
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003

• Denna bokslutskommuniké är upprättad enligt kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. 

• Nettoomsättningen under året uppgick till 1.186,0 (983,3) Mkr.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 602,0 (–1.069,5) Mkr. I resultatet ingår realisationsvinst vid
försäljning av aktier med 48,3 (–227,0) Mkr.

• Resultat efter skatt uppgick till 751,0 (–1.121,9) Mkr.

• Resultat per aktie uppgick till 96,78 (–144,57) kronor.

• Modern Finance Groups resultat efter finansiella poster uppgick till 129,7 (–147,2) Mkr. 

• Marknadsvärdet på den långsiktiga värdepappersportföljen ökade under året med 3.824 Mkr till 8.020 Mkr.

• Moderna Försäkringars omsättning ökade med 44% till 707,5 (491,4) Mkr.

• Det förvaltade kapitalet i MPK ökade med 57% till 7.336 (4.659) Mkr. 

• Fischer Partners blev femte största börsmedlem i Stockholm med en andel om 5,7% (4,1%) av omsätt-
ningen på Stockholmsbörsen.

• Styrelsen föreslår en kontantutdelning om 5 (3) kronor per aktie.

Anders Fällman, VD för Invik & Co. AB, säger i en kommentar: ”Utvecklingen för verksamheterna inom
Modern Finance Group (”MFG”) har under året varit mycket positiv. Vinsten inom MFG på 130 Mkr över-
träffade målsättningen och verksamheterna fortsätter att utvecklas starkt.”

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

Substansvärde (Mkr) (kr) gångar (%) (Mkr)
Bokfört värde noterade innehav 4.466,7 576 57 4.087,3
Övervärde noterade innehav 3.553,8 458 30 109,1
Bokfört värde Modern Finance Group 824,1 106 12 618,9
Bokfört värde övriga tillgångar 44,4 6 1 62,9
Nettoskuld moderbolaget –1.745,5 –225 – –1.813,2

Substansvärde 7.143,5 921 – 3.065,0

Börsvärde Invik (senast betalt B-aktie) 5.509,6 710 – 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 året med 91% till 8.020 Mkr per den 
31 december 2003, vilket innebär att den dolda reserven i koncernens portfölj uppgick till 3.554 Mkr. Per den
11 februari 2004 uppgick värdet av koncernens innehav till 8.292 Mkr, vilket innebär att den dolda reserven i
koncernens portfölj uppgick till 3.826 Mkr.

Per den 31 december 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 11,9% 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 34% beräknat utifrån den substans på fyra kronor per aktie som ursprungligen (1985) fanns i
bolaget. Det kan jämföras med en årlig avkastning för Affärsvärldens generalindex på 12% under motsvaran-
de period. Räknat från första dagen för marknadsnoteringen, den 1 juli 1987, har ökningen för aktien varit
3.127%, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig ökning på 23%. 

Substansvärdet den 31 december 2003, beräknat som marknadsvärdet av noterade värdepapper samt bokfört
värde på övriga tillgångar minus skulder, var 921 kronor per aktie. Motsvarande värde den 11 februari 2004
var 956 kronor. 

Invik-aktien är sedan 1997 noterad på Stockholmsbörsen. Betalkursen per A-aktie den 31 december 2003 var
690 kronor och den 11 februari 2004 698 kronor. Betalkursen per B-aktie den 31 december 2003 var 710 kro-
nor och den 11 februari 2004 700 kronor.

KONCERNENS RESULTAT
Resultatet efter finansiella poster uppgick för året till 602,0 (–1.069,5) Mkr. I resultatet ingår försäljning av
värdepapper med 48,3 (–227,0) Mkr och resultatandelar i intresseföretag med 591,4 (–522,5) Mkr, varav
Kinnevik uppgick till 435,9 (–554,7) Mkr, MTG till 26,6 (–6,7) Mkr, Tele2 till 81,4 (46,3) Mkr och Transcom
till 19,5 (10,0) Mkr. Resultatet efter skatt för året blev 751,0 (–1.121,9) Mkr.
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För det fjärde kvartalet uppgick resultatet efter finansiella poster till 322,3 (–969,7) Mkr. I resultatet ingår för-
säljning av värdepapper med 0 (–252,4) Mkr och resultatandelar i intresseföretag med 352,2 (–546,9) Mkr,
varav Kinnevik uppgick till 345,2 (–595,2) Mkr, MTG till 13,2 (–1,9) Mkr, Tele2 till –44,0 (11,0) Mkr och
Transcom till 7,0 (10,9) Mkr. Från fjärde kvartalet klassificeras samtliga ränteintäkter och räntekostnader inom
Modern Finance Group som rörelseposter. Resultatet efter skatt för det fjärde kvartalet blev 586,3 (–953,2) 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 31 december 2003 till 34,2 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 31 december
2003 ett totalt marknadsvärde på 8.020 (4.196) Mkr.

Koncernens nettoförsäljningar av värdepapper uppgick under året till 234,7 (246,4) Mkr. Investeringar i imma-
teriella och materiella anläggningstillgångar uppgick under året till 18,2 (48,3) Mkr.

Koncernens soliditet uppgick per den 31 december 2003 till 34,2% (33,8%). Om hänsyn tas till övervärden i
den långsiktiga värdepappersportföljen var soliditeten 50,8% (34,6%).

AKTIEFÖRVALTNING
Under året har 925.000 Tele2 B-aktier avyttrats på marknaden. Realisationsvinsten från försäljningen om 48,3
Mkr är redovisad som resultat vid försäljning av värdepapper i koncernens resultaträkning. Försäljnings-
likviden har nyttjats för att reducera moderbolagets externa lån.

Intressebolagen Kinnevik, Tele2, MTG och Transcom samt Metro och MIC är börsnoterade och avger egna
delårsrapporter.

MODERN FINANCE GROUP
Utvecklingen har varit stark under året för verksamheterna inom Modern Finance Group där både resultatet
och marknadspositionerna förbättrats. Arbetet med att ytterligare öka tillväxten och lönsamheten kommer att
fortsätta under 2004. 

Modern Finance Groups resultat efter finansiella poster uppgick under året till 129,7 (–147,2) Mkr.

BANKRÖRELSE
Resultatet efter finansiella poster för Banque Invik ökade under året med 29% (exklusive jämförelsestörande
poster) jämfört med föregående år. Aktiemarknaderna återhämtade sig och intäkterna från värdepappershandel
ökade successivt under året. På grund av minskad aktivitet hos kunderna minskade däremot intäkterna från
valutahandel jämfört med föregående år. Det låga ränteläget innebar att räntemarginalerna sjönk under året.
Den totala omsättningen minskade med 16% genom ett minskat räntenetto och försäljningen av Private
Banking-verksamheten i Stockholm vid förra årsskiftet, samtidigt som rörelsekostnaderna minskade med 22%.
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Corporate finance-verksamheten var liksom tidigare år framgångsrik. Även kreditkortsverksamheten har
utvecklats positivt under året. Kostnaderna har pressats och genomsnittlig transaktionsvolym per utgivet kort
ligger betydligt över den genomsnittliga nivån för VISA och Mastercard/Eurocard i Europa.  

Likviditetskvoten i banken uppgick till 54% (47%) och kapitaltäckningskvoten uppgick till 267% (235%) per
den 31 december 2003. 

Bankrörelsens resultat efter finansiella poster uppgick under året till 63,1 (23,4) Mkr. I resultatet ingår jämfö-
relsestörande poster om 15,1 (–13,9) Mkr.

FÖRSÄKRINGSRÖRELSE
Försäkringsrörelsen fortsätter att uppvisa stark tillväxt och förbättrad lönsamhet. Under året har intäkterna ökat
med 44% till 707,5 Mkr.

Sakförsäkringsverksamheten redovisade en tillväxt under 2003 med över 130.000 nya kunder och med en posi-
tiv resultatutveckling. Ett uttalat fokus på lönsamma kund- och produktsegment har tillsammans med en strikt
underwriting och affärsmässig skadereglering inneburit en kraftigt förbättrad lönsamhet. Resultatet efter finan-
siella poster uppgick till 38,2 (10,8) Mkr.

Moderna Försäkringar Livs fondförsäkringsverksamhet, som främst inriktar sig på tjänstepensionsmarknaden,
har fortsatt att konsolideras under 2003 och har sedan starten i slutet av 2002 nått en marknadsandel om 1,0%.
Nyförsäljningen uppgick till drygt 155 Mkr. Grupplivverksamheten har fortsatt att växa och redovisade drygt
7.000 nya kunder under perioden och fortsatt låga skadekostnader. Resultatet efter finansiella poster uppgick
till –5,5 (–4,6) Mkr. 

Övriga delar av försäkringsverksamheten i Sverige och Luxemburg redovisade ett resultat efter finansiella pos-
ter om 8,6 (–0,8) Mkr.

Försäkringsrörelsens resultat efter finansiella poster uppgick under året till 33,1 (–2,8) Mkr, vilket inkluderar
avskrivning på goodwill om 8,2 (8,2) Mkr.

KAPITALFÖRVALTNING
MPK-koncernens samlade förvaltningsvolym uppgick vid årsskiftet till 7.336 Mkr. Det förvaltade kapitalet
inom kapitalförvaltningen ökade under året med 42%, från 3.207 Mkr till 4.541 Mkr. Det förvaltade kapitalet
inom fondförvaltningen ökade under året med 92%, från 1.452 Mkr till 2.795 Mkr. Nettosparandet (insätt-
ningar minus uttag) uppgick till 1.134 (916) Mkr för 2003. 

Samtliga Aktie-Ansvars fonder, som erhöll ranking från Morningstar, noterades för fem stjärnor (högsta betyg)
vid årsskiftet. Aktie-Ansvars hedgefond Graal utsågs i januari 2004 av tidningen Privata Affärer till Sveriges
bästa hedgefond 2003.

I december utsågs Per Molin till ny VD för MPK-koncernen, där Aktie-Ansvar ingår. Per Molin är idag chef
för Nordeas diskretionära kapitalförvaltningsverksamhet i Luxemburg. Moderna Försäkringars VD Lars
Nordstrand är tillförordnad VD i MPK fram till Molins tillträde under våren 2004. 

Andra halvårets starka utveckling på aktiemarknaden har inneburit ett ökat intresse för MPK:s kapitalförvalt-
ningstjänster och en positiv resultatutveckling. 

Kapitalförvaltningens resultat efter finansiella poster uppgick under året till 9,8 (–100,1) Mkr. Jämförelsetal för
2002 inkluderar nedskrivning av goodwill om –95,4 Mkr.
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VÄRDEPAPPERSHANDEL
Fischer Partners bedriver aktiemäkleri och trading. Fischer Partners är en ledande mäklarfirma inom elektro-
nisk kundhandel och är medlem av börserna i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Eurex. Fischer
Partners andel av omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick under året till 5,7% (4,1%). Andelen i
Helsingfors uppgick till 5,1% (2,5%), i Köpenhamn till 2,7% (2,5%) och i Oslo 0,9% (0,1%). Med dessa mark-
nadsandelar var Fischer Partners femte respektive fjärde största börsmedlem i Stockholm och Helsingfors.
Fischer Partners kunder är främst svenska och utländska institutioner samt aktiva privatpersoner. Den ökande
omsättningen på de marknader och för de produkter som Fischer Partners erbjuder under senare delen av året
har haft positiv inverkan på resultatet. 

Värdepappershandelns resultat efter finansiella poster uppgick under året till 23,7 (–67,7) Mkr. Jämförelsetal
för 2002 inkluderar jämförelsestörande poster om –58,0 Mkr.

ÖVRIG VERKSAMHET
Övrig verksamhet har tidigare bestått av bryggeri- och restaurangverksamhet. Bryggeriverksamheten i Gamla
Stans Bryggeri AB har under hösten avvecklats. Pontus Frithiof by the Sea AB och Brasserie by the Sea AB
bedriver restaurangverksamhet i Tullhus 2 med Invik som hyresvärd. Invik bedriver därmed inte längre någon
rörelsedrivande verksamhet under ”Övrig verksamhet” och kommer inte längre att särredovisa affärsområdet i
framtida finansiella rapporter.

Övrig verksamhets resultat efter finansiella poster uppgick under året till –8,0 (–10,0) Mkr.

RESULTAT PER AKTIE
Resultat per aktie blev 96,78 (–144,57) kronor. Totalt antal utestående aktier uppgick per den 31 december
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 84,0 (–377,9) Mkr. Likviditetsreserven uppgick per den 
31 december 2003 till 34,2 Mkr, jämfört med 181,2 Mkr per den 31 december 2002. Moderbolagets nettoför-
säljningar av aktier uppgick under året till 168,1 (212,3) Mkr. Investeringar i anläggningar uppgick under året
till 2,2 (2,7) Mkr.

Moderbolagets externa lån uppgick per den 31 december 2003 till 1.538,4 Mkr, varav 107,5 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 året 4,7% (5,0%).

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 rap-
porten. 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
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eget kapital vid ingången av räkenskapsåret med 1.121,9 (2.018,5) Mkr. Tillämpning av kapitalandelsmetoden
leder till att resultatet för året är 565,5 Mkr högre (666,6 Mkr lägre) och resultatet för det fjärde kvartalet är
557,0 Mkr högre (926,6 Mkr lägre) än om anskaffningsvärdemetoden hade tillämpats. 

UTDELNING
Styrelsen föreslår en kontantutdelning om 5 (3) kronor per aktie.

BOLAGSSTÄMMA
Ordinarie bolagsstämma hålls torsdag den 13 maj 2004 kl. 09.30 på Brasserie by the Sea, Tullhus 2,
Skeppsbron, Stockholm.

Nomineringsgruppen inför bolagsstämman 2004 leds av Cristina Stenbeck. 

ÅRSREDOVISNING
Årsredovisning för 2003 beräknas utkomma under mars 2004 och kommer att hållas tillgänglig för allmänheten
vid bolagets kontor samt skickas till aktieägarna.

Stockholm den 12 februari 2004

Styrelsen

Preliminärt rapporteringsdatum för delårsrapporten för perioden januari-mars 2004 är den 22 april 2004.

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

Anders Fällman, Verkställande Direktör 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

Helår Helår 1 okt - 31 dec

Nettoomsättning 1.186,0 983,3 342,9 240,7
Kostnad för sålda varor och tjänster –841,0 –571,5 –255,6 –129,5

Bruttoresultat 345,0 411,8 87,3 111,2

Försäljnings- och administrationskostnader –391,6 –626,9 –121,2 –290,5
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 114,1 3,4 73,9 1,0
Resultat vid försäljning av värdepapper 48,3 –227,0 0,0 –252,4
Andelar i intressebolags resultat 591,4 –522,5 352,2 –546,9

Rörelseresultat 707,2 –961,2 392,2 –977,6

Finansnetto –105,2 –108,3 –69,9 7,9

Resultat efter finansiella poster 1) 602,0 –1.069,5 322,3 –969,7

Aktuell skatt –13,9 –12,0 –8,3 –6,9
Uppskjuten skatt 162,9 –42,0 272,3 22,9
Minoritetens andel i resultatet 0,0 1,6 0,0 0,5

PERIODENS RESULTAT 2) 751,0 –1.121,9 586,3 –953,2
1) Resultat efter finansiella poster enligt anskaffningsmetoden 150,8 –487,5 –21,4 –407,3
2) Periodens resultat enligt anskaffningsmetoden 185,5 –455,3 29,3 –388,5

Resultat per aktie före/efter utspädning, kronor 96,78 –144,57 75,56 –122,83

Antal utestående aktier före/efter utspädning 7.760.000 7.760.000 7.760.000 7.760.000

KONCERNÖVERSIKT (Mkr) 2003 2002 2003 2002

Helår Helår 1 okt - 31 dec
Nettoomsättning per rörelsegren
Aktieförvaltning 12,3 9,8 2,7 5,2
Bankrörelse 247,5 295,5 73,7 76,7
Försäkringsrörelse 707,5 491,4 204,7 123,2
Kapitalförvaltning 54,2 68,1 18,8 14,3
Värdepappershandel 183,3 149,2 50,9 44,8
Övrig verksamhet 3,8 2,7 0,8 0,6
Koncernelimineringar –22,6 –33,4 –8,7 –24,1
Summa 1.186,0 983,3 342,9 240,7

Resultat efter finansiella poster per rörelsegren
Aktieförvaltning –90,6 –389,8 –66,7 –262,2
Bankrörelse 63,1 23,4 16,0 2,9
Försäkringsrörelse 33,1 –2,8 9,7 –10,4
Kapitalförvaltning 9,8 –100,1 2,8 –95,6
Värdepappershandel 23,7 –67,7 11,6 –52,7
Övrig verksamhet –8,0 –10,0 –3,3 –4,8
Intressebolag 591,4 –522,5 352,2 –546,9
Koncernelimineringar –20,5 – 0,0 –
Summa 602,0 –1.069,5 322,3 –969,7
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 2003 2002
Kapitalandelsmetoden (Mkr) 31 dec 31 dec

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Goodwill 38,6 53,0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1,6 4,6
Materiella anläggningstillgångar 25,4 25,1
Finansiella anläggningstillgångar 3) 4.630,6 4.186,0

Summa anläggningstillgångar 4.696,2 4.268,7

Omsättningstillgångar
Varu- och värdepapperslager 15,0 29,3
Kortfristiga fordringar 492,4 424,3
Kortfristiga placeringar 4.549,4 3.623,3
Kassa och bank 756,2 395,3

Summa omsättningstillgångar 5.813,0 4.472,2

SUMMA TILLGÅNGAR 10.509,2 8.740,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital 2.791,3 2.489,2
Fritt eget kapital 798,4 466,7

Summa eget kapital 4) 3.589,7 2.955,9

Minoritetsintresse – 0,6

Avsättningar 42,1 83,7

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 1.406,3 460,0

Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 4.242,9 4.535,7
Icke räntebärande skulder 1.228,2 705,0

Summa kortfristiga skulder 5.471,1 5.240,7

Summa skulder 6.877,4 5.700,7

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 10.509,2 8.740,9
3) Finansiella anläggningstillgångar enligt 

anskaffningsmetoden 2.935,6 3.064,1

4) Summa eget kapital enligt anskaffningsmetoden 2.010,0 1.834,0
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KONCERNENS KASSAFLÖDES- 2003 2002
ANALYS I SAMMANDRAG (Mkr) Helår Helår

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital 42,5 –183,0
Förändring av rörelsekapital –70,5 100,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten –28,0 –83,0
Investeringsverksamheten 216,5 198,2
Finansieringsverksamheten 172,4 –17,7

Periodens kassaflöde 360,9 97,5
Likvida medel vid årets början 395,3 297,8

Likvida medel vid periodens slut 756,2 395,3

NYCKELTAL 2003 2002
31 dec 31 dec

Eget kapital, Mkr 3.590 2.956
Balansomslutning, Mkr 10.509 8.741
Substansvärde, Mkr 7.144 3.065
Soliditet I, % 34,2 33,8
Soliditet II, % 50,8 34,6
Skuldsättningsgrad, ggr 1,5 1,7

Data per aktie, kronor
Marknadskurs 710,0 259,0
Substansvärde 921,0 395,0
Marknadskurs/substansvärde % 77 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

EGET KAPITAL (Mkr) Helår Helår
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 1.834,0 2.318,8
Effekt av byte av princip 1.121,9 2.018,5

Justerat ingående eget kapital 2.955,9 4.337,3
Omräkningsdifferenser –93,9 –236,2
Utdelning –23,3 –23,3
Periodens nettoresultat 751,0 –1.121,9

Utgående eget kapital 3.589,7 2.955,9
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