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ANDRA KVARTALET 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 436 Mkr (470).

• Rörelseresultatet uppgick till 29 Mkr (25), varav poster av engångskaraktär uppgick 
till 2 Mkr (-2). Justerat rörelseresultat uppgick till 27 Mkr (27).

• Nettoresultatet uppgick till 20 Mkr (13).

• Periodens kassaflöde, exklusive kassaflöde från finansieringsverksamheten, uppgick till 22 Mkr (53), 
vilket bidrog till att koncernens nettoskuld minskade med 19 Mkr till 251 Mkr.  

• Resultat per aktie uppgick till 0,85 kr (0,53). Resultat per aktie efter full konvertering uppgick till 
0,77 kr (0,49). 

• Rikard Fransson utsågs i perioden till ny CFO för Midway. Rikard innehar idag rollen som 
Koncernredovisningschef och tillträder sin nya befattning under hösten 2018.

FÖRSTA HALVÅRET 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 802 Mkr (921).

• Rörelseresultatet uppgick till 44 Mkr (47), varav poster av engångskaraktär uppgick 
till 0 Mkr (-2). Justerat rörelseresultat uppgick till 44 Mkr (49).

• Nettoresultatet uppgick till 33 Mkr (28).

• Periodens kassaflöde, exklusive kassaflöde från finansieringsverksamheten, uppgick till 37 Mkr 
(62), vilket bidrog till att koncernens nettoskuld minskade med 35 Mkr till 251 Mkr.  

• Resultat per aktie uppgick till 1,37 kr (1,14). Resultat per aktie efter full konvertering uppgick till 
1,25 kr (1,05). 
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2018
Q2

2017
Q2

2018
Q1-Q2

2017
Q1-Q2

Nettoomsättning 436 470 802 921

Justerat rörelseresultat 27 27 44 49

Rörelseresultat 29 25 44 47

Resultat före skatt 26 17 42 36

Nettoresultat 20 13 33 28

Resultat per aktie 0,85 0,53 1,37 1,14

Resultat per aktie efter full konvertering 0,77 0,49 1,25 1,05

Kassaflöde, exkl finansieringsverksamheten, per aktie 0,90 2,16 1,51 2,53

Totalt kassaflöde per aktie -0,41 0,98 -0,41 0,69

FINANSIELLT SAMMANDRAG

KVARVARANDE VERKSAMHET
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VD:s kommentar

Strategin för Midwaykoncernen är att skapa färre, större och lönsamma bolag som har potential att
utvecklas både vad gäller tillväxt och lönsamhet. Avyttringen av Sporrong i början av juli är en del av denna
förändringsresa. Kortsiktigt kommer åtgärderna att ge negativa resultateffekter, men påverka kassaflödet
positivt. Skuldsättningsgraden sänks och vi ökar möjligheten att utveckla koncernen i enlighet med vår
strategi.

Nya ledningen börjar forma morgondagens Haki
Haki är Midways största innehav och vi ser en fortsatt stor potential i bolaget. Den nya ledningen med VD
Thomas Schüller och CFO Jesper Lundström har påbörjat en större översyn av bolaget. Fasta kostnader
reduceras samtidigt som den organiska tillväxttakten prioriteras. Dessa åtgärder har haft positiva effekter
på såväl volym- som marginalutvecklingen redan under det andra kvartalet 2018.

Haki arbetar vidare med att bredda verksamheten från ”Bygg och Produkter” till ”Industri och Service”. Vi
har även börjat titta på möjligheterna att växa via förvärv. Totalt sett ser vi med stor tillförsikt på Hakis
fortsatta utveckling.

Två bolag kräver ytterligare fokus och åtgärder
Vi har tidigare informerat om att vi ser ett behov av fortsatt fokus och nya åtgärder inom Gustaf E Bil,
Midtrailer och Sporrong. Som ett led i detta arbete avyttrades Sporrong till finska Kultakeskus i juli.
Transaktionen ger en negativ resultateffekt på ca -3 Mkr och en positiv kassaflod̈eseffekt på ca 6 Mkr, vilket
kommer att pav̊erka vårt tredje kvartal 2018. För Midtrailer och Gustaf E Bil ser vi ett fortsatt behov av
fokus och ytterligare åtgärder, vilka förväntas att medföra kostnader av betydande omfattning.

Övriga bolag utvecklas fortsatt positivt
Våra fem övriga innehav, FAS, Landqvist, NOM Holding, Sigarth och Stans & Press, fortsätter att utvecklas
positivt. Där finns en bra intern struktur, god uppföljning och kontroll samt fastlagda strategier. Den
generellt goda industrikonjunkturen gynnar fortsatt dessa bolag och bidrar till en god utveckling.

Midway – en koncern i fortsatt förändring
Som tidigare meddelats kommer Sofia Svensson, vice VD och CFO, att lämna Midway under hösten för att
bli VD för Lammhult Design Group AB (publ). Sofia har varit drivande i senaste årets omstöpning av Midway
och har gjort ett utmärkt arbete. Rikard Fransson, som närmast kommer från tjänsten som
koncernredovisningschef för Midway, tillträder som ny CFO för koncernen under hösten. Vi är en liten
koncernledning som arbetar mycket tätt med våra dotterbolagschefer för att utveckla våra portföljbolag
samt med att effektivisera de centrala funktionerna, sänka kostnader och möjliggöra tillväxt genom en sund
kapitalstruktur.

Malmö den 16 juli 2018
Sverker Lindberg, VD



KOMMENTARER TILL RAPPORTEN

Andra kvartalet 2018
Koncernens omsättning uppgick till 436 Mkr (470), en
minskning med 7%. Minskningen avser affärsområdet
Handel och är huvudsakligen ett resultat av
omstruktureringen i NOM Holding.

Rörelseresultatet uppgick till 29 Mkr (25). Det
justerade rörelseresultatet uppgick till 27 Mkr (27).
Poster av engångskaraktär uppgår till 2 Mkr (-2) och
är huvudsakligen relaterade till försäljningen av
resterande aktier i intressebolaget Lundgrens
Montage i Hjärup AB.

Kassaflödet under perioden uppgick till -10 Mkr (24). I
kassaflödet för det andra kvartalet ingår det en
nettoamortering av utestående krediter på cirka 32
Mkr, vilket ytterligare minskat koncernens nettoskuld
som per balansdagen uppgick till 251 Mkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till 35 Mkr (91) där föregående års starka kassaflöde
var relaterat till utförsäljning av varulager i NOM
Holding.

Finansnettot uppgick till -3 Mkr (-8) i det andra
kvartalet 2018. Förändringen är bland annat
hänförbar till värdeförändring avseende aktie-
innehavet i Acrinova AB (publ), vilken uppgick till -1
Mkr (-2 Mkr), samt gynnsamma valutakurseffekter
som uppgick till 2 Mkr (-1). Räntekostnaderna i
kvartalet var i nivå med föregående år.

Resultat efter skatt uppgick till 20 Mkr (13), vilket
motsvarar 0,85 kr/aktie (0,53).

Första halvåret
Koncernens omsättning uppgick till 802 Mkr (921), en
minskning med 13 %. Minskningen avser
affärsområdet Handel och är huvudsakligen ett
resultat av omstruktureringen i NOM Holding.

Rörelseresultatet uppgick till 44 Mkr (47). Justerat
rörelseresultat uppgick till 44 Mkr (49).
Rörelseresultatet för affärsområdet Teknik har ökat
med 1 Mkr och uppgick till 51 Mkr (50), medan
affärsområdet Handels rörelseresultat har minskat
med 5 Mkr och uppgick till 3 Mkr (8).
Rörelsemarginalen har ökat till 5,5% (5,1%).

Finansnettot uppgick till -2 Mkr (-11), där
förändringen i huvudsak avser värdeförändring
avseende aktieinnehavet i Acrinova AB (publ) som
uppgick till 0 Mkr (-2) samt positiva effekter från
valutakursförändringar uppgående till 6 Mkr (1).
Räntekostnaderna, som uppgick till -8 Mkr (-9), har
minskat med 1 Mkr till följd av lägre skuldsättning
samt optimering av koncernens tillgängliga likvida
medel.

Resultat efter skatt uppgick till 33 Mkr (28), vilket
motsvarar 1,37 kr/aktie (1,14).

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2015 
3,7%

2016
4,4%

2017 
3,8%

2018 
5,5%

Just. rörelsemarginal 2015-2018 

Midway Holding AB / Delårsrapport Q2 2018 3(12)



Andra kvartalet
Omsättningen ökade med 6,7% till 286 Mkr (268),
samtidigt som rörelseresultatet ökade till 30 Mkr (28).

Haki, Midways enskilt största innehav, utvecklades
positivt och bolagets omsättning ökade till 157 Mkr
(154). Rörelseresultatet förbättrades till 24 Mkr (19).

Hakis försäljning på den norska och danska
marknaden har utvecklats positivt med projekt
primärt inom off-shore. På den nordamerikanska
marknaden har Haki levererat sin första order inom
ramen för det samarbetsavtal som upprättades i
början av året. Sverige och Storbritannien har
utvecklats negativt i linje med en avvaktande
byggmarknad.

Hakis pågående kostnadsbesparingsprogram börjar ge
positiva effekter på resultatet. Programmet innefattar
framförallt en effektivisering av produktion och en
minskad personalstyrka. Kostnadsbesparings-
programmet är en del av den långsiktiga strategin för
att skapa finansiell stabilitet. Strategiarbetet
fortsätter nu med fokus på såväl organisk som
förvärvad tillväxt.

Under andra kvartalet tillträdde Thomas Schüller som
ny VD för Haki. Thomas var tidigare VD för Haki
Norge, där han utvecklat verksamheten på ett
positivt sätt under två år. Under andra halvåret 2017
anställdes en ny CFO och under det tredje kvartalet
2018 kommer även en supply chain director att
påbörja sitt uppdrag. Tillsammans kommer de tre att
spela en central roll i Hakis fortsatta utveckling.

Landqvist och Sigarth fortsätter att utvecklas väl.
Bolagen möter framgångsrikt marknadens behov av
ökade volymer. Under perioden inleddes arbetet med
att rekrytera en ny VD till Landqvist, som förväntas
vara på plats under andra halvåret 2018.

Stans & Press visar en fortsatt god volym- och
resultatförbättring. Omsättningen ökade till 36 Mkr
(30) och rörelseresultatet till 3 Mkr (2) främst tack
vare högre volymer och genom att minska fasta
kostnader i verksamheten. Bolaget har utifrån en
stabil kundbas genomfört förbättringar av
produktportföljen, effektiviseringar och prishöjningar.

För FAS ökade försäljningen till 17 Mkr (16) och
rörelseresultatet blev 0 (-1). Investeringar görs för att
bland annat effektivisera produktion och för att
uppdatera produktportföljen. Orderingången inför
det andra halvåret är stark.

Midtrailer visar fortsatt stora lönsamhetsproblem.
Midways fokus på Midtrailer kvarstår och det finns
behov av fler åtgärder, vilka förväntas att innebära
kostnader av betydande omfattning.

Första halvåret
Omsättningen ökade med 4,6% till 527 Mkr (504).
Den positiva förändringen avser främst Stans & Press
som ökade till 69 Mkr (56) och Haki som ok̈ade till 284
Mkr (278). Även Landqvist uppvisar en god tillväxt
under det första halvåret och omsättningen ökade till
32 Mkr (27).

Rörelseresultatet inom affärsområde Teknik var i
paritet med föregående år, 51 Mkr (50). Ökningen
avser även här framför allt Haki och Stans & Press.
Midtrailers lönsamhetsproblem dämpade periodens
rörelseresultat.
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Affärsområde Teknik

Q2 Q1-Q2

Omsättning Rörelseresultat Omsättning Rörelseresultat

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

FAS 17 16 0 -1 33 37 1 2

Haki 157 154 24 19 284 278 37 31

Landqvist 17 14 5 4 32 27 9 8

Midtrailer 28 26 -5 1 44 45 -9 -1

Sigarth 32 29 2 2 66 63 6 6

Stans & Press 36 30 3 2 69 56 6 4

Interneliminering -1 -1 - - -2 -2 - -

Teknik 286 268 30 28 527 504 51 50



Andra kvartalet
Omsättningen minskade inom affärsområdet Handel
med 25,7% till 150 Mkr (202), samtidigt som
rörelseresultatet ökade till 4 Mkr (2).

Försäljningen inom NOM Holding uppgick till 31 Mkr
(93), minskningen förklaras av den omstrukturering
som skett inom NOM Holding. Rörelseresultatet
uppgick till 2 Mkr (3), vilket var en viss nedgång
jämfört med föregående år men en väsentlig
förbättring av rörelsemarginalen till 6,5 % (3,2%). Mot
slutet av kvartalet har bolaget noterat en positiv
utveckling i försäljningsvolymen.

För Sporrong uppgick försäljningen till 27 Mkr (26)
och rörelseresultatet uppgick till 0 Mkr (1). Den 6 juli
2018 avyttrades AB Sporrong till finska Kultakeskus
OY. Transaktionen väntas innebära en negativ
resultateffekt på ca -3 Mkr och en positiv
kassaflod̈eseffekt på̊ ca 6 Mkr, vilket kommer att
påverka Midways tredje kvartal för 2018.

Inom Gustaf E Bil ökade försäljningen till 91 Mkr (83).
Rörelseresultatet ökade något till 1 Mkr (-1). Bolaget
växer i takt med marknadens positiva utveckling, men
prispressen på marknaden kvarstår, vilket påverkar
bolagets resultat negativt. Det innebär att Midways
fokus på Gustaf E Bil kvarstår och det finns behov av
ytterligare åtgärder, vilka förväntas att innebära
kostnader av betydande omfattning.

Första halvåret
Omsättningen inom affärsområdet Handel uppgick till
275 Mkr (417). Minskningen beror i stort på att NOM
Holding har omstrukturerats, men även Sporrong har
haft en svag utveckling. Rörelseresultatet uppgick till
3 Mkr (8). Minskningen är hänförbar till lägre
rörelseresultat i NOM Holding och Sporrong.

Midway Holding AB / Delårsrapport Q2 2018 5(12)

Q2 Q1-Q2

Omsättning Rörelseresultat Omsättning Rörelseresultat

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Gustaf E Bil 91 83 1 -1 171 166 1 0

NOM Holding 31 93 2 3 59 201 3 7

Sporrong 27 26 0 1 45 50 -2 3

Interneliminering - - - - - - - -2

Handel 150 202 4 2 275 417 3 8

Affärsområde Handel



Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i maskiner, inventarier
och byggnader uppgick till 17 Mkr (8) i det andra
kvartalet, vilket i huvudsak avser hyresmaterial i Haki
samt privatleasingavtal i Gustaf E Bil. Investeringar i
hyresmaterial har varit en del av Hakis strategi för att
öka den organiska tillväxten.

Planenliga avskrivningar för kvartalet uppgick till 17
Mkr (15).

Likviditet och finansiering
(Jämförelsetal per 2017-12-31)
Nettoskulden i koncernen minskade med cirka 35 Mkr
under det första halvåret och uppgick till 251 Mkr.

Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar
uppgick till 83 Mkr (93). Kassaflödet är fortsatt
positivt i det andra kvartalet 2018 och likviditeten
bedöms vara god. Koncernens outnyttjade krediter
uppgår till 98 Mkr (64).

Soliditeten för koncernen uppgick till 38% (36).
Soliditeten inklusive konverteringslån uppgick till 46%
(45). Moderbolagets soliditet uppgick till 49% (43) och
till 64% (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 30
juni 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 2018-06-29 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 3 892 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 15 Mkr (15) enligt
värderingshierarki nivå 1.

Koncernens innehav av 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 i perioden
Rikard Fransson utsågs i maj till ny CFO för Midway.
Rikard innehar idag rollen som Koncernredovisnings-
chef och tillträder sin nya befattning under hösten
2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Midway avyttrade den 6 juli 2018 dotterbolaget AB
Sporrong till Kultakeskus OY. Transaktionen innebär
en negativ resultateffekt på ca -3 mkr och en positiv
kassaflödeseffekt på ca 6 mkr, vilket kommer att
påverka Midways tredje kvartal för 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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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 16 juli 2018 kl. 12.30 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 merparten av
koncernens 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
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

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 16 juli 2018

Lennart Pihl Anders Bergstrand Svante Nilo Bengtsson
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Roger Stjernborg Eriksson Joel Eklund Anna Söderblom
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Sverker Lindberg
VD

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



Midway Holding AB / Delårsrapport Q2 2018 8(12)

2018
Q2

2017
Q2

2018
Q1-Q2

2017
Q1-Q2

Rullande
12-mån

2017
Q1-Q4

Nettoomsättning 436 470 802 921 1 518 1 637

Kostnad för sålda varor -331 -370 -609 -717 -1 204 -1 312

BRUTTORESULTAT 105 100 193 204 314 325

Försäljningskostnader -44 -47 -87 -97 -189 -199

Administrationskostnader -31 -33 -60 -64 -110 -114

Övriga rörelseintäkter och -kostnader, netto -1 4 -2 3 -12 -7

RÖRELSERESULTAT 29 25 44 47 2 5

Finansnetto -3 -8 -2 -11 -11 -20

RESULTAT FÖRE SKATT 26 17 42 36 -9 -15

Skatt på periodens resultat -6 -4 -9 -8 -4 -3

NETTORESULTAT 20 13 33 28 -13 -18

Kassaflödessäkringar 0 -1 -1 -1 -1 -1

Omräkningsdifferenser 5 -3 10 -4 16 2

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen 5 -4 9 -5 15 1

Omvärdering av nettopensionsförpliktelser 0 0 0 1 -6 -5

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

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 5 -4 9 -4 9 -4

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 25 9 42 24 -4 -22

Periodens nettoresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 20 13 33 28 -13 -18

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0 0 0

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 25 9 42 24 -4 -22

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0 0 0

Hänförligt till moderbolagets aktieägare (kr):

Resultat per aktie 0,85 0,53 1,37 1,14 -0,53 -0,75

Resultat per aktie efter full konvertering 0,77 0,49 1,25 1,05 -0,53 -0,75

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 29,4 29,4

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

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (Mkr)

Under första halvåret, 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. 
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2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31

Koncernmässig goodwill 34 34 34

Övriga anläggningstillgångar 405 381 378

Övriga omsättningstillgångar 614 674 570

Likvida medel och kortfristiga placeringar 83 74 93

SUMMA TILLGÅNGAR 1 136 1 163 1 075

Eget kapital, inkl. innehav utan bestämmande inflytande 432 436 390

Konvertibelt förlagslån 94 92 93

Avsättningar 76 68 74

Räntebärande skulder 258 296 305

Övriga skulder 276 271 213

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 136 1 163 1 075

KONCERNENS NYCKELTAL

2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31

Soliditet, % 38 37 36

Soliditet inkl. konvertibelt förlagslån, % 46 45 45

Räntetäckningsgrad, ggr 0,6 1,1 0,5

Avkastning på sysselsatt kapital, % 1,7 4,0 1,8

Avkastning på eget kapital, efter skatt, % Neg. 6,2 Neg.

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

Utlandsandel i % av omsättningen 48 55 53

Kassaflöde, Mkr -10 17 35

Nettoskuld, Mkr 251 290 286

Eget kapital, Mkr 432 436 390

Eget kapital per aktie, kr 17,62 17,80 15,88

Eget kapital per aktie efter full konvertering 17,62 17,80 15,88

Antal anställda 562 604 580

Räntetäckningsgraden och avkastningstalen är beräknade på rullande 12-månaders siffror.
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Nettoomsättning 2018 2017

Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4

Teknikföretag 286 241 242 221 268 236 967

Handelsföretag 150 125 138 115 203 214 670

Summa koncern 436 366 380 336 471 450 1 637

Resultat 2018 2017

Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4

Teknikföretag 30 21 -36 12 28 22 25

Handelsföretag 4 -1 -3 -6 2 6 -1

Centralt, inkl intressebolag -4 -6 -6 -3 -5 -6 -19

Rörelseresultat 29 15 -45 3 25 22 5

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

Resultat före skatt 26 16 -48 -3 17 19 -15

KVARTALSÖVERSIKT (Mkr)

2018
Q1-Q2

2017 
Q1-Q2

2017
Q1-Q4

Ingående balans 390 412 412

Summa totalresultat för rapportperioden 42 24 -22

Utdelning --- --- ---

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0

Utgående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 432 436 390

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (Mkr)

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (Mkr)

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

2018
Q2

2017 
Q2

2018
Q1-Q2

2017
Q1-Q2

2017
Q1-Q4

Resultatet före skatt 26 17 42 36 -15

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 13 15 29 30 120

Betald skatt -2 -4 7 -8 -15

Förändringar i rörelsekapital -2 63 5 50 16

Kassaflöde från löpande verksamheten 35 91 83 108 105

Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 -38 -46 -46 -53

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -32 -29 -47 -45 -17

KASSAFLÖDE -10 24 -10 17 35

Likvida medel vid periodens början (inkl. valutaeffekter) 78 36 78 43 43

Likvida medel vid periodens slut 68 60 68 60 78
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Midway Holding AB / Delårsrapport Q2 2018 11(12)

2018
Q1-Q2

2017
Q1-Q2

2017
Q1-Q4

Administrationskostnader -12 -11 -20

Övriga rörelseintäkter 4 2 4

Övriga rörelsekostnader 0 0 0

RÖRELSERESULTAT -8 -9 -16

Resultat från andelar i koncernföretag 1 0 54

Finansnetto -1 -4 -9

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -8 -13 29

Bokslutsdispositioner 0 0 19

Skatt på periodens resultat 0 0 1

PERIODENS RESULTAT -8 -13 49

2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31

Anläggningstillgångar 296 333 311

Övriga omsättningstillgångar 284 371 370

Likvida medel och kortfristiga placeringar 30 4 24

SUMMA TILLGÅNGAR 610 708 705

Eget kapital 296 243 305

Konvertibelt förlagslån 94 92 93

Räntebärande skulder 209 369 298

Övriga skulder 11 4 9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 610 708 705
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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.


