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Carnegie Holding AB 

Delårsrapport  
Januari – juni 2012 

  

 Finansiella data för koncernen1 

o Rörelseintäkterna uppgick till 857 (1 041) MSEK.  

o Rörelsekostnaderna uppgick till 831 MSEK (936).  

o Resultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 26 MSEK (105).  

o Jämförelsestörande poster har påverkat resultatet negativt med 68 MSEK (negativt: 28), vilket 
relaterar till kostnader i samband med det pågående besparingsprogrammet. Resultatet före 
kreditreserveringar uppgick till -42 MSEK (77). 

o Koncernen har en stark finansiell ställning med ett eget kapital uppgående till 2,1 miljarder 
kronor och en kärnprimärkapitalrelation på 13,1 procent vid utgången av perioden.  

 Verksamheten  

o Thomas Eriksson har utnämnts till VD för Carnegie-koncernen och tillträder den 15 augusti.   

o Carnegies analyschef Peter Lagerlöf utnämnd till Sveriges bästa analytiker.  

o Carnegie tar marknadsandelar på fondmarknaden och uppvisar ett inflöde på 1,7 miljarder 
kronor sedan årsskiftet.   

o Christian Begby ny VD för Carnegies norska verksamhet, Carnegie ASA. 

 

”Under perioder med stor osäkerhet är behovet av kvalificerad rådgivning som störst. Carnegie är en oberoende rådgivare och 

vi har alltid kundens bästa i främsta rummet. Vi ser en stor efterfrågan på alternativa investeringar och ränteprodukter, 

vilket bland annat bekräftas genom vår framgångsrika satsning på företagsobligationer. ”  

Pia Marions, VD och CFO  
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Carnegie attraherar kapital och anpassar kostnaderna i ett osäkert 

marknadsklimat  
 

VD och CFO Pia Marions kommenterar rapporten 

Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen i Europa och USA har fortsatt att dominera de 

finansiella marknaderna. Efter en stark inledning på året sjönk börsindex världen över under andra 

kvartalet, vilket minskat aktiviteten hos såväl privatpersoner som institutionella investerare.  

Carnegie har under dessa förutsättningar lyckats väl. Vi fortsätter att ta marknadsandelar inom flera 

segment. Sedan årsskiftet har Carnegie attraherat 1,7 miljarder kronor till fondverksamheten och vi 

ligger i topp i Norden som rådgivare för kapitalanskaffningar, fusioner och förvärv 2012 mätt i antalet 

genomförda transaktioner. Bland dessa transaktioner kan nämnas emittering av 

preferensaktier/obligationslån för Eniro och Hemsö, rådgivare i den största fastighetsaffären någonsin 

i Danmark (Carlsbergs försäljning av gamla bryggeriplatsen), rådgivare till Thrane & Thrane i 

uppköpserbjudandet från Cobham plc, rådgivare i köpet av Borkum Riffgrund Offshore Wind till 

Kirkbi och William Demant, rådgivare i försäljningarna av delar ur BTX-koncernen och JKF Industri 

för EQT, rådgivare till Kinnevik i köpet av Metro, aktiemarknadstransaktioner i bland annat Spar 

Nord, Frontline, TDC och William Demant.  

Resultat före jämförelsestörande poster uppgick till 26 miljoner kronor under första halvåret, vilket är 

en förbättring jämfört med andra halvåret 2011 men lägre än första halvåret 2011. Vi kommer att 

fortsätta att anpassa verksamheten för ett öka effektiviteten och samordningen inom koncernen. Vi har 

en stor potential att sänka kostnaderna samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar för tillväxt, inte 

minst inom sparandeområdet. Effekter av redan genomförda besparingsaktiviteter syns delvis i 

resultatet för första halvåret men en stor del av besparingarna kommer att få genomslag först under 

andra halvåret 2012 och helåret 2013.  

Från slutet av 2011 till och med juni 2012 har vi reducerat kostnaderna med motsvarande 250 miljoner 

kronor i årstakt. Givet de åtgärder som genomförts och är under genomförande räknar vi med att under 

2013 nå en kostnadsnivå där de fasta rörelsekostnaderna uppgår till cirka 1300 miljoner kronor (exklusive 

bonus, avskrivningar på koncernnivå och finansieringskostnader). Motsvarande rörelsekostnader för 

helåret 2011 uppgick till 1700 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med 400 miljoner kronor i 

årstakt.   

Under perioder med stor osäkerhet är behovet av kvalificerad rådgivning som störst. Carnegie är en 

oberoende rådgivare och vi har alltid kundens bästa i främsta rummet. Vi ser en stor efterfrågan på 

alternativa investeringar och ränteprodukter, vilket bland annat bekräftas genom vår framgångsrika 

satsning på företagsobligationer.   

Thomas Eriksson tillträder nu som VD och koncernchef och jag vill passa på och hälsa honom 

välkommen till Carnegie.  

 

Pia Marions,  

VD och CFO  

 

  



   

 

Carnegie Holding AB, 103 38 Stockholm. Org.nr 556780-4983, styrelsens säte Stockholm. 
Moderbolag till Carnegie Investment Bank AB (publ) och Carnegie Fonder AB. 

  3 

 

Detta är Carnegie  

Ett ledande kunskapshus för finansiella tjänster 

Carnegie är en ledande finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med fokus på Norden. Vi är 

oberoende för att garantera bästa analys och rådgivning. Vi skapar mervärde för institutioner, företag 

och privatpersoner. Carnegie finns i åtta länder och har drygt 700 medarbetare. 

 

SECURITIES & INVESTMENT BANKING 
Carnegie erbjuder tjänster inom analys, mäkleri, sales trading samt kvalificerad rådgivning inom 

samgåenden och förvärv (M&A) samt kapitalmarknadstransaktioner (ECM) och vänder sig till 

institutionella kunder och företag. Carnegie har sedan länge en lokal närvaro och en unik förståelse 

samt kunskap om branscher och aktiemarknader i Norden. Carnegies topprankade analys och mäkleri 

täcker cirka 300 nordiska företag och har en globalt ledande position inom området nordiska aktier. 

 
PRIVATE BANKING & STRUCTURED FINANCE 
Inom Carnegie Private Banking & Structured Finance erbjuds en samlad finansiell rådgivning till 

institutioner, förmögna privatpersoner, mindre företag och stiftelser. Inom affärsområdet finns bland 

annat expertis inom tillgångsallokering, förvaltning, juridik, skatt, pension och handel i värdepapper. 

Carnegie är en av Sveriges ledande arrangörer av strukturerade obligationer till såväl institutioner som 

privatpersoner. Fixed Income erbjuder även handel och analys av räntebärande obligationer samt bistår 

företag med kapitalanskaffning via företagsobligationer.  

 
FONDER 
Carnegie Fonder specialiserar sig på svenska aktier, nordiska räntepapper och aktier i utvalda 

tillväxtmarknader. Kunderna består av fondsparare och institutioner. Fonderna är investerade i ett 

begränsat antal attraktivt värderade tillgångar – en investeringsfilosofi vi kallar för aktiv värdeförvaltning. 

Cirka 80 procent av fondkapitalet har 4 eller 5 stjärnor i betyg hos Morningstar.  
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Operativ resultaträkning för Carnegie Holding Koncernen

Helår

(M S E K) 2012 2011 2011

Investment Banking & Securities 456 542 869

Private Banking & Structured Finance 339 397 708

Fonder 77 87 158

Övrigt -16 14 -11

Rörelseintäkter 857 1 041 1 723

Personalkostnader -559 -608 -1 065

Övriga kostnader -272 -328 -687

Rörelsekostnader -831 -936 -1 752

Resultat före jämförelsestörande poster 26 105 -29

Jämförelsestörande poster -68 -28 -237

Resultat före kreditförluster, netto -42 76 -265

Kreditförluster, netto 0 6 2

Resultat före skatt -42 82 -263

Skatt -29 -25 9

P eriodens resultat -71 57 -254

Antal anställda, genomsnittligt antal 725 825 808

Antal anställda vid periodens slut 713 824 758

Jan- jun

 

Marknad 

Carnegies intäkter är starkt kopplade till utvecklingen på världens börser och det allmänna affärsklimatet. 
De nordiska börserna påverkades negativt av den allmänna marknadsturbulens som drabbade Europa 
under andra kvartalet 2012. Som en konsekvens har investerare blivit mindre aktiva och företagen är mer 
avvaktande till strukturaffärer. I Norden har antalet transaktioner inom såväl företagsförvärv (M&A) som 
aktiemarknadstransaktioner (ECM) minskat under perioden januari-juni 2012. Private banking- och 
fondmarknaden påverkades negativt av fallande tillgångsvärden på världens börser under andra kvartalet. 
En annan effekt av marknadsturbulensen är att privatpersoner och institutioner viktar om från sparande i 
aktiefonder till sparande i räntefonder.    

Finansiell utveckling per segment 

Investment Banking & Securities 

Affärsområdet Investment Banking & Securities rapporterade intäkter på 456 (542) MSEK under första 
halvåret 2012. Intäktsminskningen är en följd av avvecklad verksamhet och lägre courtageintäkter. 
Samtidigt uppvisar rådgivningsverksamheten avseende fusioner och förvärv (M&A) högre intäkter jämfört 
med jämförelseperioden 2011. Carnegie var rådgivare i 15 företagsförvärv och fusioner samt 14 
aktiemarknadstransaktioner under första halvåret 2012. Totalt sett var Carnegie den aktör som 
genomförde flest antal aktiemarknadstransaktioner i Norden under första halvåret 2012 och den tredje 
största aktören inom företagsförvärv och fusioner1.  

Private Banking & Structured Finance 

Affärsområdet Private Banking & Structured Finance rapporterade intäkter på 339 (397) MSEK under 
första halvåret 2012. Affärsområdet har ett stabilt inflöde av kunder och kapital. I relation till 2011 
minskade dock intäkterna inom Private Banking främst som en följd av lägre räntenetto och lägre 
kundaktivitet. Structured Finance har intäkter i linje med föregående år.    

 

  

1) Data från Thomson Financial, januari-juni 2012  
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Fonder 

Intäkterna för affärsområdet Fonder uppgick till 77 (87) MSEK under första halvåret 2012. Minskningen 
beror på att kunder viktat om från aktie- till räntefonder. Det förvaltade kapitalet uppgick till 28 miljarder 
kronor vid halvårsskiftet, vilket är en ökning med 3 miljarder kronor sedan årsskiftet. Inflödet under 
motsvarande period är 1,7 miljarder, främst drivet av starka inflöden till fonden med inriktning på 
företagsobligationer ”Carnegie Corporate Bond”. Alla Carnegies fonder, med ett undantag, har stigit i 
värde under det första halvåret 2012.  

Kostnader 

Rörelsekostnaderna under första halvåret 2012 uppgick till 831 MSEK (936). Jämförelsestörande poster 
har belastat resultatet om netto 68 MSEK (28), vilket främst relaterar till kostnader i samband med 
personalneddragningar.  

Resultat 

Resultatet före jämförelsestörande poster under första halvåret 2012 uppgick till 26 MSEK (105). Som 
framgår ovan har jämförelsestörande poster därutöver belastat resultatet med 68 MSEK (28). Resultatet 
före kreditreserveringar uppgick till -42 MSEK (77). Periodens resultat uppgick till -71 MSEK (57). 

Övriga händelser  

Ledningsförändringar 

Thomas Eriksson ny VD i Carnegie 

Styrelsen i Carnegie Holding utsåg i maj 2012 Thomas Eriksson till ny VD och koncernchef. Thomas 
Eriksson har mer än 20 års erfarenhet av verksamheter inom kapitalförvaltning och långsiktigt sparande 
och kommer närmast från Swedbank Robur där han var VD och medlem av Swedbanks affärsledning. 
Thomas Erikssons tidigare befattningar inbegriper chef för SEB Private Banking, chef för SEBs 
respektive Nordeas kapitalförvaltning i Sverige samt ansvarig för sparandeområdet inom Nordea-
koncernen. Thomas Eriksson tillträder sin tjänst den 15 augusti 2012. Carnegies tidigare VD och 
koncernchef Frans Lindelöw lämnade sin tjänst i maj 2012 och fram till dess att Thomas Eriksson tillträtt 
är Pia Marions, CFO på Carnegie, också VD och koncernchef.  

Ägarförändring 

Bure säljer sitt innehav i Carnegie Holding 

I maj 2012 träffade Bure Equity en överenskommelse om att sälja samtliga sina aktier i Carnegie Holding 
till Altor Fund III. I februari 2009 förvärvade Bure Equity tillsammans med Altor Fund III aktierna i 
dåvarande Carnegie Investment Bank av Riksgälden. Transaktionen förutsätter att sedvanliga 
myndighetstillstånd erhålls och beräknas kunna slutföras under tredje kvartalet 2012. Efter transaktionen 
kommer ägarfördelningen att vara enligt följande: Altor Fund III 68 procent, medarbetare i Carnegie 22 
procent och Carhold Holding AB (Öresund/Creades) 10 procent.  

Utmärkelser 

Carnegie har Sveriges bästa analytiker 

Carnegie har tilldelats flest förstaplatser inom olika analyssektorer i Financial Hearings årliga undersökning 
av mäklarhusen i Sverige. Undersökningen baseras på intervjuer med de största institutionella investerarna 
i Sverige. Peter Lagerlöf blev för tredje året i rad utsedd till årets analytiker i Sverige. I hela nio av 19 
kategorier toppade Carnegies analytiker rankinglistorna. Carnegies team har förstaplatsen inom följande 
sektorer; strategi, makro, läkemedel, medicinteknik, IT, skog, småbolag, teleoperatörer och fastigheter. 
Inom sju andra sektorer rankades Carnegie som tvåa eller trea. Totalt sett fick Carnegie en delad 
andraplats i undersökningen.  
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Händelser efter periodens utgång 

Christian Begby ny VD för Carnegies norska verksamhet Carnegie ASA  

Christian Begby som sedan två år tillbaka arbetar för Investment Banking inom Carnegie har blivit utsedd 
till VD för Carnegies verksamhet i Norge, Carnegie ASA. Christian har en omfattande erfarenhet av norsk 
och nordisk kapitalmarknad med mer än 20 år inom finansbranschen. Innan Christian började på 
Carnegie arbetade han 15 år i olika roller för Orkla Finans/SEB Enskilda, bland annat som chef för 
corporate finance och analyschef. Natasja Henriksen, som har varit tillförordnad VD sedan september 
2011, har utnämnts till Chief Operating Officer för Carnegie ASA med ansvar för supportverksamheten.  

 

Risker och osäkerhetsfaktorer  

Allmänt om risker och osäkerhetsfaktorer 

Carnegies affärsverksamhet medför att koncernen exponeras för marknads-, kredit- och likviditetsrisker 
samt operativa risker. Marknadsrisker definieras som förlustrisker till följd av påverkan från bland annat 
förändrade aktiekurser, räntenivåer eller valutakurser. Kreditrisk definieras som risken för förlust på grund 
av att motparten inte kan uppfylla sina åtaganden. Kreditrisken uppkommer främst till följd av utlåning till 
kunder med aktier som underliggande säkerhet. Likviditetsrisker är kopplade till den dagliga 
verksamhetens behov av likviditet. Operativa risker avser förlustrisker på grund av brister och/eller fel i 
processer, system, fel på grund av den mänskliga faktorn eller av externa händelser. En mer utförlig 
beskrivning av Carnegie-koncernens riskhantering finns i årsredovisningen för 2011 samt på Carnegies 
webbplats www.carnegie.se. 

Kapitalkrav och kapitaltäckningskvot 

I tabellen på sidan 7 redovisas kapitalkrav och kapitaltäckningskvot enligt Finansinspektionen föreskrift 
FFFS 2007:5 om offentliggörande av information om kapitaltäckning. Kapitaltäckningskvoten beräknas 
som kvoten mellan kapitalbas och kapitalkrav. Kapitaltäckningskvoten får inte understiga 1 enligt det 
lagstadgade kravet.  

I den finansiella företagsgruppen, det vill säga Carnegie Holding-koncernen, uppgick 
kärnprimärkapitalkvoten till 1,6 per den 30 juni 2012. Det motsvarar en kärnprimärkapitalrelation på 13,1 
procent. En mer utförlig beskrivning av Carnegies kapitaltäckning finns i årsredovisningen för 2011 samt 
på Carnegies webbplats www.carnegie.se.  

 

 

file://rcrse020/Crse/Holding/Group%20Reporting/CHOLD/2012/2012%20Q2/www.carnegie.se.
file://rcrse020/Crse/Holding/Group%20Reporting/CHOLD/2012/2012%20Q2/www.carnegie.se.%20
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Kapitaltäckning

(M S E K) 2012 2011

Kapitalbas 1

Eget kapital 2 086   2 455   

Avdragsposter2 -1 238   -1 260   

Utdelning 0 -6

P rimärkapital 848 1 189   

Supplementärkapital (förlagslån) 410 410

Kapitalbas för kapitaltäckningsändamål 1 257 1 598

Kapitalkrav

Kreditrisk (enligt schablonmetoden) 151 198

Risker i handelslagret 38 70

Valutarisk 65 73

Operativ risk (enligt basmetoden) 263 317

Kapitalkrav 516 658

Överskott av kapital 742 941

Primärkapitalkvot 1,6 1,8

Kapitaltäckningskvot 2,4 2,4

Kärnprimärkapitalrelation (%) 13,1 14,5

Kapitaltäckningsgrad (%) 19,5 19,5

2) Immateriella tillgångar och uppskjuten skattefordran

Carnegie Holding Koncernen

1) Oreviderad vinst medräknas ej i kapitalbasen

30 juni

 

 

Investeringar  

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 6 MSEK (11) under perioden.  

Moderbolaget i sammandrag  

Totala intäkter i moderbolaget under perioden uppgick till 22 MSEK (6). Resultat före skatt uppgick 
under perioden till -19 MSEK (-19). Inga investeringar i anläggningstillgångar har skett under perioden (-). 
Likviditeten, definierad såsom kassa och utlåning till kreditinstitut, uppgick per den 30 juni 2012 till  
2 MSEK (3) för moderbolaget. Eget kapital, per den 30 juni 2012, uppgick till 2 236 MSEK (2 213). 

Likviditet  

Koncernens finansiering består av eget kapital, emitterade obligationer och inlåning från allmänheten. 
Eget kapital och obligationer utgör 25 procent, inlåning från allmänheten utgör 51 procent och övriga 
skulder utgör 24 procent av balansomslutningen.  
 
Per den 30 juni 2012 uppgick likviditetsreserven i Carnegie Holding-koncernen till 4 865 MSEK och var 
sammansatt enligt följande: 
 

 Tillgodohavanden hos bank: 4 600 MSEK 

 Statspapper 171 MSEK 

 Säkerställda obligationer: 93 MSEK 

 
Likviditetsreserven skall klara av perioder av marknadsturbulens och skall vara större än det förväntade 
kassautflödet vid en period av stress. Per den 30 juni 2012 utgjorde likviditetsreserven 40 procent av 
balansomslutningen. 
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Koncernens rapport över totalresultat

(MSEK) 2012 2011 2011

Provisionsintäkter 913 1 043 1 751

Provisionskostnader -126 -130 -230

P rovisionsnetto 788 914 1 520

Ränteintäkter 84 98 211

Räntekostnader -58 -68 -140

Räntenetto 26 30 70

Övriga utdelningsintäkter 0 0 0

Nettoresultat av f inansiella transaktioner 34 96 116

Resultat vid avyttring av verksamhet - - 26

S umma rörelseintäkter 848 1 041 1 732

Personalkostnader -615 -645 -1 309

Övriga administrationskostnader -239 -282 -610

Avskrivningar på immateriella

och materiella tillgångar -36 -36 -81

S umma rörelsekostnader -890 -964 -2 000

Resultat före kreditförluster -42 77 -268

Kreditförluster, netto 0 6 5

Resultat före skatt -42 83 -263

Skatt -29 -25 9

P eriodens resultat -71 57 -254

Övrigt totalresultat:

Omräkning utländsk verksamhet, netto efter skatt -10 8 -5

Säkring av nettoinvestering utländsk verksamhet - -6 -6

S umma totalresultat för perioden -81 59 -264

HelårJan- jun
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Koncernens rapport över finansiell ställning 

(M S E K) 30 jun 2012 30 jun 2011 31 dec 2011

T illgångar

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 224 287 265

Belåningsbara statsskuldförbindelser 165 147 144

Utlåning till kreditinstitut1)
5 769 6 212 6 198

Utlåning till allmänheten 2 757 3 453 2 697

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 488 479 439

Aktier och andelar 660 1 405 295

Derivatinstrument 77 317 212

Aktier i intresseföretag 3 - 12

Immateriella tillgångar 760 789 776

Materiella anläggningstillgångar 100 114 111

Aktuella skattefordringar 10 33 16

Uppskjutna skattefordringar 562 562 572

Övriga tillgångar 358 782 573

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 165 377 172

S umma tillgångar 12 098 14 957 12 483

S kulder och eget kapital

Skulder till kreditinstitut 262 756 206

In- och upplåning från allmänheten1)
6 779 7 238 6 889

Emitterade värdepapper 935 935 935

Korta positioner, aktier 426 1 390 314

Derivatinstrument 86 360 67

Aktuella skatteskulder 17 75 32

Uppskjutna skatteskulder 91 100 95

Övriga skulder 456 521 767

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 494 521 513

Övriga avsättningar 58 138 67

Efterställda skulder 410 410 410

Eget kapital 2 086 2 512 2 189

S umma skulder och eget kapital 12 098 14 957 12 483

S tällda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter 1 169 2 786 831

Eventualförpliktelser 62 57 91

1) Varav klientmedel 530 MSEK (Q2  2011: 539, Q4 2011: 505).  
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Helår

(M S E K) 2012 2011 2011

Eget kapital - vid periodens ingång 2 189 2 459 2 459

Utbetald utdelning -22 -6 -6

Periodens totalresultat -81 59 -264

E get kapital -  vid  periodens slut 2 086 2 512 2 189

Koncernens kassaflödesanalyser 

Helår

(M S E K) 2012 2011 2011

Resultat före skatt -42 83 -263

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 23 46 71

Betald inkomstskatt -31 -36 -47

-50 93 -239

Förändring av rörelsekapital -394 76 1 337

Kassaf löde f rån den löpande verksamheten -444 169 1 098

Försäljning av dotterföretag - - 50

Förvärv av anläggningstillgångar -6 -11 -31

Kassaf löde f rån investeringsverksamheten -6 -11 19

Utbetald utdelning -22 -6 -6

Kassaf löde f rån f inansieringsverksamheten -22 -6 -6

P eriodens kassaf löde -472 152 1 111

Likvida medel vid periodens början 1)
5 572 4 475 4 475

Kursdifferens i likvida medel -43 22 -14

Likvida medel vid periodens slut 1)
5 057 4 649 5 572

1) Exkluderat likvida medel ställda som säkerhet. 

Kassaf löde f rån den löpande verksamheten före 

förändringar i rörelsekapital 

Jan- jun

Jan- jun
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Resultaträkning Moderbolaget

            Helår

(M S E K) 2012 2011 2011

Nettoomsättning 22 6 12

Övriga externa kostnader -5 0 -1

Personalkostnader -24 -7 -13

Rörelseresultat -6 0 -1

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 1 0 0

Räntekostnader och liknande kostnader -11 -19 -30

Resultat från andelar i dotterbolag -3 1) - 76 2)

Resultat f rån f inansiella poster -13 -19 46

Resultat före skatt -19 -19 45

Skatt 0 0 0

P eriodens resultat -19 -19 45

Rapport över övrigt totalresultat             Helår

2012 2011 2011

Periodens resultat -19 -19 45

Övrigt totalresultat - - -

S umma totalresultat för perioden -19 -19 45

Jan- jun

Jan- jun

1) Inkluderar en utdelningsintäkt om 70 MSEK från Carnegie FonderAB samt en kostnad för nedskrivning av aktier i 

Carnegie Fonder AB  på motsvarande belopp.

2) Inkluderar en kostnad om 360 MSEK för tilläggsköpeskilling till Riksgälden och en utdelningsintäkt om 360 MSEK från 

Carnegie Investment Bank AB . I Carnegie Investment Bank AB finns en intäkt om 360 MSEK från Valot Group, hänförlig 

till dess försäljning av Norrvidden, varför effekten i Carnegie Holding-koncernen är noll.  
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Balansräkning Moderbolaget

(M S E K) 30 jun 2012 30 jun 2011 31 dec 2011

T illgångar

Aktier och andelar i koncernbolag 2 604 2 638 2 674

Uppskjuten skattefordran 1 0 0

S umma f inansiella anläggningstillgångar 2 605 2 639 2 675

Fordran på koncernbolag 98 91 5

Övriga kortfristiga fordringar 3 431 438

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 1 1

Kassa och bank 2 3 3

S umma omsättningstillgångar 104 526 446

S umma tillgångar 2 709 3 165 3 121

E get kapital och skulder

Eget kapital 2 236 2 213 2 277

Konvertibelt förlagslån 410 410 410

Leverantörsskulder 0 0 1

Skuld till koncernbolag 27 520 38

Övriga kortfristiga skulder 3 0 369

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 21 25

Avsättningar till pensioner 2 1 2

Övriga avsättningar 17 - -

S umma eget kapital och skulder 2 709 3 165 3 121

S tällda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter - 400 -

Eventualförpliktelser - - -  
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Redovisningsprinciper 

Denna rapport har utformats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, Lag (1995:1559) om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 
2008:25) för koncernen. Moderbolagets räkenskaper har upprättats i enlighet med ÅRL och RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats i 
denna rapport är desamma som använts i årsredovisningen 2011.  

Notera att avrundningar kan ha medfört att beloppen i miljoner SEK i vissa fall inte stämmer om de 
summeras. Alla jämförelsesiffror i rapporten beskriver motsvarande period 2011 om ej annat anges. 

Granskningsrapport 

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. 

Intygande 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
moderbolaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

 

Carnegie Holding AB 

Stockholm den 14 augusti 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pia Marions 

Verkställande direktör 

 

Fredrik Strömholm 

Styrelseledamot 

 

Fredrik Cappelen 

Styrelseledamot 

 

 

Björn Björnsson 

Styrelseledamot 

 

 

Harald Mix 

Styrelseledamot 

 

Arne Liljedahl 

Styrelseordförande 

 

Patrik Tigerschiöld 

Styrelseledamot 

 

 


