
MIDWAY HOLDING Q2 2017
Delårsrapport 2017 Midway Holding AB (publ) Malmö 17 augusti 2017

ANDRA KVARTALET 2017

• Nettoomsättningen uppgick till 471 Mkr (455)

• EBITDA uppgick till 42 Mkr (35)

• Rörelseresultatet exkl. omstruktureringsnetto uppgick till 27 Mkr (23), varav 28 Mkr (24) är 
hänförbart till affärsområdet Teknik och 4 Mkr (4) till affärsområdet Handel

• Resultat före skatt uppgick till 17 Mkr (22) och nettoresultat uppgick till 13 Mkr (24) 

• Resultat per aktie uppgick till 0,53 kr (0,98). Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till 0,53 
kr (0,08)

• Resultat per aktie efter full konvertering uppgick till 0,49 kr (0,96). Resultat per aktie för total 
verksamhet efter full konvertering uppgick till 0,49 kr (0,08)

FÖRSTA HALVÅRET 2017

• Nettoomsättningen uppgick till 935 Mkr (842)

• EBITDA uppgick till 79 Mkr (57)

• Rörelseresultatet exkl. omstruktureringsnetto uppgick till 49 Mkr (32), varav 50 Mkr (38) är 
hänförbart till affärsområdet Teknik och 10 Mkr (4) till affärsområdet Handel

• Resultat före skatt uppgick till 36 Mkr (27) och nettoresultat uppgick till 28 Mkr (28) 

• Resultat per aktie uppgick till 1,14 kr (1,14). Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till 
1,14 kr (0,12)

• Resultat per aktie efter full konvertering uppgick till 1,05 kr (1,12). Resultat per aktie för total 
verksamhet efter full konvertering uppgick till 1,05 kr (0,12)
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2017
Q2

2016
Q2

2017
Q1-Q2

2016
Q1-Q2

Nettoomsättning 471 455 935 842

EBITDA exkl. omstruktureringsnetto 42 35 79 57

Rörelseresultat exkl. omstruktureringsnetto 27 23 49 32

Omstruktureringsnetto -2 0 -2 0

Rörelseresultat 25 23 47 32

Resultat före skatt 17 22 36 27

Nettoresultat 13 24 28 28

Nettoresultat, avvecklad verksamhet 0 -22 0 -25

Nettoresultat, total verksamhet 13 2 28 3

Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet 0,53 0,98 1,14 1,14

Resultat per aktie efter full konvertering, kvarvarande verksamhet 0,49 0,96 1,05 1,12

Resultat per aktie, total verksamhet 0,53 0,08 1,14 0,12

Resultat per aktie efter full konvertering, total verksamhet 0,49 0,08 1,05 0,12

FINANSIELLT SAMMANDRAG

KVARVARANDE VERKSAMHET



KOMMENTARER TILL RAPPORTEN

VDs kommentar
Det är tillfredsställande att se att Midway efter flera
års hårt arbete nu är ett stabilare företag ur ett
finansiellt perspektiv med en skuldsättning som är
nere på önskad nivå.

Under första halvåret ser vi en tillväxt jämfört med
2016, både av EBITDA och rörelseresultat, dels
beroende på en stark konjunktur och dels beroende
på de positiva effekterna av koncernens
omstruktureringar. För den totala verksamheten har
nettoresultatet förbättrats med 25 Mkr till 28 Mkr (3)
under första halvåret.

HAKI, som har stor andel projektdriven verksamhet
och därmed även en fluktuerande försäljning, lyfte
koncernens resultat med ett starkt andra kvartal på
grund av större ordrar i Skandinavien och
Storbritannien. Å andra sidan ser vi att marginalerna
pressas på Gustaf E Bil trots en stark bilmarknad,
detta på grund av den höga konkurrensen som råder
i branschen. Omstruktureringarna av Normann Olsen
Maskin och MidTrailer fortskrider enligt plan och bör
vara klara i slutet av året.

Under kvartalet har vi säkrat en långsiktig
finansiering för koncernen och vi kommer fortsatt att
arbeta med att ständigt förbättra våra bolag och när
det behövs även omstrukturera. Vi står på en solid
grund och våra innehav väntas med hjälp av
kontinuerliga förbättringar kunna generera fortsatt
bra kassaflöde.

Vi arbetar vidare med att forma en decentraliserad
organisation med aktiv och strukturerad styrning av
dotterbolagen. Under hösten kommer koncern-
övergripande frågor inom exempelvis
ekonomistyrning att bearbetas av team bestående
både av personal från moderbolaget och från
dotterbolagen. Allt för att skapa en gemensam
plattform där både individ och Midway får bästa
möjlighet att utvecklas. Vi arbetar även vidare med
att uppdatera bolagets portföljstrategi och att
utveckla vår kommunikation med potentiella och
nuvarande aktieägare.

Andra kvartalet
Koncernens omsättning uppgick till 471 Mkr (455), en
ökning med 4 %. Ökningen avser affärsområdet
Teknik.

Koncernens EBITDA uppgick till 42 Mkr (35), en
ökning med 20 % och rörelseresultatet exklusive
omstruktureringsnetto uppgick till 27 Mkr (23).
Ökningen är hänförbar till affärsområdet Teknik och
framförallt Haki.

Rörelsemarginalen har ökat något till 5,7% (5,1%).
Det kontinuerliga arbetet för att höja nivån fortgår.

Finansnettot uppgick till -8 Mkr (-1) där de största
skillnaderna jämfört med föregående år är en
nedskrivning av aktieinnehavet i Acrinova på 2 Mkr
och valutaeffekter.

Resultat efter skatt uppgick till 13 Mkr (24), vilket
motsvarar 0,53 kr/aktie (0,98).

Skatt uppgick till -4 Mkr (2). Förändringen beror på
en redovisningsteknisk effekt då skatten för Q2 2016
är baserad på total verksamhet där avvecklad
verksamhet är inkluderad.

Koncernens finansiella situation har stabiliserats.
Förbättringen kommer från en minskad
räntebärande skuld i kombination med ett förbättrat
EBITDA. Skuldsättningen är nu på en önskad nivå och
ambitionen är att den ska stabiliseras kring
nuvarande nivå.

Första halvåret
Koncernens omsättning uppgick till 935 Mkr (842), en
ökning med 11 %. Den procentuella ökningen är lika
stor inom de två affärsområdena, Teknik och Handel.

Koncernens EBITDA uppgick till 79 Mkr (57), en
ökning med 39 % och rörelseresultatet uppgick till 49
Mkr (32). Ökningen i rörelseresultatet avser
affärsområdet Teknik med 12 Mkr och affärsområdet
Handel med 6 Mkr.

Rörelsemarginalen har ökat till 5,2% (3,8%), där båda
affärsområdena stärkt sina marginaler genom
volymökningar och kostnadseffektiviseringar.

Finansnettot uppgick till -11 Mkr (-5) där de största
avvikelserna är hänförbara till en nedskrivning av
aktieinnehavet i Acrinova på 2 Mkr och valuta-
effekter.

Resultat efter skatt uppgick till 28 Mkr (28), vilket
motsvarar 1,14 kr/aktie (1,14). Förändringen i skatt
på periodens resultat beror på den redo-
visningstekniska effekt som nämns i kvartals-
kommentaren.
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Teknik
Andra kvartalet
Omsättningen inom affärsområdet Teknik uppgick till
268 Mkr (235), en ökning med 14 %. Ökningen
återfinns framförallt i Haki som ökat till 153 Mkr
(120). Ökningen är projektrelaterad och hänförbar till
försäljning i Norge och Storbritannien.

Rörelseresultatet uppgick till 28 Mkr (24). Ökningen
avser till största del från Haki som ökat till 17 Mkr (9)
och är ett resultat av volymökningen i kvartalet. Stans
& Press stärker sitt rörelseresultat med 1 Mkr och
Landqvist Mekaniska Verkstad är oförändrat 4 Mkr
(4). Sigarths rörelseresultat försvagas -1 Mkr pga.
svängningar i råmaterialpriser och FAS rörelseresultat
i kvartalet försämras med -3 Mkr jämfört med
föregående år. FAS verksamhet är projektrelaterad
och nedgången vid jämförelse med föregående år ter
sig inte vara ett tecken på svagare marknad utan är
en periodiseringseffekt. Rörelsemarginalen var 10 %
(10) för segmentet.

Arbetet med att förbättra Midtrailers resultat och
minska kapitalbindningen pågår med fokus på logistik,
kvalitet, kundlöfte, kostnadseffektivitet och utveckling
av produktportföljen.

Första halvåret
Omsättningen inom affärsområdet Teknik uppgick till
504 Mkr (455), en ökning med 11 %. Ökningen avser
Haki som ökat till 278 Mkr (246), FAS till 37 Mkr (27)
och Landqvist Mekaniska 27 Mkr (23). Hakis ökning är
framförallt relaterad till Skandinavien och FAS hade
under Q1 en stark försäljning till bl.a. USA.

Rörelseresultatet uppgick till 50 Mkr (38). Ökningen
avser Haki som ökat till 27 Mkr (17), FAS som ökat
med 2 Mkr.

Övriga bolag visar liknande rörelseresultat som första
halvåret 2016. Rörelsemarginalen har ökat till 10 %
(8) och ökningen avser volymökning i Haki och FAS.

Handel
Andra kvartalet
Omsättningen inom affärsområdet Handel uppgick till
203 Mkr (220), en minskning med 8 %. Minskningen
är ett resultat av den strategiska ändring som gjorts i
Normann Olsen Maskins produktportfölj.

Rörelseresultatet uppgick till 4 Mkr (4). Gustaf E Bil
visar ett något svagare rörelseresultat, vilket
balanseras med ett starkare rörelseresultat i
handelskoncernen Normann Olsen Maskin.

Första halvåret
Omsättningen inom affärsområdet Handel uppgick till
431 Mkr (387), där ökningen på 11 % är en ökning
från Q1 och verksamhet under omstrukturering.
Rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (4). Ökningen är
hänförbar till Normann Olsen Maskin och Sporrong,
Gustaf E Bil visar på ett lägre rörelseresultat pga
högre prispress på marknaden.

Rörelsemarginalen har stärkts marginellt till 2 % (1),
vilket är ett resultat både av en ökad volym i den
norska verksamheten och en kostnadseffektivisering i
Sporrong.
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Omstrukturering
Ett omstruktureringsnetto på -2 Mkr redovisas i
kvartalet, vilket är slutjusteringar för avvecklade och
sålda enheter.

Omstruktureringen av Normann Olsen Maskin pågår i
enlighet med tidigare kommunicerad plan.
Fastigheten i Bergen är avyttrad och lager är till
största del avvecklat. Även omstruktureringen av
Midtrailer pågår enligt tidigare kommunicerad plan.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i maskiner, inventarier
och byggnader uppgick till 26 Mkr (17). Kvartalets
nettoinvesteringar utgörs i huvudsak av material för
uthyrning i Haki. Kvartalets planenliga avskrivningar
uppgick till 30 Mkr (24).

Likviditet och finansiering
(Jämförelsetal per 2016-12-31)
Den räntebärande skulden i koncernen har minskat
med 24 Mkr till 296 Mkr. Kassaflödet från den
löpande verksamheten har stärkts både av frigjort
rörelsekapital vid omstrukturering och av stärkt
resultat i den operativa verksamheten.

Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar
uppgick till 74 Mkr (55). Beviljade outnyttjade krediter
uppgick till 131 Mkr (239). Som en anpassning till den
nya strukturen har den tillgängliga krediten för
koncernen minskats.

Soliditeten för koncernen uppgick till 37%, en ökning
med 2 procentenheter sedan årsskiftet. Soliditeten
inklusive konverteringslån uppgick till 45% (42).
Moderbolagets soliditet uppgick till 34% (36) och till
47% (48) efter full konvertering.

Ett nytt finansieringsavtal har tecknats med
Swedbank AB. Avtalet kommer under hösten att
ersätta tidigare finansieringslösning och löper till och
med den 31 maj 2019.

Moderbolaget emitterade ett konvertibelt förlagslån
med ett nominellt värde av 98 Mkr till 6% ränta den 1
juli 2014. Förlagslånet förfaller till betalning den 31
maj 2019 eller kan konverteras till en kurs av 1 aktie
per 20 kr. Värdet på skulddelen respektive
egenkapitalandelen bestämdes vid utgivandet.

Vid full konvertering tillkommer 4 900 957 aktier. För
hjälp med konvertering hänvisas till Aktieinvest FK AB,
113 89 Stockholm.

Per 2017-06-30 uppgick antalet aktier i Midway
Holding AB till 24 508 392 och efter full konvertering
uppgick det till 29 409 349. Antalet aktieägare
uppgick per 2017-06-30 till 3 906 st (3 554 st per
2016-12-31).

Upplysningar om finansiella instrument
(Jämförelsetal per 2016-12-31)
Koncernens noterade aktier, Acrinova, uppgår till 14
Mkr (12 Mkr) enligt värderingshierarki nivå 1.

Koncernens onoterade aktier uppgår till 1,1 Mkr (1,1
Mkr) enligt värderingshierarki nivå 3. Inga om-
klassificeringar till eller från värderingshierarki 2 eller
3 har gjorts under året.

Verkligt värde på koncernens finansiella tillgångar
uppskattas, pga. dess korta löptider, vara lika med
dess bokförda värde. De onoterade aktieinnehaven i
nivå 3 har värderats utifrån koncernledningens bästa
bedömning av vad en försäljning skulle inbringa.
Värderingsteknikerna är oförändrade jämfört med
föregående år.

Väsentliga händelser efter den 30 juni
Inga väsentliga händelser har ägt rum efter
balansdagen.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Midway Holding-koncernens verksamhet påverkas av
ett antal omvärldsfaktorer vars effekter på
koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i
varierande grad.

Verksamheten i Teknik och Handel är beroende av
den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt
Europa, vilket styr efterfrågan av dotterbolagens
produkter och tjänster. Andra rörelserisker som
agentur- och leverantörsavtal, produktansvar och
leverantörsåtagande, teknisk utveckling, garantier,
personberoende med flera analyseras kontinuerligt
och vid behov vidtas åtgärder för att reducera
riskexponeringen. Koncernen är i sin verksamhet
utsatt för finansiella risker. För en fullständig
hantering av dessa risker hänvisas till beskrivningen
årsredovisningen för 2016.
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FÖRSÄKRAN
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför.

Malmö den 17 augusti 2017

Lennart Pihl Anders Bergstrand Svante Nilo Bengtsson
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Roger Stjernborg Eriksson Nina Peters Sverker Lindberg
Styrelseledamot Styrelseledamot VD

Denna information är sådan information som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017 kl. 8.30 CET.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS
34, ÅRL och RFR. Midway Holding tillämpar fortsatt
samma redovisningsprinciper och värderings-
metoder som finns beskrivna i den senaste
årsredovisningen.

Ändringar som tillämpas från och med 1 januari 2017
och framåt:

IFRS 15, med tillämpning för räkenskapsår som
påbörjas tidigast den 1 januari 2018, bedöms inte få
någon väsentlig påverkan på koncernens redovisning
av intäkter. Däremot kommer koncernen att
påverkas av de utökade upplysningskraven.

IFRS 9, med tillämpning för räkenskapsår som
påbörjas tidigast 1 januari 2018, bedöms inte få
någon väsentlig påverkan på koncernens redovisning
av finansiella instrument.

IFRS 16 ersätter IAS17 från och med januari 2019.
Standarden förväntas godkännas av EU under 2017.
En utvärdering av effekterna av standarden har
påbörjats.

Särskild granskning
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för
granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen
Tisdagen den 31 oktober 2017: Delårsrapport för 
januari - september 2017

Fredagen den 9 februari 2018: Bokslutskommuniké 
för januari - december 2017

Tisdagen den 24 april 2018: Delårsrapport för januari 
- mars 2018 samt årsstämma

Frågor avseende denna rapport besvaras av:
Sverker Lindberg, VD sverker.lindberg@midwayholding.se, 040 - 30 12 10
Sofia Svensson, CFO och vice VD sofia@midwayholding.se, 040 - 30 12 10
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2017
Q2

2016
Q2

2017
Q1-Q2

2016
Q1-Q2

Rullande
12-mån

2016
Q1-Q4

Nettoomsättning 471 455 935 842 1 763 1 670

Kostnad för sålda varor -371 -351 -731 -655 -1 360 -1 284

BRUTTORESULTAT 100 104 204 187 403 386

Försäljningskostnader -47 -54 -97 -95 -204 -202

Administrationskostnader -30 -27 -61 -54 -110 -103

Omstruktureringsnetto -2 0 -2 0 -70 -68

Övriga rörelseintäkter och -kostnader, netto 4 0 3 -6 2 -7

RÖRELSERESULTAT 25 23 47 32 21 6

Finansnetto -8 -1 -11 -5 -19 -13

RESULTAT FÖRE SKATT 17 22 36 27 2 -7

Skatt på periodens resultat -4 2 -8 1 -6 3

NETTORESULTAT, Kvarvarande verksamhet 13 24 28 28 -4 -4

NETTORESULTAT, Avvecklad verksamhet 0 -22 0 -25 -13 -38

NETTORESULTAT, Total verksamhet 13 2 28 3 -17 -42

Kassaflödessäkringar -1 0 -1 0 0 1

Säkringar av nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 0

Omräkningsdifferenser -5 0 -4 1 -3 2

Inkomstskatt hänförligt komponenter i övrigt totalresultat 0 0 0 0 0 0

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen -6 0 -5 1 -3 3

Omvärdering av nettoförpliktelser 0 -3 1 -4 3 -2

Poster som inte skall återföras i resultaträkningen 0 -3 1 -4 3 -2

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -6 -3 -4 -3 0 1

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 7 -1 24 0 -17 -41

Varav avvecklad verksamhet 0 0 0 0 0 0

Periodens nettoresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 13 2 28 3 -17 -42

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0 0 0

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 7 -1 24 0 -17 -41

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0 0 0

Hänförligt till moderbolagets aktieägare (kr):

Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet 0,53 0,98 1,14 1,14 -0,16 -0,16

Resultat per aktie eft. full konvertering, kvarvarande verksamhet 0,49 0,96 1,05 1,05 -0,16 -0,16

Resultat per aktie, total verksamhet 0,53 0,08 1,14 0,12 -0,69 -1,71

Resultat per aktie eft. full konvertering, total verksamhet 0,49 0,08 1,05 0,12 -0,78 -1,71

Nettokassaflöde per aktie 0,82 0,78 1,30 1,10 0,16 -0,04

Antal aktier i genomsnitt under perioden (milj. st) 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5

Antal aktier vid periodens slut (milj. st) 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5

Antal aktier i genomsnitt efter full konvertering (milj. st) 29,4 29,4 29,4 29,4 29,5 29,4

Antal aktier vid periodens slut efter full konvertering (milj. st) 29,4 29,4 29,4 29,4 29,5 29,4

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (Mkr)



KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (Mkr)

Midway Holding AB / Delårsrapport Q2 2017 7(11)

2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

Koncernmässig goodwill 34 57 34

Övriga anläggningstillgångar 381 342 405

Övriga omsättningstillgångar 674 800 692

Likvida medel och kortfristiga placeringar 74 42 55

SUMMA TILLGÅNGAR 1 163 1 241 1 186

Eget kapital, inkl. innehav utan bestämmande inflytande 436 453 412

Konvertibelt förlagslån 92 91 91

Avsättningar 68 78 71

Räntebärande skulder 296 357 320

Övriga skulder 271 262 292

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 163 1 241 1186

KONCERNENS NYCKELTAL

2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

Soliditet, % 37 37 35

Soliditet inkl. konvertibelt förlagslån, % 45 44 42

Räntetäckningsgrad, ggr 1,1 Neg. Neg.

Avkastning på sysselsatt kapital, % 4 3 Neg.

Avkastning på eget kapital, efter skatt, % 6 Neg. Neg.

Avkastning på totalt kapital, före skatt, % 3 2 Neg.

Utlandsandel i % av omsättningen 55 47 50

Nettokassaflöde, Mkr 32 27 -1

Eget kapital, Mkr 436 453 412

Eget kapital per aktie, kr 17,80 18,48 16,81

Eget kapital per aktie efter full konvertering 17,80 18,48 16,81

Antal anställda 604 612 613

Räntetäckningsgraden och avkastningstalen är beräknade på rullande 12-månaders siffror.
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Nettoomsättning 2017 2016

Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4

Teknikföretag 268 236 224 216 235 220 895

Handelsföretag 203 228 212 176 220 167 775

Summa kvarvarande bolag 471 464 436 392 455 387 1 670

Resultat 2017 2016

Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4

Teknikföretag 28 22 13 26 24 14 77

Handelsföretag 4 6 6 5 4 0 15

Centralt, inkl intressebolag -5 -6 -4 -4 -5 -5 -18

Rörelseresultat exkl. omstrukt. 27 22 15 27 23 9 74

Omstrukturering -2 0 -39 -29 0 0 -68

Rörelseresultat inkl. omstrukt. 25 22 -24 -2 23 9 6

Finansnetto -8 -3 -10 2 -1 -4 -13

Resultat före skatt 17 19 -34 0 22 5 -7

2017 2016

Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4

Nettoomsättning - - 20 14 52 88 174

Rörelseresultat exkl. omstrukt. - - -5 -3 -2 -2 -12

Omstrukturering - - -3 -7 -19 0 -29

Rörelseresultat inkl. omstrukt. - - -8 -10 -21 -2 -41

Finansnetto - - 0 0 -1 -1 -2

Resultat före skatt - - -8 -10 -22 -3 -43

Nettoresultat, avvecklad verksamhet - - -3 -10 -22 -3 -38

Avvecklad verksamhet

KVARTALSÖVERSIKT (Mkr)

Kvarvarande verksamhet
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (Mkr)

2017
Q1-Q2

2016 
Q1-Q2

2016
Q1-Q4

Ingående balans 412 463 463

Summa totalresultat för rapportperioden 24 0 -41

Utdelning --- --- ---

Innehav utan bestämmande inflytande i avyttrade dotterföretag --- -10 -10

Utgående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 436 453 412

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (Mkr)

2017
Q2

2016
Q2

2017
Q1-Q2

2016
Q1-Q2

2016
Q1-Q4

Kvarvarande verksamhet

Resultatet före skatt 17 22 36 27 -7

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 15 18 30 43 90

Betald skatt -4 2 -8 1 -7

Förändringar i rörelsekapital 63 -29 50 -72 17

Kassaflöde från löpande verksamheten 91 13 108 -1 93

Kassaflöde från investeringsverksamheten -38 53 -46 52 47

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -29 -20 -45 -37 -117

Avvecklad verksamhet

Kassaflöde från löpande verksamheten - -19 0 0 23

Kassaflöde från investeringsverksamheten - -2 0 -2 4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -15 0 -16 -41

KASSAFLÖDE 24 10 17 -4 9

Likvida medel vid periodens början (inkl. valutaeffekter) 36 20 43 34 34

Likvida medel vid periodens slut 60 30 60 30 43



MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (Mkr)

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (Mkr)
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2017
Q1-Q2

2016
Q1-Q2

2016
Q1-Q4

Administrationskostnader -11 -11 -20

Övriga rörelseintäkter 2 3 6

Övriga rörelsekostnader 0 0 0

RÖRELSERESULTAT -9 -8 -14

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 -43

Finansnetto -4 -2 -5

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -13 -10 -62

Skatt på periodens resultat 0 0 -2

PERIODENS RESULTAT -13 -10 -64

2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

Anläggningstillgångar 333 404 336

Övriga omsättningstillgångar 371 275 375

Likvida medel och kortfristiga placeringar 4 0 9

SUMMA TILLGÅNGAR 708 679 720

Eget kapital 243 310 256

Konvertibelt förlagslån 92 91 91

Räntebärande skulder 369 275 367

Övriga skulder 4 3 6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 708 679 720
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DEFINITIONER 

Avkastning på eget kapital efter skatt Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital

Avkastning på sysselsatt kapital Resultatet före skatt plus räntekostnader i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital

Avkastning på totalt kapital före skatt Resultatet före skatt plus räntekostnader i relation till totalt kapital

Avvecklad verksamhet Sedan bokslutskommunikén för 2016 delas verksamheten i kvarvarande och avvecklad. I 
avvecklad verksamhet ingår Alab Aluminiumsystem AB, Fastighets AB Lennart Eriksson, Onrox
Group AB, Lundgrens Machinery AB, Cbiz Partner AB och Haki ABs franska verksamhet. 

EBITDA Rörelseresultat från kvarvarande verksamhet exklusive omstruktureringsnetto samt av- och 
nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar

Kvarvarande verksamhet* Sedan bokslutskommunikén för 2016 delas verksamheten i kvarvarande och avvecklad. 
Kvarvarande verksamhet Teknik: FAS Machinery International AB, Haki AB, Landqvist 
Mekaniska Verkstad AB, Midtrailer AB, Sigarth AB, Stans & Press i Olofström AB.
Kvarvarande verksamhet Handel: Gustaf E Bil AB, Norgeodesi A/S, Normann Olsen Maskin A/S, 
AB Sporrong.

Nettokassaflöde Resultat efter betald skatt med tillägg för avskrivningar och ej kassaflödespåverkande poster 
samt avdrag för nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Omstruktureringsnetto Intäkter och kostnader av engångskaraktär hänförbara till koncernens omstrukturering

Räntetäckningsgrad Resultatet före skatt  plus räntekostnader i relation till finansiella kostnader

Rörelsemarginal Rörelseresultat exklusive omstruktureringsnetto i relation till omsättning

Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintressen i relation till balansomslutningen

Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med kortfristiga ej räntebärande skulder

Total verksamhet Total verksamhet innefattar avvecklad och kvarvarande verksamhet

*Om inget annat anges i rapporten avses kvarvarande verksamhet.


