externa skulder uppgick till 3.587 (4.456) Mkr.
HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
I januari 2003 har 150 Mkr utbetalats i lån till Metro enligt styrelsens beslut i oktober 2002. Säkerhet har
erhållits i form av aktier i ett antal av Metros tidningsproducerande dotterföretag.
UTDELNING
Styrelsen föreslår att aktieägarna erhåller en kontantutdelning om 4 kronor per aktie.
BOLAGSSTÄMMA
Ordinarie bolagsstämma hålles fredag den 16 maj 2003 kl 11.00 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2,
Skeppsbron, Stockholm.
FINANSIELLA RAPPORTER
Årsredovisning för 2002 beräknas utkomma i slutet av mars 2003 och hålles tillgänglig för allmänheten vid
bolagets kontor samt webbsida, www.kinnevik.se.
Delårsrapporten för perioden januari-mars 2003 offentliggöres den 25 april 2003.
Stockholm 13 februari 2003
Styrelsen
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING (Mkr)

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor och tjänster
Bruttoresultat
Försäljningskostnader, administrationskostnader
samt forsknings- och utvecklingskostnader
Resultat av företagsutveckling
Resultat vid försäljning av värdepapper
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från övriga värdepapper
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Minoritetens andel i resultatet
Årets resultat
Resultat per aktie före/efter utspädning, kr
Antal utestående aktier före/efter utspädning
KONCERNÖVERSIKT (Mkr)
Nettoomsättning per område
Mellersta Sveriges Lantbruks AB
Korsnäs Holding AB
CIS Credit International Services AB
Worldwide Loyalty B.V.
Övriga dotterbolag
Moderbolag, holdingbolag och elimineringar
Summa
Rörelseresultat per område
Mellersta Sveriges Lantbruks AB
Korsnäs Holding AB
CIS Credit International Services AB
Worldwide Loyalty B.V.
Övriga dotterbolag
Moderbolag, holdingbolag och elimineringar
Summa
Resultat efter finansiella poster per område
Mellersta Sveriges Lantbruks AB
Korsnäs Holding AB
CIS Credit International Services AB
Worldwide Loyalty B.V.
Övriga dotterbolag
Intresseföretag*
Moderbolag, holdingbolag och elimineringar
Summa

2001
Helår

2002
Helår

6.120
– 5.042
1.078

6.110
– 5.042
1.068

–
–

–

628
4
27
222
– 350
345
– 487
0
– 320
– 462
– 104
–
4
– 570
– 9,06
62.938.677

584
735
40
205
–
99
1.365
– 4.297
– 624
– 390
– 3.946
– 155
–
8
– 4.109
– 65,28
62.938.677

2001
Helår

2002
Helår

12
5.842
170
31
69
–
4
6.120

7
5.809
202
43
56
–
7
6.110

–
–
–

–
–
–
–
–

4
386
12
12
26
19
345

–

1
622
29
0
–
6
721
1.365

43
323
9
16
24
504
293
462

–

6
601
28
–
1
–
4
– 4.297
– 267
– 3.946

* Exklusive intresseföretag ägda av Mellersta Sveriges Lantbruks AB, Korsnäs Holding AB och Worldwide Loyalty B.V.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING (Mkr)

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor och tjänster
Bruttoresultat
Försäljningskostnader, administrationskostnader
samt forsknings- och utvecklingskostnader
Resultat av företagsutveckling
Resultat vid försäljning av värdepapper
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från övriga värdepapper
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Minoritetens andel i resultatet
Periodens resultat
Resultat per aktie före/efter utspädning, kr
Antal utestående aktier före/efter utspädning
KONCERNÖVERSIKT (Mkr)
Nettoomsättning per område
Mellersta Sveriges Lantbruks AB
Korsnäs Holding AB
CIS Credit International Services AB
Worldwide Loyalty B.V.
Övriga dotterbolag
Moderbolag, holdingbolag och elimineringar
Summa
Rörelseresultat per område
Mellersta Sveriges Lantbruks AB
Korsnäs Holding AB
CIS Credit International Services AB
Worldwide Loyalty B.V.
Övriga dotterbolag
Moderbolag, holdingbolag och elimineringar
Summa
Resultat efter finansiella poster per område
Mellersta Sveriges Lantbruks AB
Korsnäs Holding AB
CIS Credit International Services AB
Worldwide Loyalty B.V.
Övriga dotterbolag
Intresseföretag*
Moderbolag, holdingbolag och elimineringar
Summa

2001
1 okt-31 dec

2002
1 okt-31 dec

1.452
– 1.412
40

1.391
– 1.285
106

–

–
–

140
0
– 123
51
– 230
– 402
– 286
0
–
43
– 731
18
–
3
– 716
– 11,38
62.938.677

123
17
0
73
–
24
15
– 3.657
– 624
– 116
– 4.382
33
9
– 4.340
– 68,96
62.938.677

2001
1 okt-31 dec

2002
1 okt-31 dec

2
1.382
49
0
22
–
3
1.452

1
1.323
48
16
5
–
2
1.391

0
291
8
11
3
127
402

2
51
0
1
2
41
15

–

–
–
–

–

–
–
–
–

0
299
7
7
1
292
153
731

–

2
83
0
1
2
– 3.656
– 814
– 4.382

* Exklusive intresseföretag ägda av Mellersta Sveriges Lantbruks AB, Korsnäs Holding AB och Worldwide Loyalty B.V.
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KONCERNENS BALANSRÄKNING (Mkr)
011231

021231

131
8.621
12.993
1.144
38
22.927

130
7.416
8.103
944
22
16.615

1.146
1.230
521
2.897
25.824

970
968
478
2.416
19.031

4.580
9.118
13.698

4.151
4.070
8.221

16

0

638
970
783
2.391

628
1.021
576
2.225

2
8.234
8.236

0
7.528
7.528

1.137
346
1.483
25.824

971
86
1.057
19.031

Anläggningstillgångar
Goodwill
Maskiner, inventarier, fastigheter mm
Aktier och andelar
Långfristiga räntebärande fordringar
Långfristiga icke räntebärande fordringar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel och kortfristiga placeringar
Summa tillgångar
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Minoritetsintresse i eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för uppskjuten skatt
Övriga avsättningar
Långfristiga skulder
Icke räntebärande skulder
Räntebärande skulder
Kortfristiga skulder
Icke räntebärande skulder
Räntebärande skulder
Summa eget kapital och skulder
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (Mkr)
2001
Helår

2002
Helår

568
– 1.203
443

791
323
– 1.052

– 192

62

Likvida medel vid årets början

496

325

Kursdifferenser i likvida medel

21

Kassaflöde från
den löpande verksamheten
investeringsverksamheten
finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets slut

–

8

325

379

2001
Helår

2002
Helår

EGET KAPITAL (Mkr)

Koncernen
Tidigare redovisat belopp per
31 december 2000
Byte av redovisningsprincip
Belopp vid årets ingång inklusive effekt
av byte av redovisningsprincip
Omräkningsdifferenser
Årets nettoresultat
Utdelning
Dekonsolidering och utdelning
av Transcom WorldWide S.A.
Successiva förvärv av aktier i
intresseföretag
Belopp vid årets utgång

14.710
–
63
14.647
159
– 570
–
63
–

13.698
– 302
– 4.109
– 126

481

6
13.698

–
–

940
8.221

Denna rapport har upprättats med tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation 20 "Delårsrapportering".
Redovisningsprinciperna är oförändrade från de som tillämpades vid upprättande av årsredovisning för 2001, med undantag
för att anpassning till RR15 om immateriella tillgångar har medfört ett byte av redovisningsprincip. Effekten av detta byte
innebar att ingående eget kapital respektive immateriella tillgångar per 1 januari 2001 minskat med 63 Mkr. Jämförelsetal för
2001 har justerats i enlighet med ny princip.
Vid värdering av aktier och andelar i noterade företag har samma kriterier tillämpats i årsbokslutet 2002 som Kinnevik
tillämpar i redovisningen till Securities and Exchange Commission i USA (Form 20-F), vilket innebär att de noterade
aktieinnehaven har tagits upp till börsvärde om kursen har understigit bokfört värde under en sexmånadersperiod.

