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FINANSIELLT SAMMANDRAG

FÖRSTA KVARTALET 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 366 Mkr (451).  Minskningen är i stort hänförbar till den strategiska 
förändringen i NOM Holding, vilken påbörjades 2017.

• Rörelseresultatet uppgick till 15 Mkr (22), varav poster av engångskaraktär uppgick 
till -2 Mkr (0). Justerat rörelseresultat uppgick till 17 Mkr (22).

• Nettoresultatet uppgick till 13 Mkr (15).

• Periodens kassaflöde, exklusive kassaflöde från finansieringsverksamheten, uppgick till 15 Mkr (9), 
vilket bidrog till att koncernens nettoskuld minskade med 16 Mkr till 270 Mkr.  

• Resultat per aktie uppgick till 0,51 kr (0,61). Resultat per aktie efter full konvertering uppgick till 
0,48 kr (0,56). 

2018
Q1

2017
Q1

2017
Q1-Q4

Nettoomsättning 366 451 1 637

Justerat rörelseresultat 17 22 62

Rörelseresultat 15 22 5

Resultat före skatt 16 19 -15

Nettoresultat 13 15 -18

Resultat per aktie 0,51 0,61 -0,75

Resultat per aktie efter full konvertering 0,48 0,56 -0,75

Kassaflöde per aktie 0,00 -0,28 1,43

Kassaflöde per aktie efter full konvertering 0,00 -0,28 1,19
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VD:s kommentar
Målet för Midway är att skapa större och lönsamma bolag med en kontinuerlig potential att utvecklas både
vad gäller tillväxt och lönsamhet. Omstöpningen av företaget fortsätter i oförminskad takt.

Utredningen i Haki klar under första kvartalet
Utredningen i Haki har präglat koncernen under det senaste halvåret. Låt mig kort sammanfatta vad som
har hänt.

Tidigt 2017 såg vi ett antal oroande tendenser inom Haki bland annat i form av sjunkande rörelsemarginal
och ökande kapitalbindning. En ny CFO rekryterades och vi inledde en genomlysning av verksamheten. Den
ökade transparensen gav oss ny och mer detaljerad information, vilket så småningom resulterade i en
reviderad strategi och att dåvarande VD:n lämnade bolaget. Kort efter personalförändringen fick vi tips om
oegentligheter i bolaget. Informationen ledde till en brottsutredning som nu slutat i en polisanmälan
mot ett antal Haki anställda. De polisanmälda individerna har alla lämnat bolaget. Här tar nu rättsväsendets
process vid och vi avvaktar dess utfall, vilket kan ta tid.

De nedskrivningar som gjordes i Haki under det fjärde kvartalet 2017 var av engångskaraktär och påverkar
inte företagets dagliga affär, vilket bekräftas av verksamhetens utveckling under första kvartalet 2018.
Största delen av nedskrivningarna är ett resultat av alltför aggressiva tillväxtsatsningar, som beslutades om i
början av perioden 2013-2017. En mindre del av nedskrivningarna omfattas av den polisanmälan som
gjorts.

Vi har använt oss av tre externa och oberoende rådgivare för utredning, juridisk rådgivning och för att
stärka vår internkontroll. Vi har också förtydligat och strukturerat upp vår ägarstyrningsmodell samt stärkt
styrelsen i Haki med relevant kompetens inom supply chain och affärsstyrning.

Tre bolag som kräver ytterligare åtgärder
I de tre innehaven, Gustaf E Bil, Midtrailer och Sporrong, krävs ett fortsatt fokus och nya åtgärder. I
Sporrong har vi anlitat en ny tf VD, Annika Rost, som har en gedigen erfarenhet inom retail och av
konsumentnära produkter. Första uppdraget är att analysera verksamheten och lägga en plan för att
skyndsamt vända bolagets bekymmersamma trend. Steg två i arbetet blir att forma en långsiktig strategi.

Inom Midtrailer pågår en omställning av hela försörjningskedjan och bl.a. har produktion flyttats till nya
leverantörer. Bedömningen är att det kommer att ta ytterligare minst ett år innan vi börjar se positiva
resultat. Då marknaden är attraktiv i ett längre perspektiv och en avveckling är kostsam, så väljer vi att satsa
långsiktigt på bolaget, dock med noggrann uppföljning.

Marknaden för Gustaf E Bil påverkas för tillfället av ett antal yttre omständigheter och vi fortsätter
översynen för att utvärdera rätt väg framåt för bolaget.

Fem bolag som utvecklas positivt
Fem av våra övriga innehav fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Det är FAS, Landqvist, NOM Holding,
Sigarth och Stans & Press. I de bolagen finns nu en bra intern struktur, god uppföljning och kontroll samt en
fastlagd strategi som ledningen arbetar utifrån.

Haki, ett bolag med stor utvecklingspotential
Haki är vårt största innehav och vi ser fortsatt en mycket intressant utvecklingspotential. Bolagets nya
ledning har på några få månader vidtagit flertalet åtgärder som gett positiv effekt på såväl marknads- som
kostnadssidan. Strategiskt arbetar Haki nu med att bredda sina erbjudanden och sina marknader för att
minska beroendet av den volatila byggmarknaden. Tillsammans med Hakis ledning formar vi en
förvärvsstrategi med målet att växa och att bredda oss från ”Bygg och Produkter” till ”Industri och Service”.

Malmö den 24 april 2018
Sverker Lindberg, VD
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KOMMENTARER TILL RAPPORTEN

Första kvartalet 2018
Koncernens omsättning uppgick till 366 Mkr (451), en
minskning med 19%. Minskningen avser
affärsområdet Handel och är huvudsakligen ett
resultat av omstruktureringen i NOM Holding, men
även övriga bolag inom Handel minskar omsättningen
jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 15 (22). Förändringen är
i stort hänförbar till affärsområdet Handel. Det
justerade rörelseresultatet uppgick till 17 Mkr (22).
De extraordinära kostnadsposterna är relaterade till
utredningen i Haki.

Rensat från poster av engångskaraktär hänförligt till
utredningen i Haki har centrala kostnader minskat till
4 Mkr (6). Minskningen beror dels på omorganisation
och är dels ett resultat av ett strukturerat arbete för
att minska administrationskostnaderna.

Kassaflödet under perioden uppgick till 0 Mkr (-7). I
kassaflöde för det första kvartalet ingår det en
nettoamortering av utestående krediter på cirka 15
Mkr, vilket ytterligare minskat koncernens nettoskuld
som per balansdagen uppgick till 270 Mkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till 48 Mkr (17) där förändringen mot föregående år
främst förklaras av ett minskat rörelsekapital.

Finansnettot uppgick till 1 Mkr (-3) i det första
kvartalet 2018. Förändringen är bland annat
hänförbar till en positiv värdeförändring avseende
aktieinnehavet i Acrinova AB (publ), vilken uppgick till
2 Mkr, samt gynnsamma valutakurseffekter. Det
förbättrade finansnettot förklaras även av minskade
räntekostnader om cirka 1 Mkr jämfört med
motsvarande kvartal 2017, vilket är en effekt av en
lägre skuldsättning samt en mer centraliserad
hantering av upplåning och likviditetsbehov.

Resultat efter skatt uppgick till 13 Mkr (15), vilket
motsvarar 0,51 kr/aktie (0,61).
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Första kvartalet 2018
Midway ser en fortsatt god potential i Haki och
arbetar med att effektivisera och bredda
verksamheten för att nå lönsam tillväxt.

De nedskrivningar som gjordes i Haki under det fjärde
kvartalet 2017 var av engångskaraktär och påverkar
inte företagets vardagliga affär, vilket bekräftas av
verksamhetens utveckling under första kvartalet
2018.

Under det första kvartalet ökade omsättningen i Haki
från 124 Mkr till 127 Mkr. Rörelseresultatet steg från
12 till 13 Mkr.

Haki har vidtagit ett antal kostnadsbesparande
åtgärder som kommer att ge effekt under de
kommande sex till tolv månaderna. Bland annat har
personalstyrkan minskats med cirka 10 procent
jämfört med Q1 2017, produktionen i Sverige har
effektiviserats och en produktionsenhet i Polen
kommer att avvecklas.

Marknadsmässigt har Haki nått framgångar under
kvartalet. På den norska marknaden har bolaget bland
annat tagit större off-shore projekt och offentliga
renoverings- och nybyggnadsprojekt i Oslo-området. I
Danmark har uppstarten av ett projekt i Grenå hamn
gett ökad försäljning och affären är ett viktigt led i
bolagets ambition att öka närvaron utanför
byggindustrin i landet. På den nordamerikanska
marknaden har Haki skrivit ett distributionsavtal med
ett kanadensiskt industriserviceföretag med
ambitionen att öka försäljningen i Nordamerika, som
idag endast är inriktad på Väderskydd.

Stans & Press visade en god tillväxt under kvartalet.
Försäljningen ökade till 33 Mkr från 26 Mkr och
rörelseresultatet ökade från 2 till 3 Mkr. Bolaget
gynnas av den fortsatt starka svenska
industrikonjunkturen.

Landqvist, som i stort agerar på samma marknad som
Stans & Press, fortsätter att leverera goda resultat.
Försäljningen i kvartalet ökade från 13 till 15 Mkr och
rörelseresultatet var stabilt kring 4 Mkr.

För FAS sjönk försäljningen från 21 till 16 Mkr. Det
första kvartalet 2017 var starkt, samtidigt som FAS i år
drabbades av ett antal förskjutningar av leveranser.
Därav sjönk rörelseresultatet från 3 till 1 Mkr.
Orderingången under kvartalet var dock bra, vilket
innebär att FAS gick in i det andra kvartalet 2018 med
en god orderbok. Under det första kvartalet tillträdde
Stefan Berg som ny VD. Stefan har bland annat en
bakgrund som globalt ansvarig för Technical Services
inom Tetra Pak.

Såväl försäljning som rörelseresultat inom Sigarth låg i
linje med föregående år. Företaget gynnas av en
fortsatt god byggkonjunktur i Europa.

Försäljningen inom Midtrailer minskade från 19 till 16
Mkr. Minskningen beror i huvudsak på den sena
våren. Rörelseresultatet sjönk från -2 till -4 Mkr.
Bolaget arbetar med att förbättra den svaga
lönsamheten, som grundar sig i problem i
försörjningskedjan och bl.a. flyttas produktionen till
Sverige. Bedömningen är att problemen kommer att
kvarstå under 2018 och troligtvis även en bit in i 2019.
Midtrailers marknad är attraktiv för Midway i ett
längre perspektiv.
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Q1 Q1-Q4

Omsättning Rörelseresultat Oms.
Rörelse-
resultat

2018 2017 2018 2017 2017 2017

FAS 16 21 1 3 78 8

Haki 127 124 13 12 530 0

Landqvist 15 13 4 4 51 13

Midtrailer 16 19 -4 -2 83 -9

Sigarth 34 34 4 4 119 9

Stans & Press 33 26 3 2 113 4

Interneliminering -1 -1 0 0 -7 0

Teknik 241 236 21 22 967 25

Affärsområde Teknik



Första kvartalet 2018
Försäljningen inom NOM Holding var under det första
kvartalet 28 Mkr och rörelseresultatet 1 Mkr.
Försäljning av mätutrustning är tillfälligt svagare än
föregående år, men nya produkter lanseras under Q2
och förväntas bidra till en återhämtning. Inom
industridelen är omstruktureringen i slutfasen och
arbete pågår med att justera såväl organisation som
affärsmodeller. NOM Holding var under det första
kvartalet 2017 under omstrukturering, vilket påverkar
jämförelsetalen.

För Sporrong sjönk försäljningen från 24 till 18 Mkr
och rörelseresultatet från 2 till -2 Mkr. Föregående års
första kvartal var starkt med större order till Polisen
och FMV. Utgående orderstock är svag och det pågår
en analys av situationen. För att leda det arbetet har
koncernen under kvartalet anlitat Annika Rost som tf
VD. Hon har tidigare bland annat varit VD för Svenskt
Tenn och Efva Attling.

Inom Gustaf E Bil sjönk försäljningen till 80 Mkr från
83 Mkr och rörelseresultatet från 1 Mkr till 0 Mkr.
Förändringen i omsättning förklaras till stor del av en
allt större andel privatleasingavtal. Det lägre
resultatet beror främst på att företaget ser en
förskjutning från försäljning av begagnade bilar med
högre marginaler till nybilsförsäljning. Branschen i
Sverige påverkas under 2018 av regulatoriska
förändringar.
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Q1 Q1-Q4

Omsättning Rörelseresultat Oms.
Rörelse-
resultat

2018 2017 2018 2017 2017 2017

Gustaf E Bil 80 83 0 1 328 0

NOM Holding 28 108 1 4 252 0

Sporrong 18 24 -2 2 90 1

Interneliminering 0 0 0 0 0 -2

Handel 125 215 -1 6 670 -1

Affärsområde Handel



Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i maskiner, inventarier
och byggnader uppgick till 33 Mkr (18) i det första
kvartalet, vilket i huvudsak avser hyresmaterial i Haki
samt privatleasingavtal i Gustaf E Bil. Bedömningen är
att koncernens nettoinvesteringar kommer att minska
väsentligt de närmaste kvartalen.

Planenliga avskrivningar för kvartalet uppgick till 16
Mkr (15).

Likviditet och finansiering
(Jämförelsetal per 2017-12-31)
Nettoskulden i koncernen minskade med cirka 15 Mkr
i det första kvartalet och uppgick till 270 Mkr.

Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar
uppgick till 95 Mkr (93). Kassaflödet är alltjämt
positivt i inledningen av 2018 och likviditeten bedöms
vara god för tillfället. Koncernens outnyttjade krediter
uppgår till 68 Mkr (64).

Soliditeten för koncernen uppgick till 37% (36).
Soliditeten inklusive konverteringslån uppgick till 45%
(45). Moderbolagets soliditet uppgick till 42% (43) och
till 55% (56) efter full konvertering.

Moderbolaget emitterade ett konvertibelt förlagslån
till ett nominellt värde om 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 egen-
kapitalandelen bestämdes vid utgivandet.

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

Per 2018-03-31 uppgick antalet aktier i Midway
Holding AB till 24 517 272 och vid full konvertering
uppgick det till 29 409 349. Antalet aktieägare per
balansdagen uppgick till 3 836 st (3 858).

Upplysningar om finansiella instrument
(Jämförelsetal per 2017-12-31)
Koncernens innehav av noterade aktier i Acrinova AB
(publ) uppgår per balansdagen till 16 Mkr (15) enligt
värderingshierarki nivå 1.

Koncernens onoterade aktier uppgår per balansdagen
till 1,0 Mkr (1,0) enligt värderingshierarki nivå 3. Inga
omklassificeringar 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 31 mars
Den 10 april 2018 avyttrade Midway 49,9 procent av
aktierna i bolaget Lundgrens Montage i Hjärup AB till
Acrinova AB (publ). Bolaget innehåller en fastighet i
Hjärup, Staffanstorps kommun. Köpeskillingen
uppgick till 5,5 miljoner kronor, vilket reglerades
kontant på tillträdesdagen. Försäljningen förväntas få
en positiv resultateffekt på cirka 3 miljoner kronor i
det andra kvartalet 2018.

Thomas Schüller har utsetts till ny VD för Haki AB. Han
tillträder tjänsten den 1 maj 2018.

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 i
årsredovisningen för 2017.
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Malmö den 24 april 2018

På styrelsens uppdrag

Sverker Lindberg
VD

Denna rapport har inte varit föremål för granskning
av bolagets revisorer. 

Denna information är sådan som Midway Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24/4 2018 kl. 14.00 CET.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS
34, ÅRL och RFR2. Midway Holding tillämpar fortsatt
samma redovisningsprinciper och värderings-
metoder som finns beskrivna i den senaste
årsredovisningen, med tillägg för de
redovisningsstandarder som kräver tillämpning från
1 januari 2018 och som beskrivs i årsredovisningen.

Ändringar: som tillämpas från och med 1 januari
2019 och framåt

IFRS 16, ”Leases”, innebär att nästan samtliga
leasingkontrakt kommer att redovisas i
balansräkningen, då ingen åtskillnad längre görs
mellan operationella och finansiella leasingavtal.
Koncernen har ännu inte utvärderat i hur stor
utsträckning leasingåtaganden kommer att redovisas
som tillgång och det är därför inte möjligt att vid
denna tidpunkt uppskatta beloppet för tillgångar
med nyttjanderätt och leasingskulder som kommer
att redovisas vid övergången till den nya standarden
och hur detta kan påverka koncernens resultat och
klassificering av kassaflöden. Standarden ska
tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari
2019.

Midway redovisar sålda eller nedlagda verksamheter
som avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5. Då
avvecklad verksamhet för 2017 endast avsåg Cbiz
Partner AB och effekter under jämförelseåret 2017

inte bedöms vara av väsentlig karaktär beskrivs
belopp för avvecklad verksamhet i denna rapport i
text istället för som en del av resultaträkning i
sammandrag och kassaflödesanalys.

Denna rapport avges i hela miljontals kronor varför
avrundningsdifferenser kan förekomma vid enskilda
rader och belopp.

Kommande rapporttillfällen
Måndagen den 16 juli 2018
Delårsrapport för januari - juni 2018

Fredagen den 26 oktober 2018
Delårsrapport för januari - september 2018

Onsdagen den 6 februari 2019
Bokslutskommuniké för januari – december 2018

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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2018
Q1

2017
Q1

Rullande
12-mån

2017
Q1-Q4

Nettoomsättning 366 451 1 552 1 637

Kostnad för sålda varor -278 -347 -1 243 -1 312

BRUTTORESULTAT 88 104 309 325

Försäljningskostnader -43 -50 -192 -199

Administrationskostnader -29 -31 -112 -114

Övriga rörelseintäkter och -kostnader, netto -1 -1 -7 -7

RÖRELSERESULTAT 15 22 -2 5

Finansnetto 1 -3 -16 -20

RESULTAT FÖRE SKATT 16 19 -18 -15

Skatt på periodens resultat -3 -4 -2 -3

NETTORESULTAT 13 15 -20 -18

Kassaflödessäkringar -1 0 -2 -1

Omräkningsdifferenser 5 -1 8 2

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen 4 -1 6 1

Omvärdering av nettopensionsförpliktelser 0 1 -6 -5

Poster som inte skall återföras i resultaträkningen 0 1 -6 -5

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 4 0 0 -4

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 17 15 -20 -22

Periodens nettoresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 13 15 -20 -18

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 17 15 -20 -22

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0

Hänförligt till moderbolagets aktieägare (kr):

Resultat per aktie 0,51 0,61 -0,82 -0,75

Resultat per aktie efter full konvertering 0,48 0,56 -0,82 -0,75

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

Antal aktier vid periodens slut (milj. st) 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

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

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (Mkr)

Under Q1 tillika helåret 2017 uppgick omsättning och kostnad för sålda varor hänförligt till avvecklad verksamhet till 14 Mkr och hade 
därmed ingen resultatpåverkan. Inga belopp redovisas som avvecklad verksamhet för 2018. 



KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (Mkr)
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2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

Koncernmässig goodwill 34 34 34

Övriga anläggningstillgångar 402 394 378

Övriga omsättningstillgångar 582 683 570

Likvida medel och kortfristiga placeringar 95 52 93

SUMMA TILLGÅNGAR 1 113 1 163 1 075

Eget kapital, inkl. innehav utan bestämmande inflytande 407 427 390

Konvertibelt förlagslån 94 92 93

Avsättningar 75 69 74

Räntebärande skulder 290 305 305

Övriga skulder 247 270 213

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 113 1 163 1 075

KONCERNENS NYCKELTAL

2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

Soliditet, % 37 37 36

Soliditet inkl. konvertibelt förlagslån, % 45 45 45

Räntetäckningsgrad, ggr 0,4 1,2 0,5

Avkastning på sysselsatt kapital, % 1,1 4,2 1,8

Avkastning på eget kapital, efter skatt, % Neg. 1,6 Neg.

Avkastning på totalt kapital, före skatt, % 0,9 3,3 1,4

Utlandsandel i % av omsättningen 50 55 53

Kassaflöde, Mkr 0 -7 35

Nettoskuld, Mkr 270 322 286

Eget kapital, Mkr 407 427 390

Eget kapital per aktie, kr 16,58 17,42 15,88

Eget kapital per aktie efter full konvertering 16,58 17,42 15,88

Antal anställda 569 604 580

Räntetäckningsgraden och avkastningstalen är beräknade på rullande 12-månaders siffror.
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (Mkr)

2018
Q1

2017
Q1

2017
Q1-Q4

Ingående balans 390 412 412

Summa totalresultat för rapportperioden 17 15 -22

Utdelning --- --- ---

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0

Utgående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 407 427 390

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (Mkr)

2018
Q1

2017
Q1

2017
Q1-Q4

Resultatet före skatt 16 19 -15

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 16 15 124

Betald/Erhållen skatt 9 -4 -15

Förändringar i rörelsekapital 7 -13 6

Kassaflöde från löpande verksamheten 48 17 100

Kassaflöde från investeringsverksamheten -33 -8 -63

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -15 -16 -17

KASSAFLÖDE 0 -7 35

Likvida medel vid periodens början (inkl. valutaeffekter) 78 43 43

Likvida medel vid periodens slut 78 36 78

Under Q1 tillika helåret 2017 uppgick kassaflöde från avvecklad verksamhet till 15 Mkr, varav 10 Mkr avsåg löpande verksamheten och 
5 Mkr avsåg investeringsverksamheten. Inga belopp redovisas som avvecklad verksamhet för 2018. 

Nettoomsättning 2018 2017

Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4

Teknikföretag 241 242 221 268 236 967

Handelsföretag 125 138 115 203 214 670

Summa koncern 366 380 336 471 450 1 637

Resultat 2018 2017

Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4

Teknikföretag 21 -36 12 28 22 25

Handelsföretag -1 -3 -6 2 6 -1

Centralt, inkl intressebolag -6 -6 -3 -5 -6 -19

Rörelseresultat 15 -45 3 25 22 5

Finansnetto 1 -3 -6 -8 -3 -20

Resultat före skatt 16 -48 -3 17 19 -15

KVARTALSÖVERSIKT PER SEGMENT (Mkr)



MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (Mkr)

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (Mkr)
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2018
Q1

2017
Q1

2017
Q1-Q4

Administrationskostnader -6 -5 -20

Övriga rörelseintäkter 1 1 4

Övriga rörelsekostnader 0 0 0

RÖRELSERESULTAT -5 -4 -16

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 54

Finansnetto -1 -2 -9

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -6 -6 29

Bokslutsdispositioner 0 0 19

Skatt på periodens resultat 0 0 1

PERIODENS RESULTAT -6 -6 49

2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar 311 333 311

Övriga omsättningstillgångar 364 370 370

Likvida medel och kortfristiga placeringar 45 13 24

SUMMA TILLGÅNGAR 720 716 705

Eget kapital 299 250 305

Konvertibelt förlagslån 94 92 93

Räntebärande skulder 317 367 298

Övriga skulder 10 7 9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 720 716 705
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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 I avvecklad verksamhet ingår Cbiz Partner AB. 

Kvarvarande verksamhet* Kvarvarande verksamhet Teknik: FAS Converting Machinery AB, Haki AB, Landqvist Mekaniska 
Verkstad AB, Midtrailer AB, Sigarth AB och Stans & Press i Olofström AB.
Kvarvarande verksamhet Handel: Gustaf E Bil AB, NOM Holding AS och AB Sporrong.
Nämnda juridiska enheter med dotterbolag ingår i begreppet.

Justerat rörelseresultat Rörelseresultat justerat för poster av engångskaraktär.

Nettoskuld Räntebärande skulder, inklusive avsättningar men exklusive konvertibelt förlagslån, med 
avdrag för likvida medel och kortfristiga placeringar.

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

*Om inget annat anges i rapporten avses kvarvarande verksamhet.


