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FJÄRDE KVARTALET 2017

• Nettoomsättningen uppgick till 380 Mkr (436). 

• Rörelseresultatet uppgick till -45 Mkr (-24), varav poster av engångskaraktär uppgick 
till -47 Mkr (-39). Justerat rörelseresultat uppgick till 2 Mkr (15).

• Nettoresultatet uppgick till -42 Mkr (-27).

• Periodens kassaflöde uppgick till 25 Mkr (18), vilket bidrog till att koncernens nettoskuld minskade 
med 15 Mkr till 286 Mkr.  

• Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -1,71 kr (-1,22). Resultat per aktie för total 
verksamhet efter full konvertering uppgick till -1,71 kr (-1,22).

JANUARI – DECEMBER 2017

• Nettoomsättningen uppgick till 1 637 Mkr (1 670). 

• Rörelseresultatet uppgick till 5 Mkr (6), varav poster av engångskaraktär uppgick
till -57 Mkr (-68). Justerat rörelseresultat uppgick till 62 Mkr (74).

• Nettoresultatet uppgick till -18 Mkr (-4).

• Periodens kassaflöde uppgick till 35 Mkr (9), vilket bidrog till att koncernens nettoskuld 
minskade med 50 Mkr till 286 Mkr.  

• Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -0,75 kr (-1,71). Resultatet per aktie för total 
verksamhet efter full konvertering uppgick till -0,75 kr (-1,71).
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2017
Q4

2016
Q4

2017
Q1-Q4

2016
Q1-Q4

Nettoomsättning 380 436 1 637 1 670

Justerat rörelseresultat 2 15 62 74

Rörelseresultat -45 -24 5 6

Resultat före skatt -48 -34 -15 -7

Nettoresultat -42 -27 -18 -4

Nettoresultat, avvecklad verksamhet 0 -3 0 -38

Nettoresultat, total verksamhet -42 -30 -18 -42

Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet -1,71 -1,10 -0,75 -0,16

Resultat per aktie efter full konvertering, kvarvarande verksamhet -1,71 -1,10 -0,75 -0,16

Resultat per aktie, total verksamhet -1,71 -1,22 -0,75 -1,71

Resultat per aktie efter full konvertering, total verksamhet -1,71 -1,22 -0,75 -1,71

Kassaflöde per aktie, total verksamhet 1,02 0,73 1,43 0,37

Kassaflöde per aktie efter full konvertering, total verksamhet 0,85 0,61 1,19 0,31

FINANSIELLT SAMMANDRAG

KVARVARANDE VERKSAMHET
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VD:s kommentar
Den omfattande förändringen av Midway Holding fortsätter. Målet är att skapa en koncern med färre,
större och framförallt lönsamma bolag. Vi fortsätter arbetet med att se över våra dotterbolags strategier
och besluta om bolagens väg framåt. Förändringsbehovet i koncernen är omfångsrikt och förändringarna tar
betydligt längre tid att genomföra än vi prognosticerade för ett år sedan.

Under året har vi haft ett positivt kassaflöde och vi har kunnat reducera koncernens nettoskuld, vilket är
viktiga fundament för vår långsiktiga utveckling.

För fjärde kvartalet tvingades vi vidta ett antal åtgärder i Haki, som resulterat i engångsposter om 47 Mkr.
• 14 Mkr av dessa är nedskrivning av kundfordringar som beror på en alltför aggressiv tillväxtstrategi, med

finansiellt svaga kunder och högriskaffärer som följd.
• 30 Mkr avser lagernedskrivningar, varav cirka en tredjedel beror på lagerdifferenser vid inventering. Den

resterande delen utgörs av nedskrivningar orsakade av missbedömda försäljningsvolymer i Australien
och nedskrivningsbehov av trögrörliga artiklar.

• Återstående 3 Mkr är engångsposter som handlar om kostnader för organisationsförändringar.

Posterna beror bland annat på att det under en längre period gjorts alltför offensiva investeringar. Bolaget
har byggt en för stor organisation och tillväxten har inte kommit i den takt som förväntades. Den offensiva
synen har, utöver ovan nämnda nedskrivningar och reserveringar, även resulterat i att bolaget bundit, och
fortfarande binder, för mycket kapital. Genomlysningen av bolaget fortsätter med hög intensitet, för att vi
så fort som möjligt och mer i detalj ska kunna fastställa hur dessa differenser har kunnat uppstå.

Midways ledning har en långsiktigt positiv syn på Haki. Bolaget har en solid position på den skandinaviska
marknaden och ett gott produktanseende. Företagets kompetens förstärks inom supply chain och en
översyn görs av bolagets totala organisation. Styrelsen i Haki förstärks och Midways ägarstyrningsmodell
utvecklas. Ägarstyrning, intern kontroll och organisationskultur kommer att vara fokusområden för att
stärka och utveckla koncernen under 2018.

Tillväxttakten i Haki var god, såväl under det fjärde kvartalet (15%) som helåret (6%). Rörelseresultatet,
rensat för engångsposter, var i nivå med föregående år. Vidare har Haki en lageromsättningshastighet* på
cirka 2, vilket inte är acceptabelt. Genom förstärkningarna som beskrivs ovan förväntas Haki öka sin
lageromsättningshastighet avsevärt. I kombination med en fortsatt god lönsamhet och en bättre hantering
av kundfordringar kommer dessa åtgärder att skapa goda kassaflöden och därmed signifikant minska
Midways skuldsättning.

Fem bolag i koncernen levererar tillfredsställande resultat och det förväntas en fortsatt god utveckling.
Landqvist och FAS visade på en stark utveckling under 2017. Sigarth och Stans & Press har visat på tillväxt,
men med något sviktande marginaler. Normann Olsen & Norgeodesi (NOM Holding) har frigjort
rörelsekapital om ca 60 Mkr och med den strategiska förändringen och en ny ledning förväntar vi en tydlig
förbättring av lönsamheten under 2018.

Tre bolag i portföljen levererar svaga resultat och det är kritiskt med åtgärder och en vändning under 2018.
• MidTrailers marknad visar attraktiv tillväxt. Bolaget fortsätter förändringsarbetet i leverantörsledet, men

förändringsprocessen tar längre tid än vi initialt bedömde.
• Trots en stark marknad minskar omsättningen i Gustaf E Bil, samtidigt som resultatet är fortsatt svagt. Vi

ser nu över olika handlingsalternativ för bolagets framtid.
• Sporrong inledde 2017 starkt, men därefter har utvecklingen inte varit tillfredsställande. Såväl

omsättning som resultat utvecklades svagt och vi genomför därför en strategisk genomlysning.

Framöver avser Midway Holding att öka sin öppenhet i den finansiella kommunikationen, genom bland
annat att visa utvecklingen i respektive dotterbolag på ett tydligare och mer detaljerat sätt. Ett steg i den
förändringen har tagits i rapporteringen av detta kvartal.

Malmö den 9 februari 2018
Sverker Lindberg, VD

* Mätt som Kostnad för sålda varor mot genomsnittlig lagernivå under en 12-månadersperiod
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KOMMENTARER TILL RAPPORTEN

Fjärde kvartalet 2017
Koncernens omsättning uppgick till 380 Mkr (436), en
minskning med 13%. Minskningen avser till största del
affärsområdet Handel och är ett resultat av
omstruktureringen i NOM Holding.

Rörelseresultatet uppgick till -45 (-24). Förändringen
är i stort hänförbar till affärsområdet Teknik och
nedskrivningarna och reserveringarna avseende Haki,
vilket kommunicerades till marknaden den 16 januari
2018. Dock är även det justerade rörelseresultatet,
som uppgick till 2 Mkr (15), lägre än föregående år
som är en följd av av att omstruktureringen i
koncernen är mer omfattande än vad som tidigare
prognosticerats.

Kassaflödet under perioden var 25 Mkr (18), vilket har
bidragit till att minska koncernens nettoskuld.

Finansnettot uppgick till -3 Mkr (-10), där största
förklaringen till förändringen är en
omvärderingseffekt om -4 Mkr i det fjärde kvartalet
2016 avseende aktieinnehavet i Acrinova.

Resultat efter skatt uppgick till -42 Mkr (-27), vilket
motsvarar -1,71 kr/aktie (-1,10).

Januari – december 2017
Koncernens omsättning minskade marginellt till 1 637
Mkr (1 670). I likhet med omsättningen för fjärde
kvartalet, så förklaras minskningen på helårsbasis av
den förändrade strategin i NOM Holding. I denna
rapport har en justering gjorts om 14 Mkr avseende
omsättning från avvecklad verksamhet, som i första
till tredje kvartalen 2017 felaktigt redovisats som
omsättning i segmentet Handel.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 5 Mkr (6)
och det justerade rörelseresultatet uppgick till 62 Mkr
(74). I denna rapport redovisas inget
omstruktureringsnetto, varken för 2016 eller 2017.
De belopp som tidigare redovisats i koncernens
omstruktureringsnetto har allokerats till respektive
funktion i resultaträkningen samt till respektive
segment och bolag.

Kassaflödet under året uppgick till 35 Mkr (9).

Finansnettot uppgick till -20 Mkr (-13). Största
förklaringen är, som tidigare nämnts, omvärderingen
av aktieinnehavet i Acrinova och denna förändring
uppgår till -5 Mkr i jämförelse mot föregående år.
Räntekostnaderna i koncernen är i nivå med
föregående år.

Resultat efter skatt uppgick till -18 Mkr (-4), vilket
motsvarar -0,75 kr/aktie (-0,16).
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Fjärde kvartalet
Omsättningen ökade till 242 Mkr (224). Rörelseresul-
tatet uppgick till -36 Mkr (-6), vilket har påverkats
negativt av poster av engångskaraktär avseende Haki
om -47 Mkr. Poster av engångskaraktär i det fjärde
kvartalet 2016 för segment Teknik uppgick till -18
Mkr.

Hakis omsättning var god och ökade med 15%. Rensat
från engångsposter ökade bolagets rörelseresultat till
8 Mkr (4).

Minskningen av omsättningen och rörelseresultatet i
FAS beror huvudsakligen på större projektorder under
2016.

Stans & Press omsättning ökade med 28% till 32 Mkr
(25), tack vare höga volymer från större kunder.
Rörelseresultatet stod i princip stilla och
effektiviseringsåtgärder kommer att vidtas.

Även Sigarths marknad är stark, främst i Tyskland.
Rörelseresultatet är dock i nivå med 2016, på grund
av ökade kostnader för råmaterial.

Midtrailers resultat för fjärde kvartalet 2016
påverkades av kostnader av engångskaraktär om -21
Mkr.

Helåret 2017
Omsättningen ökade till 967 Mkr (902). Största
ökningen står Haki för, 530 Mkr (500). Även Stans &
Press, 113 Mkr (101) och FAS, 78 (64) visar god
tillväxt.

Rörelseresultatet uppgick till 25 Mkr (33). Hakis
rörelseresultat har påverkats av kostnader av
engångskaraktär och rensat för dessa uppgick Tekniks
justerade rörelseresultat till 72 Mkr (77). Den något
försämrade rörelsemarginalen i Haki är hänförbar till
en ökad kostnadsmassa och till projekt i Australien
med avsevärt lägre marginal.

FAS omsättningsökning bidrog till ett rörelseresultat
på 8 Mkr (0), trots nedskrivningar av lager under året
om 2 Mkr. FAS rörelseresultat för 2016 påverkades av
engångskostnader om -5 Mkr. Landqvists
volymökning resulterade i ett rörelseresultat på 13
Mkr (12).

MidTrailer har under året brottats med
kvalitetsproblem och förseningar i sin
försörjningskedja vilket har resulterat i höga
kvalitetsbristkostnader och utebliven försäljning. Ett
intensivt arbete pågår med att se över
leverantörsbasen. Rörelseresultat för helåret uppgick
till -9 Mkr (-39). Helåret 2016 påverkades Midtrailer
av kostnader av engångskaraktär på -33 Mkr, varav
nedskrivning av goodwill på -12 Mkr.

Sigarths rörelseresultat minskade till 9 Mkr (11) på
grund av ökade råmaterialkostnader, som inte kunde
kompenseras med prishöjningar.
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Q4 Q1-Q4

Omsättning Rörelseresultat Omsättning Rörelseresultat

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

FAS 18 30 2 9 78 64 8 0

Haki 131 114 -39 4 530 500 0 47

Landqvist 13 11 2 3 51 42 13 12

Midtrailer 21 18 -4 -24 83 83 -9 -39

Sigarth 28 27 2 1 119 115 9 11

Stans & Press 32 25 1 1 113 101 4 -2

Interneliminering -2 - - - -7 -3 - 4

Teknik 242 224 -36 -6 967 902 25 33

Affärsområde Teknik



Fjärde kvartalet
Omsättningen minskade med 35% till 138 Mkr (212).
Minskningen är ett resultat av den strategiska
förändring som gjorts i NOM Holdings
produktportfölj, där icke lönsamma produktkategorier
successivt fasas ut.

Rörelseresultatet uppgick till -3 Mkr (-15) och
resultatet i kvartalet är jämt fördelat mellan
portföljbolagen.

För Sporrong var fjärde kvartalet ytterst svagt med
både minskad omsättning och en försämrad
lönsamhet, rörelseresultatet uppgick till -1 Mkr (1).

NOM Holdings rörelseresultat uppgick till -1 Mkr (-16),
vilket belastats med nedskrivningar av kundfordringar
och lager om 2 Mkr. Fjärde kvartalet 2016 innehöll
kostnader av engångskaraktär på -20 Mkr avseende
en strategisk förändring av verksamheten.

Helåret 2017
Omsättningen uppgick till 670 Mkr (768).
Minskningen är hänförbar till den strategiska
förändringen av NOM Holding.

Rörelseresultatet uppgick till -1 Mkr (-9).

Rörelseresultatet i NOM Holding uppgick till 0 Mkr (-
11). I rapporten för det tredje kvartalet 2017
redovisades -8 Mkr avseende kostnader av
engångskaraktär hänförbart till NOM Holding i
koncernens Omstruktureringsnetto. I denna rapport
omklassificeras denna post och redovisas nu direkt i
NOM Holdings rörelseresultat. Exklusive kostnader av
engångskaraktär uppgår NOM Holdings rörelse-
resultat till 8 Mkr (9).

För Gustaf E Bil har såväl omsättning som resultat
minskat, trots en stark bilmarknad. Åtgärder vidtas för
att återfå lönsamhet.

Sporrong inledde året starkt med god orderstock och
gynnsam produktmix, men har under året utvecklats
svagare och rörelseresultat blev 1 Mkr (-3).
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Q4 Q1-Q4

Omsättning Rörelseresultat Omsättning Rörelseresultat

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Gustaf E Bil 89 84 -1 0 328 339 0 5

NOM Holding 25 99 -1 -16 252 340 0 -11

Sporrong 24 29 -1 1 90 89 1 -3

Interneliminering - - - - - - -2 -

Handel 138 212 -3 -15 670 768 -1 -9

Affärsområde Handel



Omstruktureringar
Inget omstruktureringsnetto redovisas i denna
rapport, se ytterligare beskrivning av redovisnings-
principer på sida 7.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i maskiner, inventarier
och byggnader uppgick till 68 Mkr (92) för helåret,
vilket i huvudsak avser hyresmaterial i Haki och
produktionsutrustning. Ackumulerade planenliga
avskrivningar för helåret 2017 uppgick till 60 Mkr (53).

Likviditet och finansiering
Den räntebärande skulden i koncernen minskade med
15 Mkr till 305 Mkr.

Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar
uppgick till 93 Mkr (55). Som en anpassning till
nuvarande koncernstruktur har den tillgängliga
krediten för koncernen minskats och likviditeten
bedöms för tillfället vara god.

Soliditeten för koncernen uppgick till 36% (35).
Soliditeten inklusive konverteringslån uppgick till 45%
(42). Moderbolagets soliditet uppgick till 43% (36) och
till 56% (48) 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 2017-12-31 uppgick antalet aktier i Midway
Holding AB till 24 517 272 och efter full konvertering
uppgick det till 29 409 349. Antalet aktieägare per
balansdagen uppgick till 3 858 st (3 554).

Upplysningar om finansiella instrument
Koncernens innehav av noterade aktier i Acrinova
uppgår per balansdagen till 15 Mkr (12) enligt
värderingshierarki nivå 1.

Koncernens onoterade aktier uppgår per balansdagen
till 1,0 Mkr (1,1) 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 december
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 i
årsredovisningen för 2016.
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Malmö den 9 februari  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 

och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 

offentliggörande den 9/2 2018 kl. 08.00 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.

Ändringar: som tillämpas från och med 1 januari
2018 och framåt

IFRS 15, med tillämpning för räkenskapsår som
påbörjas den 1 januari 2018. Koncernen och
respektive dotterbolag har nu avslutat arbetet med
att kartlägga effekterna av övergången. Slutsatsen
från analysen är att den nya standarden inte
kommer att få någon väsentlig påverkan på
koncernens finansiella rapporter.

IFRS 9, med tillämpning för räkenskapsår som
påbörjas den 1 januari 2018. Införandet av denna
standard får inte några väsentliga effekter på
koncernens finansiella rapporter.

Raden omstruktureringsnetto i resultaträkningen
kommer inte att användas framgent och eventuella
poster av engångskaraktär kommer att belasta
respektive funktion i resultaträkningen och beskrivas
i ”Kommentarer till rapporten”. Omklassificering har
skett av de -10 Mkr som redovisades i andra och
tredje kvartalen 2017 samt omräkning har skett av
redovisade belopp i omstruktureringsnetto 2016.
Samtliga poster av engångskaraktär är allokerade till
respektive funktion i resultaträkningen samt till
respektive segment och bolag. Raden rörelseresultat
i resultaträkningen är oförändrat.

För att tydliggöra underliggande rörelseresultat, det
vill säga justerat för poster av engångskaraktär,
presenterar Midway ett ”Justerat rörelseresultat” på
sida 1, för definition se sida 13.

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

Årsredovisning
Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 kommer att
offentliggöras i mars 2018.

Årsstämma och utdelning
Årsstämman hålls tisdagen den 24 april kl.16.00 på
Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35 i Malmö.
Styrelsen kommer att föreslå att ingen utdelning
lämnas.

Kommande rapporttillfällen
Tisdagen den 24 april 2018
Delårsrapport för januari - mars 2018

Måndagen den 16 juli 2018
Delårsrapport för januari - juni 2018

Fredagen den 26 oktober 2018
Delårsrapport för januari - september 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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2017
Q4

2016
Q4

2017
Q1-Q4

2016
Q1-Q4

Nettoomsättning 380 436 1 637 1 670

Kostnad för sålda varor -334 -362 -1 312 -1 318

BRUTTORESULTAT 46 74 325 352

Försäljningskostnader -60 -68 -199 -211

Administrationskostnader -23 -27 -114 -104

Övriga rörelseintäkter och -kostnader, netto -8 -3 -7 -31

RÖRELSERESULTAT -45 -24 5 6

Finansnetto -3 -10 -20 -13

RESULTAT FÖRE SKATT -48 -34 -15 -7

Skatt på periodens resultat 6 7 -3 3

NETTORESULTAT, Kvarvarande verksamhet -42 -27 -18 -4

NETTORESULTAT, Avvecklad verksamhet - -3 - -38

NETTORESULTAT, Total verksamhet -42 -30 -18 -42

Kassaflödessäkringar -1 1 -1 1

Omräkningsdifferenser 4 -2 2 2

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen 3 -1 1 3

Omvärdering av nettopensionsförpliktelser -5 3 -5 -2

Poster som inte skall återföras i resultaträkningen -5 3 -5 -2

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -2 2 -4 1

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -44 -28 -22 -41

Varav avvecklad verksamhet - -3 - -38

Periodens nettoresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -42 -30 -18 -42

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -44 -28 -22 -41

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0

Hänförligt till moderbolagets aktieägare (kr):

Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet -1,71 -1,10 -0,75 -0,16

Resultat per aktie eft. full konvertering, kvarvarande verksamhet -1,71 -1,10 -0,75 -0,16

Resultat per aktie, total verksamhet -1,71 -1,22 -0,75 -1,71

Resultat per aktie eft. full konvertering, total verksamhet -1,71 -1,22 -0,75 -1,71

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)
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2017-12-31 2016-12-31

Koncernmässig goodwill 34 34

Övriga anläggningstillgångar 378 405

Övriga omsättningstillgångar 570 692

Likvida medel och kortfristiga placeringar 93 55

SUMMA TILLGÅNGAR 1 075 1 186

Eget kapital, inkl. innehav utan bestämmande inflytande 390 412

Konvertibelt förlagslån 93 91

Avsättningar 74 71

Räntebärande skulder 305 320

Övriga skulder 213 292

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 075 1 186

KONCERNENS NYCKELTAL

2017-12-31 2016-12-31

Soliditet, % 36 35

Soliditet inkl. konvertibelt förlagslån, % 45 42

Räntetäckningsgrad, ggr 0,5 Neg.

Avkastning på sysselsatt kapital, % 1,8 Neg.

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

Avkastning på totalt kapital, före skatt, % 1,4 Neg.

Utlandsandel i % av omsättningen 53 50

Kassaflöde, Mkr 35 9

Eget kapital, Mkr 390 412

Eget kapital per aktie, kr 15,88 16,81

Eget kapital per aktie efter full konvertering 15,88 16,81

Antal anställda 580 613

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

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

Teknikföretag 242 221 268 236 967 224 216 235 227 902

Handelsföretag 138 115 203 214 670 212 176 220 160 768

Summa kvarvarande bolag 380 336 471 450 1 637 436 392 455 387 1 670

Resultat 2017 2016

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

Teknikföretag -36 12 28 22 25 -6 1 24 14 33

Handelsföretag -3 -6 2 6 -1 -15 3 4 0 -9

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

Rörelseresultat -45 3 25 22 5 -24 -2 23 9 6

Finansnetto -3 -6 -8 -3 -20 -10 2 -1 -4 -13

Resultat före skatt -48 -3 17 19 -15 -34 0 22 5 -7

2017 2016

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

Nettoomsättning - - - 14 14 20 14 52 88 174

Rörelseresultat exkl. omstrukt. - - - 0 0 -5 -3 -2 -2 -12

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

Rörelseresultat inkl. omstrukt. - - - 0 0 -8 -10 -21 -2 -41

Finansnetto - - - 0 0 0 0 -1 -1 -2

Resultat före skatt - - - 0 0 -8 -10 -22 -3 -43

Nettoresultat, avvecklad verksamhet - - - 0 0 -3 -10 -22 -3 -38

Avvecklad verksamhet

KVARTALSÖVERSIKT (Mkr)

Kvarvarande verksamhet
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (Mkr)

2017
Q1-Q4

2016
Q1-Q4

Ingående balans 412 463

Summa totalresultat för rapportperioden -22 -41

Utdelning --- ---

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

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0

Utgående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 390 412

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (Mkr)

2017
Q4

2016
Q4

2017
Q1-Q4

2016
Q1-Q4

Kvarvarande verksamhet

Resultatet före skatt -48 -34 -15 -7

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 82 -4 124 90

Betald skatt -6 -3 -15 -7

Förändringar i rörelsekapital 37 90 6 17

Kassaflöde från löpande verksamheten 65 49 100 93

Kassaflöde från investeringsverksamheten -36 -38 -63 47

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 3 -17 -117

Avvecklad verksamhet

Kassaflöde från löpande verksamheten - 32 10 23

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 2 5 4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -30 - -41

KASSAFLÖDE 25 18 35 9

Likvida medel vid periodens början (inkl. valutaeffekter) 53 25 43 34

Likvida medel vid periodens slut 78 43 78 43
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2017
Q1-Q4

2016
Q1-Q4

Administrationskostnader -20 -20

Övriga rörelseintäkter 4 6

Övriga rörelsekostnader 0 0

RÖRELSERESULTAT -16 -14

Resultat från andelar i koncernföretag 54 -71

Finansnetto -9 -5

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 29 -90

Bokslutsdispositioner 19 28

Skatt på periodens resultat 1 -2

PERIODENS RESULTAT 49 -64

2017-12-31 2016-12-31

Anläggningstillgångar 311 336

Övriga omsättningstillgångar 370 375

Likvida medel och kortfristiga placeringar 24 9

SUMMA TILLGÅNGAR 705 720

Eget kapital 305 256

Konvertibelt förlagslån 93 91

Räntebärande skulder 298 367

Övriga skulder 9 6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 705 720
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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. 

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.

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

Total verksamhet Total verksamhet innefattar avvecklad och kvarvarande verksamhet

*Om inget annat anges i rapporten avses kvarvarande verksamhet.


