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Företag behöver rätt miljö och goda 
förut sättningar för att växa och ut-
vecklas. De måste ha en god jordmån, 
skötas om och berikas med näring. 
Produktutveckling, effektivisering och 
förbättringar kommer inte av sig själv. 
De skapas av kreativa, kunniga och 
engagerade yrkesmän.

Midway är en god miljö för mindre 
och medelstora företag. Långsiktighet, 
starka finanser och en decentraliserad 
organisation ger utrymme för tillväxt 
och initiativ.



Resultat peR aktie NettOOMsÄttNiNG

utDelNiNG peR aktie

Resultat föRe skatt ÅRets Resultat

tOtalt lÄMNaD utDelNiNG fRÅN bOlaGets staRt 1989 peR aktieutDelNiNGsutveckliNG peR aktie
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62,37 kr
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1,50 kr

Ägarandelen i Byggnads AB Lennart  
Eriksson har ökat från 50 % till 67,7 %. 

Det ökade ägandet medför att bolaget  
konsolideras.

Övriga 15 %Sverige 63 % Övriga Norden 22 %
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eGet kapital GOODWill, 83 MkR

629 Mkr

Motsvarande 13% av 
eget kapital
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MiDWay skall
– Ur ett aktieägarperspektiv, generera en hög kapitaltillväxt

– Med en decentraliserad organisation bedriva en diversifierad verksamhet  

– Med låg riskprofil och starkt kassaflöde vara en trygg placering med hög direktavkastning

Rörelsen
Midway-koncernen består av 13 helägda mindre och medelstora företag inom teknik och handel 
samt det till 67,7 % ägda byggnads ab lennart eriksson.  byggnads ab lennart eriksson, som  
tidigare har redovisats som intressebolag, blev under sista kvartalet 2010 ett dotterbolag i samband 
med att Midways ägarandel ökade från 50 % till 67,7 %. Det ökade ägandet har under 2010 haft en 
positiv resultateffekt i Midway-koncernen på 3 Mkr medan soliditeten, till följd av konsolideringen, 
påverkats med 4 %-enheter. företagen beskrivs översiktligt på sidorna 8-13. en mer uttömmande 
information om företagen finns på deras respektive hemsida. Webb-adresserna finns angivna på 
sidorna 58-59.

utöver verksamheten inom teknik och handel bedriver Midway en aktiv kapitalförvaltning, 
vilken beskrivs på sidan 13.

Midway har också ägande i de intressebolag som beskrivs på sidan 14. Även här finns  
utförligare information att hämta på respektive hemsida. 

Strategi
Den finansiella ställningen är stark. vid utgången av 2010 uppgick soliditeten till 48 %. Netto- 
låneskulden har ökat med 85 Mkr till 171 Mkr vilket motsvarar 27 % av eget kapital. ökningen av 
nettolåneskulden är i huvudsak hänförlig till lennart erikssons fastighetsbestånd men beror 
också på den allmänt ökade aktiviteten i dotterbolagen och en högre investeringsnivå än under 
2009. Goodwillposten, som inte förändrats under året, uppgick till 83 Mkr, vilket endast motsvarar  
13 % av eget kapital. koncernens förvärvsförmåga bedöms uppgå till åtminstone 300 Mkr. 

viktiga kriterier vid förvärv är måttlig risknivå och starkt kassaflöde. vi har en konservativ 
syn på risker och är därmed försiktiga vid värdering av förvärvsobjekt. under 2009 genomförde vi 
två förvärv, cbiz partner ab och fas Machinery international ab, vilka båda har utvecklats i linje 
med våra förväntningar. under 2010 gjordes inga förvärv men den 23 februari 2011 köptes eribel 
production ab, som under 2010 omsatte 110 Mkr med ett resultat efter finansnetto på 3,8 Mkr. eribel 
(www.eribel.se) är kontraktstillverkare av elektronik till främst medicinsk och industriell utrustning.

styrelsen har föreslagit en utdelning på 1,50 kr per aktie. Även efter lämnad utdelning är den 
finansiella ställningen mycket god. Resurser som skall användas både till vidareutveckling av be-
fintliga bolag och till förvärv av nya företag.

Aktien
Midway har som policy att lämna hög utdelning. Den ackumulerade utdelningen som aktie-
ägarna erhållit, inklusive årets förslag, har sedan Midway noterades 1989 uppgått till 62,37 kr per 
aktie. för att kunna jämföra Midway med andra aktier så använder vi oss av avkastningsindex 
(se förklaring på sidan 16). 

Midways målsättning är att ha en kursutveckling som överstiger avkastningsindex. sedan 
Midway noterades 1989 har avkastningsindex stigit med 761 %  medan Midway stigit med 
hela 2 327 %.

2 032 Mkr

62,37 kr

GOODWill, 83 MkR

MiDWay hOlDiNG pÅ 2 MiNuteR   |  5

affÄRsiDé

Midways målsättning är att 
ha en kursutveckling som 
överstiger Avkastningsindex.



Vi står stadigt  
på stabil 
grund
–  soliditet 

48  % i koncernen 

65  % i moderbolaget

–  eget kapital på 629 Mkr  
goodwill på 83 Mkr motsvarande endast 13 % av eget kapital

– en stabil ägarbild

–  välskötta och stabila  
dotterbolag

–  ledning med lång och  
bred erfarenhet
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Resultatutveckling
under hösten 2008 inträffade det som allmänt kommit att kallas för ”finanskrisen”. Den åtföljande 
negativa inverkan på Midways rörelseresultat blev störst under andra halvåret 2008 med ett rörelse-
resultat på -26 Mkr och första halvåret 2009 med -19 Mkr. varje halvårsresultat därefter har vi 
redovisat positiva rörelseresultat.  

Utveckling över tiden: 
 2010   2009    2008  
 helår h2 h1 helår h2 h1 helår h2 h1

teknikföretag 47 36 11 -33 -9 -24 89 23 66
handelsföretag 22 18 4 14 12 2 17 0 17
kapitalförvaltning 15 8 7 39 25 14 -55 -39 -16
centralt, inkl intressebolag -19 -11 -8 -20 -9 -11 -21 -10 -11

Rörelseresultat 65 51 14 0 19 -19 30 -26 56

Nedgången parerades med generella kostnadsreduktioner och betydande personalminskningar. 
en snabb och kraftfull återhämtning av resultatet för kapitalförvaltningen kompenserade också. 

under 2010 har den ökade faktureringen fått ett kraftfullt genomslag i resultatet eftersom de 
fasta kostnaderna, för jämförbara enheter, endast ökat marginellt. teknikföretag har fortfarande 
en bit kvar innan man är tillbaks på 2007 och 2008 års resultatnivåer. Rörelseresultatet för handels-
företag har varit stabilare – 2008 års nivå är överträffad och inte för något enskilt halvår under 
hela perioden 2008 till 2010 har utfallet varit negativt. 

Väl rustade inför 2011
2010 kan sammanfattas med att resultatnivån för teknikföretag och kapitalförvaltning fortfarande 
är lägre än den var innan finanskrisen medan återhämtningen för handelsföretag har varit 
snabbare. De fasta kostnaderna är kvar på en låg nivå och balansräkningen och den finansiella 
ställningen är oförändrat stark. 

Det har varit en tuff period men med en stark balansräkning, snabb reaktionsförmåga och 
korta beslutsvägar har det gått bra att ta sig igenom konjunktursvackan. 
vi står väl rustade för fortsatt tillväxt både ekonomiskt och kapacitetsmässigt. 

Midway har mycket starka finansiella resurser
våra förutsättningar att maximera den långsiktiga framtida avkastning via investeringar och  
företagsförvärv är mycket goda. 

Midways dotterbolag är i gott skick
De är väl trimmade så att de kan bidra till Midways långsiktiga vinstgenerering och kapitaltillväxt. 

– soliditet på 48 %
– 83 Mkr i goodwill – motsvarar 13 % av eget kapital
– 171 Mkr i nettolåneskuld – motsvarar 27 % av eget kapital

 bedömd förvärvskapacitet  minst 300 Mkr

vår förvärvsstrategi står fast, 
vi vill köpa Utvecklingsbara företag:

välskötta lönsamma stabila

De fasta kostnaderna är 
kvar på en låg nivå och  
balansräkningen och den  
finansiella ställningen är 
oförändrat stark. 

Varje halvårsresultat därefter 
har vi redovisat positiva 
rörelseresultat.

Under 2010 har den ökade 
faktureringen fått ett kraft-
fullt genomslag i resultatet.



Segmentet Handelsföretag består av företag med handel  som sin primära verksamhet.

haNDelsföRetaG

NettOOMsÄttNiNGeNs föRDelNiNG peR bOlaG
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58,7 % sveRiGe (463,2 MkR)

1,0 % övRiGa (8,0 MkR)

40,3 % övRiGa NORDeN (318 MkR)

NettOOMsÄttNiNGsutveckliNG
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Nyckeltal 
 2010 2009 2008 2007 2006

Nettoomsättning (Mkr) 789 685 912 954 1 000
Rörelseresultat (Mkr) 22 14 17 39 179
avkastning på sysselsatt kapital (%) 10 9 9 17 71
avkastning på sysselsatt kapital exkl reavinster (%) 10 9 9 17 20
antal anställda  276 289 326 303 198
Nettoinvesteringar (Mkr) 14 7 8 16 -6
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Gustaf e bil  www.gustafebil.se

spORRONG  www.sporrong.com

NORMaNN OlseN  www.nom.no

cbiZ  www.cbiz.se
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Gustaf e bil representerar saab, Opel, chevrolet, Mitsubishi, 
subaru och isuzu. verksamheten, som bedrivs vid fem drifts-
ställen med huvudkontor i skövde, omfattar nybils- och begag-
natförsäljning, reservdelar samt service. Omsättningen uppgick 
till 311 Mkr (282 Mkr) och rörelseresultatet till 7 Mkr (7 Mkr). 

sporrong säljer behovsanpassade affärslösningar och produkter 
för profilering av verksamheter, förstärkning av varumärken 
och premiering av individer. kunderna utgörs av företag, 
myndigheter, organisationer samt idrottsrörelsen. en stor del 
av produktsortimentet tillverkas i egna fabriker i finland och 
estland. Omsättningen uppgick till 97 Mkr (111 Mkr) och 
rörelseresultatet till -7 Mkr (-11 Mkr). 

Normann Olsen är ett handelshus, som säljer maskiner för 
bland annat förflyttning av massor, byggnation samt fastighets- 
och vägunderhåll. Riktinstrument och utrustning för lantmätning 
säljs genom dotterbolaget Norgeodesi. Genom Normann Olsen 
tilhenger representerar man sävjösläpet och Reko trailer på 
den norska marknaden. från och med maj 2010 representerar 
Normann Olsen Manitou på den svenska marknaden genom 
liftway ab. Omsättningen uppgick till 295 Mkr (232 Mkr) och 
rörelseresultatet till 14 Mkr (11 Mkr).   

cbiz är ett import- och grossistföretag med inriktning på radio-
styrda produkter samt spelrelaterade tillbehör till konsoler och 
pc. förutom att vara exklusiv distributör på den skandinaviska 
marknaden för bl.a. silverlit, scalextric och saitek arbetar man med 
de egna varumärkerna techtoys och Gametech. Omsättningen 
uppgick till 87 Mkr (60 Mkr under perioden maj–december 
2009) och rörelseresultatet till 9 Mkr (7 Mkr under perioden 
maj–december 2009). 



Segmentet Teknikföretag består av tillverkande företag.  

tekNikföRetaG
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Nyckeltal 
 2010 2009 2008 2007 2006

Nettoomsättning (Mkr) 1 243 1 004 1 445 1 495 1 358
Rörelseresultat (Mkr) 47 -33 89 139 133
avkastning på sysselsatt kapital (%) 8 -3 16 22 25
antal anställda  653 641 748 737 750
Nettoinvesteringar (Mkr) 37 19 56 48 50

NettOOMsÄttNiNGeNs föRDelNiNG peR bOlaG

NettOOMsÄttNiNG peR MaRkNaD

65,4 % sveRiGe (812,5 MkR)

24,2 % övRiGa (300,9 MkR)

10,4 % övRiGa NORDeN (129,2 MkR)
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alab  www.alab.com

luNDGReNs – ibs  www.lundgrens-mek.se

haki  www.haki.se

siGaRth  www.sigarth.se
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NettOOMsÄttNiNG peR MaRkNaD

65,4 % sveRiGe (812,5 MkR)
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alab konstruerar, tillverkar och marknadsför kundorderspecifika 
glasbärande fasadelement, dörrar, fönster, tak och inglasningar, 
inklusive montage, i aluminium och stål. produkterna fyller högt 
ställda krav på funktion och kvalitet. Omsättningen uppgick 
till 106 Mkr (100 Mkr) och rörelseresultatet till 4 Mkr (11 Mkr).

lundgrens – ibs är systemleverantör och bygger, på uppdrag, 
maskiner med högt förädlingsvärde. verksamheten är inriktad 
på serieproduktion av bland annat högteknologiska förpack-
ningsmaskiner. lundgrens-ibs svarar för hela processen från 
bearbetning till leverans samt i vissa fall även för installation 
hos kund. en egen kartongresare marknadsförs under varu-
märket ibs. exempel på ytterligare produkter är tråghanterings-
maskiner för förpackningsindustrin, deponeringsboxar för 
kontanthantering, banrenare för tryckeribranschen och maskin-
utrustning för golvtillverkning. Omsättningen uppgick till 147 Mkr 
(112 Mkr) och rörelseresultatet till 2 Mkr (-8 Mkr).

haki är marknadsledande i skandinavien på ställningssystem. 
haki är ett mycket flexibelt system, som utöver olika typer av 
ställning omfattar, väderskyddet hakitec, trapptorn, hissar 
och arbetsplattformar. systemet används inom områdena 
byggnation, infrastruktur, processindustri, varvsindustri och 
offshore.  haki verkar genom helägda bolag i sverige, Dan-
mark, Norge, england och frankrike samt ett delägt bolag i 
ungern. på övriga marknader arbetar man antingen genom 
agenter eller direkt från sverige. Omsättningen uppgick till 
315 Mkr (279 Mkr) och rörelseresultatet till 6 Mkr (-15 Mkr). 

sigarth utvecklar, tillverkar och marknadsför unika och kund-
anpassade produkter och lösningar till främst radiatorbranschen. 
bolagets produktprogram består av patenterade upphängning s-
anordningar för radiatorer under varumärket ”Monclac”, 
beklädnader för radiatorer samt ventilationsdon och en viss 
del legotillverkning. sigarth har dotterbolag i tyskland, polen 
och i turkiet. exportandelen uppgick till 85 %. polen och tysk-
land är företagets största marknader och svarar för ca 42 % av 
den totala omsättningen. Omsättningen uppgick till 136 Mkr 
(109 Mkr) och rörelseresultatet till 9 Mkr (-8 Mkr).



staNs & pRess  www.stanspress.se

MiDtRaileR  www.midtrailer.se

sÄvsjö tRÄhus  www.savsjotrahus.se

ONROx  www.onrox.se
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stans & press legotillverkar kvalificerade komponenter i fram-
förallt små och medelstora serier till svensk verkstadsindustri. 
exempel på stora kunder är volvo, Geesink Norba, alfa laval 
och tetrapak. Omsättningen uppgick till 126 Mkr (144 Mkr) 
och rörelseresultatet till 7 Mkr (-7 Mkr).

Midtrailer, som arbetar med tre varumärken, sävsjösläpet, 
Reko trailer och kafo trailer, utvecklar, tillverkar, marknads-
för samt finansierar släpvagnar upp till 3 500 kilos totalvikt. 
Marknadsandelen i sverige för personbilssläp i denna vikt-
klass uppgick under 2010 till 13 %. Omsättningen uppgick till 
92 Mkr (90 Mkr). som en följd av att en stor del av omsättningen 
säljs via leasing klassificeras mycket av intäkterna som finans-
intäkter. Resultatet efter finansnetto uppgick till 1 Mkr (3 Mkr). 
Rörelseresultatet uppgick till -3 Mkr (-2 Mkr).

sävsjö trähus tillverkar prefabricerade trähus av hög kvalitet 
med stort inslag av kundanpassning. sverige är den främsta 
marknaden och viss export sker till övriga Norden. bolaget 
levererade 78 (56) hus under 2010. Omsättningen uppgick till 
138 Mkr (83 Mkr) och rörelseresultatet till 7 Mkr (-1 Mkr).

Onrox utvecklar och tillverkar industriell elektronik. produk-
tionen, som omfattar allt från kretskort till kompletta produkter, 
utgörs av både prototyp- och serieproduktion. tillverkningen 
av kretskort görs både med hål- och ytmonteringsteknik. Om-
sättningen uppgick till 104 Mkr (84 Mkr) och rörelseresultatet 
till 4 Mkr (-5 Mkr).

09

09



fas  www.fasconverting.se

byGGNaDs ab  
leNNaRt  eRikssON  www.lebygg.com
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Handel sker i såväl aktier som derivat och 
målsättningen är att bedriva verksamhet 
med låg risk och begränsat kapitalengage-
mang. Styrelsen har fattat beslut om en pla-
ceringspolicy där det dels finns en begräns-
ning för hur mycket som får placeras i ett 
enskilt företag dels hur stor den  
totala risken får vara.

Resultatet av kapitalförvaltningen uppgick till 15 Mkr (39 Mkr). 
Resultatet är i huvudsak relaterat till utvecklingen och aktiviteten 
på stockholmsbörsen och måste bedömas som mindre uthålligt 
än de resultat som genererats i rörelsen i övrigt.

Resultatet utgörs av nettot av vinster och förluster på gjorda 
affärer samt de eventuella utdelningsintäkter som erhållits. 
Resultatet är inte belastat med några kostnader för personal, 
administration eller liknande.

handel sker i såväl aktier som derivat och målsättningen är 
att bedriva verksamheten med låg risk och begränsat kapital-
engagemang. styrelsen har fattat beslut om en placeringspolicy 
där det dels finns en begränsning för hur mycket som får pla-
ceras i ett enskilt företag dels hur stor den totala risken får vara.
 
inget engagemang i ett enskilt företag får vid någon tidpunkt 
överstiga 30 Mkr och Midways totala förlustrisk (om alla en-
gagemang skulle bli värdelösa) får aldrig överstiga 250 Mkr.

kapitalföRvaltNiNG

fas utvecklar, producerar och marknadsför utrustning för 
konvertering av plastmaterial till produkter på rulle. fas har 
egen marknadsorganisation i sverige och usa och arbetar via 
agenter på övriga marknader. Omsättningen uppgick till 61 Mkr 
(47 Mkr under perioden maj–december 2009) och rörelseresul-
tatet till 1 Mkr (2 Mkr under perioden maj–december 2009). 

byggnads ab lennart eriksson är ett bygg- och fastighetsföre-
tag med byggverksamhet i framförallt kramfors men även i 
närliggande städer som härnösand och sollefteå. bolagets 
fastigheter är centralt belägna i kramfors. Midways ägarandel 
uppgår till 67,7 %. Omsättningen uppgick till 118 Mkr och rö-
relseresultatet till 10 Mkr. under 2009 redovisades bolaget 
som intressebolag.



stella asset Management ab (tidigare bid & ask ab) förvaltar 
hedgefonderna stella Nova och stella polaris med en gemensam 
fondförmögenhet om ca 550 miljoner kr. Midways ägarandel 
uppgår till 15 % av rösterna och kapital. ytterligare  15 % av rös-
terna kontrolleras genom av avtal med tibia konsult. Mid-
ways resultatandel, efter finansnetto, uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). 

0 Mkr
ResultataNDel

15 %
ÄGaRaNDel

09 10 10 10

Intressebolag är bolag där Midway äger mellan 20 och 50% av kapitalet eller kontrollerar  
motsvarande andel av rösterna.

iNtRessebOlaG

stella asset 
MaNaGeMeNt ab  www.stellaam.se OptiOl hOlDiNG ab

Optiol holding ab äger och förvaltar fastigheten höjdrodret 2 
i Malmö. Midways ägarandel uppgår till 50%. bolaget omsatte 
2 Mkr (2 Mkr). Midways resultatandel, efter finansnetto, upp-
gick till 0 Mkr (0 Mkr).

0 Mkr
ResultataNDel

50 %
ÄGaRaNDel

09 10
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Arbetet med miljöförbättrande åtgärder inom koncernen har fortsatt under 2010. 
Nedan följer en kortfattad redogörelse och ett antal exempel från koncernens  
verksamhetsområden.

Onrox arbetar efter en miljöpolicy och har kvartalsvisa arbetsmiljömöten, där representanter 
från företagets olika avdelningar ingår. Årligen gås hela organisationen igenom tillsammans med 
en extern arbetsmiljökonsult. företaget använder lödtenn och flussmedel, varefter förorenade 
restprodukter returneras till leverantören för återvinning alternativt skickas till miljöåtervinningsföretag.

 
lundgrens har under året genomfört energibesparande åtgärder. exempel på åtgärder är utvän-
dig tilläggsisolering av fastigheten, installation av värmepump i matsalen, infört sortering och 
komprimering av plast för återvinning, infört närvarostyrd belysning samt infört värmepump- 
baserat uppvärmningssystem.

fas och lundgrens driver numer verksamhet inom gemensamma lokaler i hjärup. bolagen har 
beslutat att samordna miljöarbetet och ett samordningsavtal är skrivet. konkret innebär detta 
gemensamma skyddskommitemöten, skyddsronder och gemensamma rutiner för hantering av 
spill och produktionsavfall.

 
sävsjö trähus har tagit fram ett byggsystem x11 energy som på elva punkter spar energi. 
systemet ger lägre energiförbrukning än vad boverket kräver. De elva punkterna berör bl.a. tak, 
fönster, ytterväggar, kök, grund, vatten, badrum, ventilation och belysning.

 
Haki har under året lanserat ställningssystemet haki light  i stål som väger betydligt mindre än 
dagens system haki universalställning. viktreduktionen på ca 30% innebär minskad godsvikt att 
transportera samt minskad belastning för ställningsmontörer med bl.a. lägre risk för förslitnings-
skador.  

vid sigarth har investeringar gjorts för att minska företagets energianvändning. exempel på åt-
gärder är att ventilationsaggregaten numera kan stängas både manuellt och automatiskt på  
annan tid än produktionstid samt att stoftsugningsaggregatet byggts om och moderniserats för 
att minska utsuget av varm luft vintertid.

sporrong arbetar konsekvent och sedan många år enligt ledningssystem för miljö isO 14001. 
under året har acceptansnivån för co2-utsläpp på företagets tjänstebilar sänkts. bolaget håller 
vidare på att utveckla metoder och rutiner för att minska mängden av för miljön skadliga ämnen 
vid tillverkningen av medaljer. 

stans & press arbetar sedan 2010 i enlighet med 5s som är ett verktyg inom lean production för 
att skapa ordning och reda i företagets processer. Detta har medfört  minskad resursanvändning 
och mindre skrot och avfall.

MiljöReDOvisNiNG
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MiDWay-aktieN
Midway-aktien handlas på  NasDaQ OMx stockholm ab (”stockholmsbörsen”) small cap i 
börsposter om 200 aktier. under 2010 omsattes totalt 2,5 (2,2) miljoner b-aktier i Midway. värdet 
på de omsatta aktierna uppgick till 85,6 Mkr (68,9 Mkr). Den genomsnittliga omsättningen av 
b-aktier uppgick till 9 713 (8 852) aktier per börsdag, vilket motsvarar 0,3 Mkr (0,3 Mkr).

avslut skedde 251 (250) av 253 (251) börsdagar. under 2010 steg b-aktien med 20,1 % medan 
six Generalindex steg med med 23,0 %. 

en jämförelse mellan six Rx avkastningsindex och Midway-aktien per 2011-01-31 visar att sedan 
bolaget noterades har Midway-aktien stigit med 2 327 % medan avkastningsindex stigit med 761 %. 

Midways börsvärde per 2010-12-31 uppgick till 1 076 Mkr (874 Mkr).
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Förklaring till SIX RX - Avkastningsindex
kursutvecklingen på en aktie påverkas av nivån på lämnad utdelning. en aktie som under en viss 
tidsperiod lämnar en hög utdelning får en sämre kursutveckling än om den över samma tidsperiod 
hade lämnat en lägre utdelning.      

eftersom olika aktier lämnar olika hög utdelning är det svårt att jämföra deras utveckling över 
tiden. för att kunna jämföra utvecklingen mellan aktier med olika utdelning använder man sig 
av six Rx avkastningsindex. six Rx beräknas på samtliga aktier noterade på stockholmsbörsens 
large-, Mid- och small-cap listor.      



antal aktier % av  kapital antal röster % av rösterna

sten k johnson och bolag 10 585 370 43,2 52 697 270 52,5

jan bengtsson genom bolag 2 781 592 11,3 24 974 692 24,9

arvid Martinsson 658 811 2,7 3 889 109 3,9

försäkringsaktiebolaget avanza pension 386 488 1,6 304 408 0,3

peter svensson 343 100 1,4 3 431 000 3,4

fjärde ap-fonden 314 000 1,3 314 000 0,3

solid värde ab 235 000 1,0 2 350 000 2,3

leif Göransson med familj 214 110 0,9 308 736 0,3

Nordnet pensionsförsäkring ab 188 104 0,8 118 181 0,1

västsvenska systembyggen ab 160 000 0,7 158 000 0,2

annika svensson 115 000 0,5 115 000 0,1

john strandberg 102 435 0,4 808 350 0,8

övriga 8 423 782 34,5 10 986 113 11,1

Summa 24 507 792 100,0 100 454 859 100,0

aktieägarstrUktUren per 2010-12-31
Det institutionella ägandet uppgår till 2,9 % av kapitalet och 0,6 % av rösterna.

UtdelningsUtveckling

kr 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Resultat per aktie 1,42 -0,20 0,68 5,84 11,11 3,73 2,45 0,83 0,42 0,82

Nettokassaflöde per aktie 2,16 0,74 -1,18 5,97 12,39 6,12 5,25 3,80 5,43 0,25

kontantutdelning 1,50 1,00 2,00 5,00 5,00 2,50 1,50 1,25 1,00 0,75

sakutdelning till bokvärde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 1) 0,00 0,00 0,00

Summa lämnad utdelning 1,50 1,00 2,00 5,00 5,00 2,50 1,89 1,25 1,00 0,75

skillnad mellan marknadsvärde 
och bokvärde på sakutdelning 
respektive försäljning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00

Summa av aktieägaren  
erhållen utdelning

1,50 1,00 2,00 5,00 5,00 2,50 2,32 1,25 1,00 0,75

lämnad utdelning i %  
av resultat per aktie

106 – 294 84 45 67 77 151 238 91

lämnad utdelning i % av  
nettokassaflöde per aktie

69 135 – 85 40 41 36 33 18 300

eget kapital per aktie 25 26 27 32 31 23 21 20 21 21

1) proforma, per 2004-12-31, efter kompletteringsförvärv av 1 149 262 aktier i sensys traffic ab.
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aktiekapitalets Utveckling

Midways aktiekapital uppgick per 2010-12-31 till 245 077 920 kronor fördelat på 24 507 792 aktier varav 8 438 563 a-aktier och  
16 069 229 b-aktier, envar med ett kvotvärde om 10 kronor. aktie av serie a berättigar till 10 röster och aktie av serie b till 1 röst.

aktiekapitalets Utveckling sedan intrOdUktiOnen på stOckHOlmsbörsen 1989

transaktion ökning av aktiekapitalet (Mkr) aktiekapital (Mkr) antal aktier

1989 – – 54,0 540 000

1991 konvertering 34,6 88,6 886 393

1992 fondemission 1:1 88,6 177,2 1 772 786

1992 split 2:1 – 177,2 3 545 572

1992 konvertering 14,7 191,9 3 838 217

1993 konvertering 26,0 217,9 4 357 886

1993 split 5:1 – 217,9 21 789 428

1994 Nyemission 7,3 225,2 22 520 272

1994 konvertering 7,0 232,2 23 220 424

1995 konvertering 0,9 233,1 23 314 137

1996 konvertering 9,4 242,5 24 252 236

1997 konvertering 2,0 244,5 24 449 122

1998 konvertering – 244,5 24 450 550

1999 konvertering 0,6 245,1 24 507 792

2000–2010 – – 245,1 24 507 792

Totalt 191,1 245,1 24 507 792

aktiefördelning

antal aktier antal röster

a-aktier 8 438 563 84 385 630

b-aktier 16 069 229 16 069 229

Summa 24 507 792 100 454 859
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aktiedata

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Resultat per aktie (kr) 1,42 -0,20 0,68 5,84 11,11 3,73 2,45 0,83 0,42 0,82

bruttokassaflöde per aktie (kr) 4,22 1,84 1,45 7,63 14,17 7,00 5,78 4,02 6,25 4,10

Nettokassaflöde per aktie (kr) 2,16 0,74 -1,18 5,97 12,39 6,12 5,25 3,80 5,43 0,25

eget kapital per aktie (kr) 25 26 27 32 31 23 21 20 21 21

börskurs b-aktie/ 
eget kapital

 
(%) 168 138 87 198 210 164 116 91 66 62

börskurs b-aktie/ 
bruttokassaflöde

 
(ggr) 10,1 19,2 16,4 8,3 4,6 5,4 3,9 4,5 2,2 3,2

börskurs b-aktie 30/12 (kr) 42,50 35,40 23,80 63,50 65,00 37,50 24,10 18,00 13,50 13,10

p/e-tal (ggr) 30 – 35 11 6 10 10 22 32 16

utdelning (kr) 1,50 1,00 2,00 5,00 5,00 2,50 2,32 1,25 1,00 0,75

Direktavkastning (%) 3,5 2,8 8,4 7,9 7,7 6,7 9,6 6,9 7,4 5,7

1) av utdelningen på 2,32 kr avser kontantutdelningen 1,50 kr, medan 0,82 kr avser marknadsvärdet på utdelade aktier i sensys.

vinst per aktie  

Årets resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.

p/e-tal  

börskurs på b-aktien vid årets slut i relation till vinst per aktie.

direktavkastning

aktieutdelning i procent av börskurs på b-aktien vid årets slut.

brUttOkassaflöde per aktie  

Resultat efter betald skatt med tillägg för avskrivningar i förhållande till  
genomsnittligt antal aktier.

nettOkassaflöde per aktie

 bruttokassaflöde med avdrag för nettoinvesteringar i materiella och immatriella 
anläggningstillgångar i förhållande till genomsnittligtantal aktier.

definitiOner   

aktieägarstrUktUren
antalet registrerade aktieägare uppgick per 2010-12-31 till 6 466 st (6 726). 

 
antal aktier

antal registrerade  
aktieägare

 
% av alla ägare

Äger tillsammans  
antal aktier

 
% av alla aktier

Medeltal per  
aktieägare

1–1 000 5 073 78 1 950 632 8 385

1 101–10 000 1 264 20 3 867 000 16 3 059

10 001–20 000 66 1 1 022 591 4 15 494

20 001– 63 1 17 667 569 72 280 438

Summa 6 466 100 24 507 792 100 3 790
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nettOOmsättning, mkr rörelseresUltat, mkr

2010 2009 2008 2010 2009 2008

teknikföretag 1 243 1 004 1 444 47 -33 89

handelsföretag 789 685 912 22 14 17

kapitalförvaltning – – – 15 39 -55

centralt, inkl intressebolag – – – -19 -20 -21

Summa rörelsen 2 032 1 689 2 356 65 0 30

finansnetto   -8 1 -3

Resultat före skatt    57 1 27

Årets skattekostnad     -21 -6 -10

Årets resultat    36 -5 17

MiDWay hOlDiNG 
i saMMaNDRaG
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nYckeltal

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Nettoomsättning (Mkr) 2 032 1 689 2 356 2 450 2 358 2 071 2 082 1 949 1 945 2 197

     varav utlandet (%) 36 43 39 37 39 39 37 34 38 50

Resultat före skatt (Mkr) 57 1 27 191 324 127 80 27 28 25

inkomstskatt (Mkr) -21 -6 -10 -48 -51 -35 -20 -7 -18 -5

Årets resultat (Mkr) 36 -5 17 143 273 92 60 20 10 20

innehav utan bestämmande 
inflytandes andel

(Mkr) -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eget kapital, inkl. innehav utan 
bestämmande inflytande 

(Mkr) 629 627 671 789 760 562 509 482 504 513

Räntebärande skulder (Mkr) 264 180 185 155 203 255 268 370 424 521

Räntebärande nettolåneskuld (Mkr) 171 86 92 -69 -66 150 171 280 315 477

soliditet (%) 48 54 55 56 56 45 44 41 39 33

skuldsättningsgrad (ggr) 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0

Räntetäckningsgrad (ggr) 5,5 1,1 3,0 17,6 29,6 10,0 6,0 2,2 2,0 1,7

avkastning på eget kapital (%) 6 neg 2 18 41 17 12 4 2 4

avkastning på 

sysselsatt kapital (%) 7 1 4 19 34 16 10 5 5 5

bruttokassaflöde (Mkr) 104 45 36 187 348 172 150 99 153 100

Nettoinvesteringar (Mkr) 51 27 65 41 44 22 13 5 20 94

Nettokassaflöde (Mkr) 53 18 -29 146 304 150 137 94 133 6

antalet anställda 935 937 1 081 1 047 955 871 870 901 878 1 490

     varav utlandet 262 281 301 274 200 187 196 196 204 769

sOliditet

eget kapital inklusive minoritetsintressen i relation till balansomslutningen.

räntebärande nettOlåneskUld

Räntebärande skulder med avdrag för räntebärande fordringar,  
kortfristiga placeringar och likvida medel.

räntetäckningsgrad

Resultat före skatt plus finansiella kostnader i relation till finansiella 
kostnader.

skUldsättningsgrad

Räntebärande skulder i relation till eget kapital.

avkastning på eget kapital

Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital.

sYsselsatt kapital

balansomslutning minskad med kortfristiga ej räntebärande skulder.

avkastning på sYsselsatt kapital

Resultat före skatt plus finansiella kostnader i relation till genomsnittligt 
sysselsatt kapital.

brUttOkassaflöde

Resultat efter betald skatt med tillägg för avskrivningar

nettOkassaflöde

bruttokassaflöde med avdrag för nettoinvesteringar i materiella  
och immateriella anläggningstillgångar.
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NettOOMsÄttNiNG peR MaRkNaD – kONceRNeN

62,8 % sveRiGe (1 275,7 MkR)

22,0 % övRiGa NORDeN (447,2 MkR)

15,2 % övRiGa (308,9 MkR)

NettOOMsÄttNiNG peR seGMeNt – kONceRNeN

61,2 % tekNik (1 242,6 MkR)

38,8 % haNDel (789,2 MkR)

definitiOner   



föRvaltNiNGsbeRÄttelse

Verksamheten
verksamheten är uppdelad i tre segment – teknikföretag, handelsföretag och kapitalförvaltning. 
för närmare beskrivning av de olika segmenten hänvisas till sidorna 8–13 i årsredovisningen. Midway-
koncernens omsättning för 2010 uppgick till 2 032 Mkr (1 689 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 65 Mkr 
(0 Mkr) och resultatet före skatt till 57 Mkr (1 Mkr).

Rörelseresultatet för teknikföretag uppgick till 47 Mkr (-33 Mkr) och för handelsföretag till 
22 Mkr (14 Mkr).

Resultatet för kapitalförvaltning, som i huvudsak är relaterat till utvecklingen och aktiviteten 
på stockholmsbörsen, uppgick till 15 Mkr (39 Mkr). 

för moderbolaget uppgick resultatet efter finansnetto till 66 Mkr (-12 Mkr). soliditeten i moder-
bolaget uppgick till 65 % (64 %).

koncernens kostnader för forskning och utveckling hänför sig främst till haki ( framtagande 
av produkter i höghållfast stål och vidareutveckling av produkter för väderskydd) och fas (vidare-
utveckling av befintliga produkter).

koncernens nettoinvesteringar i maskiner, inventarier och byggnader uppgick till 51 Mkr (27 Mkr).  
utöver normala ersättningsinvesteringar ingår ny produktionsutrustning vid sigarths fabriker i 
polen och turkiet. vidare har cbiz byggt ut sitt lager och lundgrens har anpassat sin fastighet 
med anledning av samlokaliseringen med fas. Årets planenliga avskrivningar uppgick till 51 Mkr 
(56 Mkr). Nettoförändringen i anläggningstillgångar beroende på köp och försäljningar av företag 
uppgick till 64 Mkr (32 Mkr). koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i 
fem svenska dotterbolag. koncernens tillstånds- och anmälningspliktiga verksamhet påverkar 
den yttre miljön huvudsakligen genom dotterbolagen alab, Gustaf e bil, haki, sigarth och stans 
& press. påverkan på den yttre miljön sker i huvudsak genom utsläpp i luft, på mark och i vatten.

Finansiella risker och riskhantering
Midways finansiella riskhantering beskrivs på sidorna 37-38 i årsredovisningen.

Händelser efter balansdagen 
efter balansdagen har det inte inträffat några väsentliga händelser som påverkar koncernens 
resultat och ställning per 2010-12-31. 

Den 23 februari 2011 köptes eribel production ab, som under 2010 omsatte 110 Mkr med 
ett resultat efter finansnetto på 3,8 Mkr. eribel är kontraktstillverkare av elektronik till främst 
medicinsk och industriell utrustning.

Bolagsstyrningsrapport
bolagsstyrningsrapporten återfinnes på sidorna 54–56.

Styrelsen och verkställande direktören för Midway Holding AB (publ) (556323-2536) får härmed 
lämna följande redogörelse för 2010 års verksamhet. Rapporterna över totalresultatet, balans-
räkningarna, kassaflödes- och eget kapitalanalyserna samt redovisningsprinciper, riskredo-
visning och noter utgör en del av årsredovisningen. Midway Holding AB är ett dotterbolag till  
Tibia Konsult AB (556154-8008). Tibia Konsult AB, som har säte i Malmö, äger 41,8 % av kapitalet 
och 50,3 % av rösterna i Midway Holding AB. Midways säte och huvudkontor är beläget i Malmö.
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Styrelsen och dess arbete
Midways styrelse består av fem ledamöter, valda av bolagsstämman. bland ledamöterna finns tre 
personer med anknytning till Midways största aktieägare samt två, från företagsledningen och de 
största aktieägarna, oberoende ledamöter. styrelsens ledamöter har lång och skiftande, såväl svensk 
som internationell, erfarenhet från flera olika verksamheter. ledamöterna representerar såväl 
teknisk som kommersiell kompetens. under 2010 hade styrelsen sex protokollförda samman- 
träden. styrelsen följer verksamheten såväl genom styrelsearbetet som genom den månatliga  
rapporteringen och genom informella kontakter mellan styrelsemötena. 

bolagets revisorer deltar i samband med årsbokslutssammanträdet. Revisorerna rapporterar 
då sina iakttagelser från årets granskning direkt till styrelsen.

styrelsen arbetar enligt fastställd arbetsordning. styrelsen skall hålla fem ordinarie samman-
träden per räkenskapsår. Därutöver skall styrelsemöten hållas när så erfordras. 

styrelsen skall i första hand ägna sig åt övergripande och långsiktiga frågor samt frågor som 
är av osedvanlig beskaffenhet eller av stor betydelse för bolaget eller koncernen. vidare har styrel-
sen att fortlöpande bedöma hur vD uppfyller ansvaret för den löpande förvaltningen. 

styrelsens ordförande representerar styrelsen såväl externt som internt. Ordföranden leder  
styrelsens arbete, bevakar att styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter i enlighet med lag och bolags-
ordning samt ser till att sammanträden hålls när det behövs. styrelsens ordförande är även utsedd 
till koncernchef. i denna befattning skall han handlägga koncernens långsiktiga strategifrågor 
samt koncernens värdepappersförvaltning. vD ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de 
riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. 

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolags- 
ledningen (Helt i överensstämmelse med föregående års beslut)
styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer 
för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. styrelsens förslag står i överens-
stämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget 
och ledande befattningshavare, vilka utgörs av koncernchef, vD och finanschef. styrelsen har dele-
gerat till lars frithiof att förhandla ersättning med koncernchefen. styrelsens ordförande förhandlar 
ersättning med vD och vD med finanschefen. slutliga avtal redovisas för styrelsen. i bolagsledningen 
ingår sten k johnson (koncernchef), peter svensson (vD) och leif Göransson (finanschef).

bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befatt-
ningshavare kan rekryteras och behållas. kompensationen till bolagsledningen består av fast lön, 
pension samt övriga ersättningar. tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation.

Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig lön skall ej utgå.
bolagsledningen har rätt till pensioner enligt itp-planen eller motsvarande. pensionsåldern är 65 år. 
samtliga pensioner skall vara avgiftsbestämda.

övriga ersättningar och förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta 
befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.

bolagsledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. enligt dessa avtal 
kan anställning vanligen upphöra på den anställdes eller bolagets begäran med en uppsägningstid 
av sex till tolv månader. vD har under vissa förutsättningar rätt till avgångsersättning motsvarande 
24 månadslöner (med avräkning för vad han under denna tid erhåller från annan arbetsgivare).

styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett  
enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Valberedning och revisionskommitté
valberedningen består av sten k johnson, annika bergengren och jan bengtsson. valberedningen 
skall lämna förslag på val av styrelseledamöter samt förslag på arvoden till bolagets styrelse.  
styrelsen har efter prövning valt att inte inrätta en särskild revisionskommitté utan att i stället 
handha dessa frågor i styrelsen.
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Aktieinformation
Den 31 december 2010 hade Midway holding ab 24 507 792 aktier, varav 8 438 563 a-aktier (med tio 
röster vardera) samt 16 069 229 b-aktier (med en röst vardera). De två största aktieägarna vid årets 
slut var sten k johnson och bolag och jan bengtsson genom bolag som hade 52,5 respektive 24,9 
procent av rösterna i moderbolaget. bolagsordningen innehåller inget förbehåll om rösträttsbe-
gränsning. Det finns inget bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier eller förvärva egna 
aktier. Midway har inte kännedom om några avtal mellan aktieägare som medför begränsningar i 
rätten att överlåta aktier.

Bolagsordning
bolagsordningen innehåller inte några särskilda bestämmelser om tillsättande eller entledigande av 
styrelseledamöter och inte heller om ändring av bolagsordningen.

Förslag till vinstidsposition
koncernens disponibla medel enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår till 386,8 Mkr, av detta 
utgör årets resultat 36,5 Mkr. Någon avsättning till bundna reserver i koncernbolag erfordras ej.

till årsstämmans förfOgande står i mOderbOlaget:

balanserad vinst 136 469 173

Årets resultat   51 340 732

Summa 187 809 905

 

stYrelsen OcH verkställande direktören föreslår att dessa 
dispOneras på följande sätt:

kontantutdelning 1,50 kr per aktie  36 761 688

balanseras i ny räkning 151 048 217

Summa 187 809 905

Den föreslagna utdelningen reducerar koncernens soliditet till 47 procent, beräknat per 2010-12-31. 
soliditeten är mot bakgrund av att koncernens verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet  
betryggande. likviditeten i koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande 
nivå. styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra 
sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den före-
slagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i abl 17 kap 3 § 2–3 st 
( försiktighetsregeln).
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kOncernens rappOrt över tOtalresUltatet
Not Rörelsens intäkter och kostnader, Mkr 2010 2009
1 Nettoomsättning 2 031,8 1 688,8

kostnad för sålda varor -1 631,2 -1 391,6
Bruttoresultat 400,6 297,2
försäljningskostnader -194,0 -184,6

4 administrationskostnader -146,5 -143,8
forsknings- och utvecklingskostnader -10,0 -10,7
Resultat från försäljning av andelar i koncernföretag – 1,5

10 Resultat från andelar i intresseföretag -0,4 1,2
7a övriga intäkter 22,2 46,9
7b övriga kostnader -7,2 -7,4
1, 2, 3, 4, 7c Rörelseresultat 64,7 0,3

Resultat från finansiella investeringar
6 finansiella intäkter 6,9 10,0
6 finansiella kostnader -14,6 -9,6

Resultat före skatt 57,0 0,7
21 inkomstskatt -20,5 -5,5

Årets resultat 36,5 -4,8
kassaflödessäkringar 1,0 8,3
säkring av nettoinvesteringar 2,7 0,6
Omräkningsdifferenser -19,1 1,1
inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat -0,7 –
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -16,1 10,0
Summa totalresultat för året 20,4 5,2

Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 34,5 -4,8
innehav utan bestämmande inflytande 2,0 0,0

36,5 -4,8
Summa totalresultat för året hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 18,4 5,2
innehav utan bestämmande inflytande 2,0 0,0

20,4 5,2
Vinst per aktie, beräknat på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 
(ingen utspädningseffekt föreligger, beräknat på 24 507 792 aktier)

1,42 -0,20

Vinst per aktie, beräknat på summa totalresultat för året hänförligt till moderbolagets  
aktieägare (ingen utspädningseffekt föreligger, beräknat på 24 507 792 aktier)

 
0,75

 
0,21

Föreslagen utdelning per aktie, 24 507 792 aktier 1,50 1,00

kOncernens eget kapital
eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

eget kapital Reserver balanserad vinst summa

innehav utan  
bestämmande  

inflytande
summa eget  

kapital
Eget kapital 2009-01-01 245,1 -4,5 430,6 671,2 0,0 671,2
summa totalresultat för året 10,0 -4,8 5,2 5,2
utdelning  -49,0 -49,0 -49,0
Eget kapital 2009-12-31 245,1 5,5 376,8 627,4 0,0 627,4

eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

aktiekapital Reserver balanserad vinst summa

innehav utan  
bestämmande  

inflytande
summa eget  

kapital
Eget kapital 2010-01-01 245,1 5,5 376,8 627,4 0,0 627,4
summa totalresultat för året -16,1 34,5 18,4 2,0 20,4
utdelning -24,5 -24,5 -24,5
förvärv av dotterföretag  0,0 5,5 5,5
Eget kapital 2010-12-31 245,1 -10,6 386,8 621,3 7,5 628,8
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kOncernens balansräkning

Not Tillgångar, Mkr 2010-12-31 2009-12-31

Anläggningstillgångar

8 Immateriella tillgångar

Dataprogramvaror m m 1,2 1,8

Goodwill 83,4 83,4

Summa immateriella tillgångar 84,6 85,2

8 Materiella anläggningstillgångar

byggnader och mark 236,6 182,4

Maskiner och andra tekniska anläggningar 68,8 62,2

inventarier, verktyg och installationer 87,9 99,4

pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 1,8 2,0

Summa materiella anläggningstillgångar 395,1 346,0

Finansiella anläggningstillgångar 

10 andelar i intresseföretag 5,7 14,2

fordringar hos intresseföretag 1,3 1,5

11 andra långfristiga värdepappersinnehav 18,9 30,6

andra långfristiga fordringar  2,2 2,7

Summa finansiella anläggningstillgångar 28,1 49,0

Summa anläggningstillgångar 507,8 480,2

Omsättningstillgångar

Varulager m m  

Råvaror och förnödenheter  112,9 97,2

varor under tillverkning  40,7 34,7

färdiga varor och handelsvaror  223,4 192,1

pågående arbete för annans räkning  0,8 2,7

förskott till leverantörer 2,4 2,7

Summa varulager 380,2 329,4

Kortfristiga fordringar

13 kundfordringar 273,6 212,4

skattefordringar 7,0 10,8

övriga fordringar 17,0 15,8

14 förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27,7 25,9

Summa kortfristiga fordringar 325,3 264,9

13a Kortfristiga placeringar 0,0 0,9

12 Likvida medel 92,8 92,6

Summa omsättningstillgångar 798,3 687,8

Summa tillgångar 1 306,1 1 168,0
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kOncernens balansräkning

Not Eget kapital och skulder, Mkr 2010-12-31 2009-12-31

kapital och reserver som kan hänföras till moderbolagets aktieägare

aktiekapital 245,1 245,1

Reserver -10,6 5,5

balanserad vinst 386,8 376,8

621,3 627,4

Innehav utan bestämmande inflytande 7,5 0,0

Summa eget kapital 628,8 627,4

16, 17 Långfristiga skulder

16, 17 skulder till kreditinstitut 90,5 40,0

övriga skulder  8,4 16,0

15 avsättningar 48,8 48,3

21 uppskjutna skatteskulder 41,3 34,1

Summa långfristiga skulder 189,0 138,4

Kortfristiga skulder

16, 17 skulder till kreditinstitut 173,4 139,7

förskott från kunder 14,5 17,6

leverantörsskulder 145,7 104,5

skatteskulder  6,6 3,5

13b Derivatinstrument 11,4 16,6

övriga skulder 42,2 43,1

19 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 94,5 77,2

Summa kortfristiga skulder 488,3 402,2

Summa eget kapital och skulder 1 306,1 1 168,0

18 Ställda säkerheter 264,7 177,1

20 Eventualförpliktelser 3,4 6,5
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kOncernens kassaflödesanalYs
Not Mkr 2010 2009

Resultat från den löpande verksamheten

Resultat före skatt 57,0 0,7

justering för poster som inte ingår i kassaflödet -1,2 1,0

avskrivningar 50,6 55,5

betald skatt 0,0 -12,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 106,4 44,8

Förändring av rörelsekapital

förändring av varulager -57,1 76,7

förändring av kortfristiga fordringar -52,1 62,1

förändring av kortfristiga skulder 33,3 -63,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 30,5 120,0

Investeringsverksamheten

investeringar i anläggningstillgångar -74,7 -57,5

sålda anläggningstillgångar 24,2 31,0

24 investeringar i dotterbolag 11,9 -46,8

utdelning från långfristiga värdepappersinnehav 6,0 –

uttag ur intressebolag – 0,3

Nettoinvestering i aktier och övriga värdepapper 2,8 3,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten -29,8 -69,4

Finansieringsverksamheten

upptagna lån 30,2 25,5

betald utdelning -24,5 -49,0

förändring av kortfristiga finansiella skulder -6,2 -13,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,5 -37,0

Årets kassaflöde 0,2 13,6

likvida medel vid årets början 92,6 79,0

Likvida medel vid periodens slut 92,8 92,6

Tilläggsupplysning

under perioden betald ränta 12,6 8,2

under perioden erhållen ränta 5,1 10,0

Specifikation av poster som ej ingår i kassaflödet

Resultat från andelar i intressebolag 0,4 -1,2

upplösning av negativ goodwill -1,9 –

Nedskrivning av andelar i långfristiga värdepappersinnehav 2,0 1,2

förändring av avsättningar -1,7 1,0

-1,2 1,0
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mOderbOlagets resUltaträkning
Not Rörelsens intäkter och kostnader, Mkr 2010 2009

4 administrationskostnader -13,9 -16,4

övriga rörelseintäkter 20,7 42,7

Rörelseresultat 6,8 26,3

Resultat från finansiella investeringar

5 Resultat från andelar i koncernföretag 59,9 -37,1

6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är  
anläggningstillgångar 4,0 3,2

6 Ränteintäkter och liknande resultatposter 9,3 10,4

6 Räntekostnader och liknande resultatposter -13,6 -14,6

Resultat efter finansiella poster 66,4 -11,8

21 skatt på årets resultat -15,1 -0,5

Årets resultat 51,3 -12,3

Moderbolagets resultat överensstämmer med Moderbolagets totalresultat.

mOderbOlagets eget kapital

aktiekapital Reservfond fria reserver summa

Eget kapital 2009-01-01 245,1 52,4 222,3 519,8

utdelning – – -49,0 -49,0

Årets resultat – – -12,3 -12,3

Eget kapital 2009-12-31 245,1 52,4 161,0 458,5

aktiekapital Reservfond fria reserver summa

Eget kapital 2010-01-01 245,1 52,4 161,0 458,5

utdelning – – -24,5 -24,5

Årets resultat – – 51,3 51,3

Eget kapital 2010-12-31 245,1 52,4 187,8 485,3
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mOderbOlagets balansräkning

Not Tillgångar, Mkr  2010-12-31  2009-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella och finansiella anläggningstillgångar  

9 andelar i koncernföretag 564,1 564,1

10 andelar i intresseföretag 4,5 4,5

uppskjuten skattefordran 4,6 18,1

fordringar hos intresseföretag 1,3 1,4

11 andra långfristiga värdepappersinnehav 17,3 19,3

Summa finansiella anläggningstillgångar 591,8 607,4

Summa anläggningstillgångar 591,8 607,4

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

fordringar hos koncernföretag 207,6 150,4

övriga fordringar 0,0 0,1

skattefordringar 2,4 3,8

14 förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1,2 0,5

Summa kortfristiga fordringar 211,2 154,8

13a Kortfristiga placeringar 0,0 0,9

12 Kassa och bank 10,0 22,9

Summa omsättningstillgångar 221,2 178,6

Summa tillgångar 813,0 786,0

Eget kapital och skulder, Mkr  2010-12-31  2009-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

22 aktiekapital  (24.507.792 aktier, kvotvärde 10 kr) 245,1 245,1

Reservfond 52,4 52,4

Summa bundet eget kapital 297,5 297,5

Fritt eget kapital

balanserad vinst 136,5 173,3

Årets resultat 51,3 -12,3

Summa fritt eget kapital 187,8 161,0

Summa eget kapital 485,3 458,5

Obeskattade reserver 57,5 57,5

Långfristiga skulder

övriga skulder  7,8 15,6

Summa långfristiga skulder 7,8 15,6

Kortfristiga skulder

16, 17 skulder till kreditinstitut 153,6 123,8

skulder till koncernföretag 88,8 104,6

13b Derivatinstrument 12,7 14,6

övriga skulder 4,1 8,3

19 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3,2 3,1

Summa kortfristiga skulder 262,4 254,4

Summa eget kapital och skulder 813,0 786,0

18 Ställda säkerheter 0,8 0,7

20 Eventualförpliktelser 37,4 36,2
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mOderbOlagets kassaflödesanalYs

Mkr 2010 2009

Resultat från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 66,4 -11,8

betald skatt -0,2 1,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 66,2 -10,7

Förändring av rörelsekapital

förändring av kortfristiga fordringar -57,8 60,8

förändring av kortfristiga skulder -21,8 57,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13,4 107,5

Investeringsverksamheten

Nettoinvestering i aktier och övriga värdepapper -6,9 -50,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6,9 -50,7

Finansieringsverksamheten

betald utdelning -24,5 -49,0

förändring av skulder till kreditinstitut 29,8 -6,3

förändring av långfristiga finansiella fordringar 2,1 1,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7,4 -54,0

Årets kassaflöde -12,9 2,8

likvida medel vid årets början 22,9 20,1

Likvida medel vid periodens slut 10,0 22,9

Tilläggsupplysningar

under perioden betald ränta uppgår till 13,6 14,4

under perioden erhållen ränta uppgår till 9,3 10,4
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ReDOvisNiNGspRiNcipeR  
Och RiskReDOvisNiNG

Denna koncernredovisning har den 15 mars 2011 godkänts av 
styrelsen för offentliggörande.

koncernredovisningen för Midway holding-koncernen har upp-
rättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RfR 1.2 (komplette-
rande redovisningsregler för koncerner) och international fi-
nancial Reporting standards (ifRs) sådana de antagits av eu. 
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som också 
är rapporteringsvalutan för såväl moderbolaget som koncernen. 
koncernredovisningen är upprättad enligt anskaffningsvärde-
metoden förutom vad beträffar vissa finansiella tillgångar och 
skulder, vilka värderas till verkligt värde. finansiella tillgångar 
och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatin-
strument, finansiella tillgångar klassificerade som finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via rapport över totalre-
sultatet eller som finansiella tillgångar som kan säljas.

koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de bolag 
som direkt eller indirekt innehas till mer än 50 % av röstvärdet 
eller där Midway på annat sätt utövar bestämmande inflytande. 
Detta innebär att Midway direkt eller indirekt har rätten att ut-
forma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen 
följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av 
rösträtterna. förvärvade bolag ingår i koncernens redovisning 
från och med förvärvstidpunkten. avyttrade bolag medräknas 
till och med avyttringstidpunkten.

Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen
koncernen har tillämpat följande nya och ändrade ifRs från 1 
januari 2010:

Midway Holding AB (publ) (556323-2536) – noterat på Stockholmsbörsen – är ett dotterbolag 
till Tibia Konsult AB (556154-8008). Tibia Konsult AB, som har sitt säte i Malmö, äger 41,8 % av 
kapitalet och 50,3 % av rösterna i Midway Holding AB. Midways säte och huvudkontor är beläget 
i Malmö. Midway-koncernen består i huvudsak av 13 helägda mindre och medelstora företag samt 
det till 67,7% ägda Byggnads AB Lennart Eriksson. Verksamheten är uppdelad i tre segment, 
Teknikföretag, Handelsföretag och Kapitalförvaltning.

IAS 27 (ändring), ”koncernredovisning och separata finansiella 
rapporter” (gäller från 1 juli 2009). Den omarbetade standarden 
kräver att effekterna av alla transaktioner med innehavare utan 
bestämmande inflytande redovisas i eget kapital om de inte 
medför någon ändring i det bestämmande inflytandet och dessa 
transaktioner ger inte längre upphov till goodwill eller vinster 
och förluster. standarden anger också att när ett moderföretag 
mister det bestämmande inflytandet ska eventuell kvarvarande 
andel omvärderas till verkligt värde och en vinst eller förlust redo-
visas i rapport över totalresultatet.

IFRS 3 (omarbetad), ”Rörelseförvärv” (gäller från 1 juli 2009). 
Den omarbetade standarden fortsätter att föreskriva att förvärvs-
metoden tillämpas för rörelseförvärv men med några väsentliga 
ändringar. exempelvis redovisas alla betalningar för att köpa en 
verksamhet till verkligt värde på förvärvsdagen, medan efterföl-
jande villkorade betalningar klassificeras som skulder som där-
efter omvärderas via rapporten över totalresultatet. innehav utan 
bestämmande inflytande i den förvärvade rörelsen kan valfritt 
för varje förvärv värderas antingen till verkligt värde eller till den 
proportionella andel av den förvärvade rörelsens nettotillgångar, 
som innehas av innehavare utan bestämmande inflytande. alla 
transaktionskostnader avseende förvärv ska kostnadsföras.

IAS 17 (ändring), klassificering av leasingavtal avseende bygg-
nader och mark. särskild vägledning avseende klassificering av 
leasingavtal för mark har tagits bort för att eliminera inkonsek-
vens med den allmänna vägledningen avseende klassificering av 
leasingavtal. till följd av detta ska leasingavtal för mark klassifi-
ceras antingen som finansiell eller operationell leasing utifrån de  
allmänna principerna i ias 17.
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Nya och ändrade standarder, samt tolkningar som ska tillämpas 
för första gången för räkenskapsår som börjar 1 januari 2010 
men som för närvarande inte är relevanta för koncernen 
(men som kan påverka redovisningen av framtida transak-
tioner och affärshändelser).

IFRIC 17, ”värdeöverföring av icke-kontanta tillgångar genom 
utdelning till ägare” (gäller för räkenskapsår som börjar 1 juli 
2009 eller senare).

IFRIC 18, ”överföringar av tillgångar från kunder” (gäller för 
överföringar av tillgångar som skett den 1 juli 2009 eller senare).

IFRIC 9 och ias 39 (ändring), inbäddade derivat (gäller för räken-
skapsår som slutar den 30 juni 2009 eller senare).

IFRIC 16 (ändring), ”säkringar av nettoinvestering i en utlands-
verksamhet” (gäller för räkenskapsår som börjar den 1 juli 2009 
eller senare).

IAS 38 (ändring), ”immateriella tillgångar” (gäller för räken-
skapsår som börjar 1 januari 2010 eller senare).

IAS 1 (ändring), ”utformning av finansiella rapporter”. Ändringen 
klargör att den potentiella regleringen av en skuld genom 
emission av aktier inte är relevant för dess klassificering som 
kort eller långfristig.

IAS 36 (ändring), ”Nedskrivningar” (gäller för räkenskapsår som 
börjar 1 januari 2010 eller senare).

IFRS 2 (ändring), ”Group cash-settled and share based payment 
transactions” (gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2010 
eller senare).

IFRS 5 (ändring), ”anläggningstillgångar som innehas för försälj-
ning och avvecklade verksamheter”.

Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga stan-
darder som ännu inte har trätt i kraft och som inte har till-
lämpats i förtid av koncernen och som bedöms inte få någon 
väsentlig påverkan på kommande årsredovisning.

IFRS 9 finansiella instrument. 

IAS 24 (omarbetad) upplysningar om närstående.

IAS 32 (ändring) klassificering av teckningsrätter.

IFRIC 19 utsläckning av finansiella skulder med egetkapital-
instrument.

IFRIC 14 (ändring) förskottsbetalning av ett lägsta fonderingskrav.

Omräkning av utländsk valuta
(a) Funktionell valuta och rapportvaluta
poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna 
i koncernen är värderade i den valuta som används i den eko-
nomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt 
( funktionell valuta). i koncernredovisningen används sek, som 
är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta.

(b) Transaktioner och balansposter
transaktioner i utländsk valuta omräknas till sek enligt de valuta-
kurser som gäller på transaktionsdagen. valutakursvinster och 
-förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner 
och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk 
valuta till balansdagens kurs, redovisas i rapport över totalresultatet. 

Omräkningsdifferenser för icke-monetära poster, såsom aktier 
som värderas till verkligt värde via rapport över totalresultatet, 
redovisas som en del av verkligt värde-vinst/-förlust.

(c) Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har 
en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till 
koncernens rapportvaluta enligt följande:

•  tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna om-
räknas till balansdagskurs. 

•  intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna 
omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida inte denna genom-
snittliga kurs inte är en rimlig approximation av den ackumulerade 
effekten av de kurser som gäller på transaktionsdagen, i vilket fall 
intäkter och kostnader omräknas per transaktionsdagen), och

•  alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt total-
resultat.

Dotterföretag
förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv 
av dotterföretag. anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av 
verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade 
egenkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per 
överlåtelsedagen, i köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla 
tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse om 
villkorad köpeskilling. förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs 
när de uppstår. identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna 
skulder och eventualförpliktelser i ett företagsförvärv värderas 
inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen oavsett omfattning 
på eventuellt innehav utan bestämmande inflytande. Det överskott 
som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga 
värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotill-
gångar redovisas som goodwill. Om anskaffningskostnaden under-
stiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar, 
redovisas mellanskillnaden direkt i rapport över totalresultatet.



Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande
koncernen behandlar transaktioner med innehavare utan be-
stämmande inflytande som transaktioner med koncernens ak-
tieägare. vid förvärv från innehavare utan bestämmande infly-
tande redovisas skillnaden mellan erlagd köpeskilling och den 
faktiska förvärvade andelen av det redovisade värdet på dotter-
företagets nettotillgångar i eget kapital. vinster och förluster på 
avyttringar till innehavare utan bestämmande inflytande redovi-
sas också i eget kapital. 

När koncernen inte längre har ett bestämmande eller betydande 
inflytande, omvärderas varje kvarvarande innehav till verkligt 
värde och ändringen i redovisat värde redovisas i rapport över 
totalresultatet. Det verkliga värdet används som det första redo-
visade värdet och utgör grund för den fortsatta redovisningen av 
det kvarvarande innehavet som intresseföretag, joint venture el-
ler finansiell tillgång. alla belopp avseende den avyttrade enhe-
ten som tidigare redovisats i övrigt totalresultat, redovisas som 
om koncernen direkt hade avyttrat de hänförliga tillgångarna el-
ler skulderna. Detta kan medföra att belopp som tidigare redovi-
sats i övrigt totalresultat omklassificeras till resultatet. Om äga-
randelen i ett intresseföretag minskar men ett betydande 
inflytande ändå kvarstår, omklassificeras, i de fall det är relevant, 
bara en proportionell andel av de belopp som tidigare redovisats 
i övrigt totalresultat till resultatet.

tidigare har transaktioner med innehavare utan bestämmande 
inflytande behandlats som transaktioner med utomstående part 
från koncernens perspektiv. avyttringar gav då upphov till vinster 
eller förluster i rapport över totalresultatet och förvärv medförde 
att goodwill redovisades. vid avyttring av hela eller en del av ett 
innehav, omklassificerades en proportionell andel av de reserver 
som var hänförliga till dotterföretaget till rapport över totalre-
sultatet eller fördes direkt till balanserade vinstmedel.

Intressebolag
Med intressebolag avses bolag där koncernen äger mellan 20 och 
50% av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande 
över den driftsmässiga och finansiella styrningen. intressebolag 
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Detta innebär att kon-
cernens andel av bolagets resultat ingår i koncernens rapport 
över totalresultatet.

Intäktsredovisning
intäkter vid försäljning av varor redovisas när alla väsentliga ris-
ker och rättigheter som är förknippade med äganderätten över-
gått till köparen, vilket normalt inträffar vid leverans. intäkter 
innefattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster exklu-
sive mervärdesskatt och rabatter samt efter eliminering av kon-
cernintern försäljning.
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utöver försäljning av varor förekommer uthyrning av ställnings-
material och maskiner, främst till byggnads- och anläggningsin-
dustrin. Dessa intäkter redovisas i den period under vilken  
uthyrningen äger rum. intäkter från fastighetsuthyrning redovisas 
som övriga rörelseintäkter i den period till vilka de hänför sig.

Leasing
leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen antingen som 
finansiell eller operationell leasing. finansiell leasing föreligger 
då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade 
med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. i annat 
fall klassificeras leasingavtalen som operationella.

Utvecklingsutgifter
utgifter för produktanpassningar belastar rörelseresultatet löpande 
och redovisas som forsknings- och utvecklingskostnader i rapport 
över totalresultatet. inga utgifter för utveckling har klassificerats 
som immateriell tillgång då kriterierna för aktivering ej uppfyllts.

Lånekostnader
lånekostnader kostnadsförs i den period till vilka de hänför sig.

Inkomstskatter
i resultaträkningsposten inkomstskatt redovisas aktuell och 
uppskjuten inkomstskatt för svenska och utländska koncernbolag 
enligt gällande skattesats i respektive land. Den statliga inkomst-
skatten i sverige uppgick under 2010 och 2009 till 26,3% och be-
räknas på redovisat resultat med tillägg för ej avdragsgilla poster 
och med avdrag för ej skattepliktiga intäkter samt övriga avdrag, 
främst skattefria utdelningar från dotterbolag. 

vid redovisning av uppskjutna skatter tillämpas balansräknings-
metoden. enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och 
skattefordringar för alla temporära skillnader mellan bokförda  
respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt 
för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. uppskjutna 
skatteskulder och skattefordringar beräknas utifrån gällande 
skattesats utan diskontering. uppskjutna skattefordringar redo-
visas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga 
överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära 
skillnaderna kan utnyttjas.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar har redovisats till anskaffnings-
värde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan 
och eventuell nedskrivning. avskrivningar enligt plan baseras på  
anskaffningsvärdet med hänsyn tagen till eventuella nedskriv-
ningar och periodiseras linjärt efter bedömd nyttjandeperiod. 
Nyttjandeperiod omprövas när behov anses föreligga. avskriv-
ningar görs ej på mark. 



bolagets samtliga fastigheter klassificeras såsom rörelsefastighe-
ter då fastigheterna framförallt används för produktion av varor 
och tjänster.

avskrivningar enligt plan baseras på till-
gångarnas anskaffningsvärden OcH den 
beräknade nYttjandeperiOden;

Dataprogramvaror m.m. 10–20 %

byggnader 2–5 %

Maskiner och tekniska anläggningar  10–30 %

inventarier och verktyg 10–30 %

Nedskrivningar
tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av 
utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. 
tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdeminsk-
ning närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indike-
rar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. en 
nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade 
värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är 
det högre av en tillgångs verkliga värde minskat med försäljnings-
kostnader och nyttjandevärdet. vid bedömning av nedskrivnings-
behov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns se-
parata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).

Immateriella tillgångar
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet över-
stiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade 
dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. 
 
Goodwill på förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella 
tillgångar. Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt 
nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade nedskrivningar. vinst eller förlust vid avyttring 
av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den good-
will som avser den avyttrade enheten. Goodwill fördelas på kassa-
genererande enheter vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. 
övriga immateriella tillgångar består av dataprogramvaror m.m.

Kundfordringar
kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde. en reservering för vär-
deminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva be-
vis för att koncernen inte kommer att erhålla alla belopp som är 
förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Det reserve-
rade beloppet redovisas i rapport över totalresultatet.
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Varulager
koncernens varulager redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. anskaffningsvärdet fastställs med 
användning av först in, först ut-metoden (fifu). anskaffnings-
värdet för färdiga varor och pågående arbeten består av råmate-
rial, direkt lön, andra direkta kostnader och hänförbara indirekta 
tillverkningskostnader (baserade på normal tillverkningskapacitet). 
lånekostnader ingår inte. Nettoförsäljningsvärdet är det upp-
skattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, med av-
drag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader.

Fordringar
fordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, vilket 
överensstämmer med verkligt värde om inget annat redovisas i 
not. Midway har inga fordringar där räntevillkoren avviker från 
marknadsränta.

Kortfristiga placeringar
samtliga kortfristiga placeringar är klassificerade som finansiella 
tillgångar vilka värderas till verkligt värde (börsvärde då detta 
finns eller, i andra fall, beräknat marknadsvärde per balansdagen) 
via rapport över totalresultatet (inkluderas i övriga intäkter).

Derivatinstrument
Derivatinstrument avser verkligt värde på optioner och terminer 
med löptider huvudsakligen mellan en och fjorton månader. verkligt 
värde på derivatinstrument baseras på noterade marknadspriser 
på balansdagen och värdeförändringar redovisas omedelbart i 
rapport över totalresultatet under övriga intäkter och kostnader. 
i de derivatinstrument som har ingåtts för säkring av nettoinves-
teringar i främmande valuta redovisas värdeförändringarna i 
övrigt totalresultat.

Långfristiga placeringar
långfristiga placeringar värderas till marknadsvärde vilket baseras 
på relevanta värderingsmodeller. koncernen har valt att klassifi-
cera långfristiga placeringar som finansiella tillgångar som kan 
säljas och eventuella värdeförändringar redovisas i övrigt total-
resultat alternativt redovisas till verkligt värde över rapport över 
totalresultatet.

Skulder, avsättningar och eventualförpliktelser
skulder redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter 
transaktionskostnader, och därefter till upplupet anskaffningsvärde.



avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell 
förpliktelse till följd av tidigare händelser och det är mer sanno-
likt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än 
att så inte sker och beloppet har beräknats på ett tillförlitligt 
sätt. beräkning görs med en diskonteringsränta före skatt som 
återspeglar aktuell tid och risk. 

eventualförpliktelser redovisas om det föreligger ett möjligt åtagande 
som bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser och det 
inte är troligt att ett utflöde av en resurs kommer att krävas eller 
att åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig noggrannhet.

Ersättningar till anställda
vissa befattningshavare har, som komplement till sin fasta lön, 
en prestationsbaserad bonus. all bonus är kontant och begrän-
sad till viss andel av fast lön.

Avgångsvederlag
koncernen redovisar avgångsvederlag när den är förpliktigad att 
betala sådant.

Pensionsförpliktelser
koncernen har både förmånsbestämda och avgiftsbestämda 
pensionsplaner. en förmånsbestämd pensionsplan är en pensions-
plan som anger ett belopp för den pensionsförmån en anställd er-
håller efter pensionering, vanligen baserat på en eller flera faktorer 
såsom ålder, tjänstgöringstid eller lön. en avgiftsbestämd pensions-
plan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta av-
gifter till en separat juridisk enhet, vanligtvis ett försäkringsbolag.

koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser 
att betala ytterligare avgifter om försäkringsbolaget inte har till-
räckliga tillgångar för att betala de ersättningar till anställda som 
hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande 
eller tidigare perioder.

Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmåns-
bestämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda 
förpliktelsen på balansdagen minus verkligt värde på förvalt-
ningstillgångarna, med justeringar för ej redovisade aktuariella 
vinster/förluster för tjänstgöring under tidigare perioder. Den 
förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas årligen av 
oberoende aktuarier med tillämpning av den s k projected unit 
credit method. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen 
fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflö-
den med användning av räntesatsen för förstklassiga företagso-
bligationer eller statsobligationer som är utfärdade i samma va-
luta som ersättningarna kommer att betalas i och med löptider 
jämförbara med den aktuella pensionsskuldens.
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aktuariella vinster och förluster som uppstår från erfarenhets-
baserade justeringar och förändringar i aktuariella antaganden 
överstigande det högre av 10% av värdet på förvaltningstillgång-
arna och 10% av den förmånsbestämda förpliktelsen, kostnads- 
eller intäktsförs över de anställdas uppskattade genomsnittliga 
återstående tjänstgöringstid.

kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas 
direkt i rapport över totalresultatet, om inte förändringarna i 
pensionsplanen är villkorade av att de anställda kvarstår i tjänst 
under en angiven period (intjänandeperioden). i sådana fall för-
delas kostnaden avseende tjänstgöring under tidigare perioder 
linjärt över intjänandeperioden.

för avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter 
till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner 
på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. koncernen har inga 
ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. 
avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till 
betalning. förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den 
utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av 
framtida betalningar kan komma koncernen tillgodo.

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän 
i sverige tryggas genom en försäkring i alecta. enligt ett uttalande 
från Redovisningsrådets akutgrupp, ufR 3, är detta en förmåns-
bestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. för räkenskaps-
året 2010 har bolaget inte haft tillgång till sådan information 
som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbe-
stämd plan. pensionsplanen enligt itp som tryggas genom en 
försäkring i alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. 
alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller 
de försäkrade. vid utgången av 2010 uppgick alectas överskott i 
form av den kollektiva konsolideringsnivån till 143 % (141 %). 
Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet 
på alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräk-
nade enligt alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, 
vilka inte överensstämmer med ias 19.

Segmentredovisning
Midway styr och mäter sin verksamhet i tre segment, handelsfö-
retag, teknikföretag och kapitalförvaltning. handelsföretag be-
står av icke tillverkande företag och beskrivs på sidorna 8–9 i 
årsredovisningen. teknikföretag består av tillverkande företag 
och beskrivs på sidorna 10–13 i årsredovisningen. kapitalförvalt-
ning, som inte belastas med interna förvaltningskostnader, be-
driver handel med aktier och derivat och beskrivs på sidan 13 i 
årsredovisningen.



Resultatet av kapitalförvaltningen redovisas under rubriken 
”övriga intäkter” i rapport över totalresultatet. 

upplysningar om intäktsslag och intäkts- och kostnadsredovisning 
för segmenten lämnas i not 1.

Finansiell riskhantering
Midway arbetar internationellt och är därför exponerad, för-
utom för ränte- och finansierings-risker, även för valutarisker. 
utgångspunkten för koncernens finansverksamhet är att de fi-
nansiella riskerna, som företaget exponeras för som en följd av 
affärsverksamheten, skall minimeras.

Finanspolicy och organisation
Midways finanspolicy anger ramar för hur olika typer av finansiella 
risker skall hanteras och med vilken riskexponering verksamheten 
skall bedrivas. huvudansvaret för samtliga finansiella risker är 
centraliserad till koncernledningen. för att uppnå stordriftsfördelar 
och synergieffekter och för att minimera hanteringsrisker är 
Midways finansiella verksamhet huvudsakligen koncentrerad till 
moderbolaget. huvudinriktningen är att eftersträva en låg risk-
profil. för att få maximal tillgänglighet till och avkastning på ka-
pitalet har flödena i den svenska verksamheten koncentrerats 
till koncernkonto i två banker. Moderbolaget fungerar som kon-
cernens internbank och svarar bl a för upplåning av dotterbola-
gens rörelsekapital. När det gäller optioner används i huvudsak 
utställda säljoptioner i aktier som är noterade på stockholmsbörsen. 
i betydligt mindre omfattning används utställda köpoptioner på 
egna innehav. När transaktioner med utställda köpoptioner genom-
förs, då inte underliggande aktier finns i egen ägo, används alltid 
skydd för att begränsa förlustrisken vid en kraftig kursuppgång.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken att förändringar i räntenivån påverkar 
Midways finansieringskostnader uppåt eller nedåt. per 2010-12-31 
uppgick koncernens netto av likvida medel och räntebärande 
skulder till -171 Mkr (-86 Mkr). en förändring av genomsnittsräntan 
med 1 procentenhet baserat på aktuell nettolåneskuld påverkar 
finansnettot med ca 1,7 Mkr (ca 0,9 Mkr), utan hänsyn tagen till 
eventuella ränteswappar.

koncernens räntepolicy är att så långt som möjligt använda sig 
av en rörlig ränta. Detta är möjligt eftersom koncernens finansiella 
ställning är stark.
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Valutarisk
förändringar i valutakurser påverkar koncernens resultat, eget 
kapital och konkurrenssituation på olika sätt.

Transaktionsexponering
Resultatpåverkan då inköp och försäljning sker i olika valutor.

försäljning till exportmarknaderna sker dels i sek dels i lokala 
valutor. Midways exportförsäljning sker i allt väsentligt i sek och 
euR. en del valutarisk, vid försäljning i utländsk valuta, motver-
kas av inköp i samma valuta. för att reducera valutariskerna yt-
terligare terminssäkras en del av flödena. i den mån kassaflö-
dena tillförlitligt kunnat prognosticerats redovisas 
värdeförändringen för terminerna i övrigt totalresultat.

Omräkningsexponering
Resultatpåverkan vid omräkning av utländska dotterbolags resultat 
till svenska kronor. påverkan på eget kapital vid omräkning av 
utländska dotterbolags nettotillgångar till svenska kronor.

vid omräkning av utländska dotterbolags resultaträkningar har 
förändrade valutakurser under 2010 påverkat Midways rörelsere-
sultat med -0,6 Mkr (0,8 Mkr) och resultatet före skatt med -0,4 Mkr 
(0,9 Mkr).

per 2010-12-31 uppgick nettotillgångarna i koncernens utländska 
dotterbolag, omräknade till balansdagskurs, till 168 Mkr. 

kurssäkring av koncernens nettotillgångar i utländsk valuta med 
2 MeuR, som gjordes under 2008, ligger kvar. Midway har valt 
att redovisa denna kurssäkring i enlighet med reglerna i ias 39 
om säkring av nettoinvestering.

Årets omräkningsdifferenser, som redovisas i övrigt totalresultat, 
uppgick till -19,1 Mkr. De mest betydelsefulla valutorna i koncernen 
är NOk, Dkk, euR och Gbp.

Indirekt exponering  
påverkan på konkurrenssituationen mellan olika företag beroende 
på att de har olika valutabas för sina kostnader.

ett företags konkurrenskraft bestäms till stor del av produktions-
kostnaderna, som starkt påverkas av var i världen produktionen 
sker. inom Midway-koncernen är produktionen förlagd till sverige 
förutom en mindre del i estland, finland, polen, turkiet och ungern.



Prisrisk
koncernen exponeras för prisrisk avseende aktier på grund av 
placeringar som innehas av koncernen och som i koncernens 
balansräkning klassificeras som tillgångar värderade till verkligt 
värde via rapport över totalresultatet. för att hantera denna 
prisrisk sprider Midway-koncernen sina placeringar. spridningen i 
portföljen görs i enlighet med de begränsningar som fastställts 
av moderbolagets styrelse. samtliga placeringar är noterade på 
stockholmsbörsen. i huvudsak är resultatet för kapitalförvalt-
ningen relaterat till utvecklingen på stockholmsbörsen. styrelsen 
har anslagit en ram för handel med marknadsnoterade aktier 
och derivat. beslutet innebär att den totala exponeringen inte 
vid något tillfälle får överstiga 250 Mkr. under 2010 har denna 
handel redovisat ett resultat på 15 Mkr (39 Mkr). total exponering 
uppgick per 2010-12-31 till 130 Mkr (180 Mkr), varav 0 Mkr (1 Mkr) 
var placerade i aktier.

Likviditetsrisk
likviditetsrisk hanteras genom att koncernen innehar tillräckligt 
med likvida medel och kortfristiga placeringar med en likvid 
marknad, tillgänglig finansiering genom avtalade kreditfaciliteter 
och möjligheten att stänga marknadspositioner. på grund av 
verksamhetens dynamiska karaktär bibehåller koncernfinans 
flexibiliteten i finansieringen genom att upprätthålla avtal om 
lyftningsbara krediter. ledningen följer också rullande prognoser 
för koncernens likviditetsreserv på basis av förväntade kassaflöden. 
bolagets skulder förfaller enligt följande:

< 1 år  340 Mkr (305 Mkr)

mellan 1–2 år  63 Mkr (19 Mkr)

mellan 2–5 år  9 Mkr (13 Mkr)

> 5 år  19 Mkr (8 Mkr)

Kapitalrisk
koncernens mål avseende kapitalstrukturen är dels att trygga 
koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet dels att kort-
siktigt ha en viss överkonsolidering för att ha ett finansiellt 
handlingsutrymme när förutsättningarna för förvärv bedöms 
som gynnsamma. vid nuvarande koncernstruktur bedöms en 
soliditet överstigande 34 % som överkonsolidering. soliditeten 
beräknas som eget kapital inklusive minoritetsintressen i relation 
till balansomslutningen och uppgick vid balansdagen till 48 % 
(54 %). för att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan 
koncernen förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, 
utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna.

Kreditrisk
kreditrisken kan uppdelas i en kommersiell och en finansiell risk. 
Någon kommersiell risk utöver gjorda reserveringar bedöms ej 
föreligga. koncernens policy är att löpande kreditpröva sina kunder. 
koncernens maximala exponering för kreditrisk på balansdagen 
uppgår till 406 Mkr, vilket till merparten består av kundfordringar, 
kortfristiga placeringar och likvida medel. De finansiella riskerna 
uppstår bl a när överskottsmedel skall placeras, se vidare not 13 c.

Viktiga uppskattningar och bedömningar
koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov 
för goodwill föreligger i enlighet med de redovisningsprinciper, 
som beskrivs under rubriken immateriella tillgångar ovan. Åter-
vinningsvärde för kassagenererande enheter (kGe) har fastställts 
genom beräkning av nyttjandevärde. beräkningarna har utgått från 
beräknat framtida kassaflöde, som för 2011 baserats på finansiella 
budgetar upprättade av ledningen för respektive kGe. för perioden 
2012–2016 har dels det genomsnittliga utfallet för perioden 
2000–2010 dels 2011 års budget använts, se vidare not 8.

uppskattningar och bedömningar för pensionsförpliktelser 
framgår av not 23.

38  |  ReDOvisNiNGspRiNcipeR Och RiskReDOvisNiNG



ReDOvisNiNGspRiNcipeR Och RiskReDOvisNiNG  |  39

valUtakUrser sOm använts vid Upprättande av kOncernredOvisningen

 2010 2010 2009 2009
 Genomsnittskurs balansdagskurs Genomsnittskurs balansdagskurs

Dkk 1,276 1,208 1,430 1,390

euR 9,504 9,002 10,600 10,350

Gbp 11,130 10,548 11,920 11,490

NOk 1,188 1,152 1,220 1,240

mOderbOlagets redOvisningsprinciper
Moderbolagets finansiella rapporter har upprättats enligt ÅRl 
och RfR 2, moderbolaget tillämpar även ÅRl 4 kap 14 a avseende 
värdering av finansiella instrument.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
koncernbidrag från dotterbolag ingår i moderbolagets resultat-
räkning under posten resultat från andelar i koncernföretag, då 
de är att jämföra med utdelning.

lämnade aktieägartillskott redovisas hos givaren som en ökning 
av posten andelar i koncernföretag varefter prövning sker om en 
nedskrivning av aktiernas värde är erforderlig. erhållna aktieägar-
tillskott redovisas hos mottagaren direkt mot eget kapital.

Koncernföretag
andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget i enlighet med 
anskaffningsvärdemetoden. 
 
bolaget redovisar enbart en intäkt för erhållna utdelningar som 
är hänförliga till vinstmedel som intjänats efter förvärvet. utdel-
ningar som överstiger de vinstmedel som intjänats efter förvärvet 
redovisas som återbetalning av den ursprungliga investeringen 
och reducerar således den redovisade andelens bokförda värde.

Intressebolag
i moderbolaget redovisas ursprungligt anskaffningsvärde för in-
tressebolag med tillägg för eventuella ackumulerade tillskott och 
nedskrivningar. andel av resultat som uppkommit efter förvärvet 
redovisas i koncernens resultaträkning. ackumulerade förändringar 
efter förvärvet redovisas som ändring av innehavets redovisade 
värde i koncernen. Moderbolagets redovisade värde för intresse-
bolag kan således avvika från koncernens redovisade värde.



nOt 1      infOrmatiOn Om rörelsegrenar

teknikföretag handelsföretag kapitalförvaltning centralt summa

Mkr 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

externa intäkter från varu- 
försäljning

1 195,1 948,7 775,6 676,5 0,0 0,0 1 970,7 1 624,9

externa intäkter från uthyrning 47,5 55,7 13,6 8,2 0,0 0,0 61,1 63,9

Summa externa intäkter 1 242,6 1 004,4 789,2 684,7 0,0 0,0 2 031,8 1 688,8

kostnad för sålda varor -982,6 -836,5 -644,4 -551,0   -4,2 -4,2 -1 631,2 -1 391,6

försäljningskostnader -112,2 -104,2 -81,8 -80,5 0,0 0,0 -194,0 -184,6

administrationskostnader -91,3 -87,4 -40,1 -38,7 -15,1 -17,5 -146,5 -143,8

fou kostnader -10,0 -10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 -10,7

övriga intäkter och kostnader 0,9 1,1 -1,1 -0,1 14,8 38,9 0,0 2,0 14,6 42,2

Rörelseresultat 47,4 -33,3 21,8 14,4 14,8 38,9 -19,3 -19,7 64,7 0,3

finansnetto -7,7 0,4

inkomstskatt -20,5 -5,5

Årets resultat 36,5 -4,8

tillgångar 951,6 813,2 344,1 318,4 17,3 20,2 0,0 0,0 1 313,0 1 151,8

Ofördelade tillgångar -6,9 16,2

Summa tillgångar 1 306,1 1 168,0

skulder 219,0 174,5 134,5 115,7 11,4 16,6 0,0 0,0 364,9 306,7

Ofördelade skulder 222,3 151,5

Summa skulder 587,2 458,2

Nettoinvesteringar 36,7 19,0 13,9 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 50,6 26,5

avskrivningar 36,9 41,8 10,6 9,5 0,0 0,0 3,1 4,3 50,6 55,6

nettOOmsättningen Uppdelad per marknad

Mkr 2010 2009

sverige 1 275,8 967,3

övriga Norden 447,3 428,6

övriga marknader 308,7 292,9

Summa 2 031,8 1 688,8

könsfördelning – stYrelser, vd OcH övriga ledande 
befattningsHavare

2010 2009

Män kvinnor Män kvinnor

styrelser 37 2 35 2

vD och övriga 
ledande  
befattningshavare

 
 

61

 
 

8

 
 

60

 
 

7

medeltalet anställda fördelat mellan mOderföretag 
OcH dOtterföretag

2010 2009

 antal 
anställda

varav 
män

antal 
anställda

varav 
män

Moderbolaget 6 5 7 6

Dotterföretag 929 706 930 695

Summa 935 711 937 701

sjukfrånvaro redovisas ej då antalet anställda i moderbolaget understiger 10.

tillgångar OcH nettOinvesteringar Uppdelade per marknad

tillgångar Nettoinvesteringar

Mkr 2010 2009 2010 2009

sverige 918,5 793,5 28,7 7,4

övriga Norden 216,3 216,9 7,9 5,7

övriga  
marknader

171,3 157,6 14,0 13,4

Summa 1 306,1 1 168,0 50,6 26,5

nOt 2a      persOnal
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medeltalet anställda fördelat per land

2010 2009

antal anställda varav män antal anställda varav män

sverige 673 544 656 518
Danmark 14 12 18 15
england 24 17 32 22
finland 32 18 41 20
frankrike 36 28 40 30
kina 1 1 1 1
Norge 65 52 67 55
estland 43 14 45 16
litauen 1 1 1 1
usa 3 3 2 2
turkiet 11 9 9 7
polen 23 3 14 3
tyskland 2 2 2 2
ungern 7 7 9 9
Summa 935 711 937 701

nOt 2b     löner OcH andra ersättningar samt sOciala kOstnader

2010 2009

 
Mkr

löner och andra  
ersättningar

sociala  
kostnader

varav pensions-
kostnader

löner och andra  
ersättningar

sociala  
kostnader

varav pensions-
kostnader

Moderbolag 8,1 3,2 0,8 8,2 3,7 0,9
Dotterföretag 328,7 117,4 26,2 318,9 113,1 23,0
Summa 336,8 120,6 27,0 327,1 116,8 23,9

av moderbolagets pensionskostnader avser 0,6 Mkr (0,7 Mkr) gruppen styrelse och vD. av koncernens pensionskostnader avser 5,7 Mkr (4,7 Mkr) gruppen styrelse och vD.

löner OcH andra ersättningar fördelat mellan mOder-
bOlaget OcH dOtterföretag OcH mellan stYrelseleda möter 
OcH vd OcH övriga anställda

2010 2009

 
Mkr

styrelse 
och vD 

(varav  
tantiem 

och bonus)

övriga an-
ställda 
(varav  

tantiem 
och bonus)

styrelse 
och vD 

(varav  
tantiem 

och bonus)

övriga  
anställda 

(varav  
tantiem 

och bonus)

Moderbolag 5,9 2,2 5,7 2,5
(0,0) (0,0) (0,0) (0,0)

Dotterföretag 23,3 305,4 21,7 297,2
(0,6) (3,2) (0,8) (2,0)

Summa 29,2 307,6 27,4 299,7
(0,6) (3,2) (0,8) (2,0)

löner OcH andra ersättningar fördelat per land 
OcH mellan stYrelseledamöter OcH vd OcH övriga 
anställda

2010 2009

Mkr
styrelse 
och vD

övriga 
anställda

styrelse 
och vD

övriga 
anställda

sverige 20,3 223,4 17,3 206,4
Danmark 0,9 6,6 1,0 7,9
england 1,3 9,6 1,2 12,1
finland 1,3 7,7 1,9 11,8
frankrike 1,5 10,3 2,1 12,4
kina – 0,1 – 0,1
Norge 3,5 36,8 3,5 33,8
estland 0,3 3,2 0,3 3,1
litauen – 0,3 – 0,7
usa 0,1 2,3 0,1 2,4
ukraina – – – 0,2
turkiet – 2,8 – 5,4
polen – 2,2 – 1,6
tyskland – 1,6 – 1,5
ungern – 0,7 – 0,3
Summa 29,2 307,6 27,4 299,7
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nOt 2c      ersättningar OcH övriga förmåner till  ledande befattningsHavare

Moderbolaget

 
Mkr

Grundlön  
styrelsearvode

Rörlig 
ersättning

övriga 
förmåner 

pensions- 
kostnad

aktierelaterade 
ersättningar

 
summa

styrelsens ordförande 2,7 – – 0,4 – 3,1
verkställande direktören 2,6 – 0,1 0,3 – 3,0
1 övrig ledande befattningshavare
     leif Göransson 1,4 – 0,1 0,2 – 1,7
4 övriga styrelseledamöter
     jan bengtsson 0,1 – – – – 0,1
     lars frithiof 0,1 – – – – 0,1
     anders bergstrand 0,1 – – – – 0,1
     viveca Rüter 0,1 –  – – – 0,1
Summa 7,1 0,0 0,2 0,9 – 8,2

tilläggsUpplYsningar       
övriga förmåner avser tjänstebil. pensionsvillkor enligt itp-plan (avgiftsbestämd). pension utgår livsvarigt från 65 år. pensioner avser den kostnad 
som påverkat årets resultat. samtliga pensionsförmåner är oantastbara dvs ej villkorade av framtida anställning. styrelsen har uppdragit åt lars 
frithiof att förhandla lön och andra villkor för styrelsens ordförande. styrelsens ordförande förhandlar lön och andra villkor för vD. vD förhandlar 
lön och övriga villkor för övriga ledande befattningshavare. slutliga avtal i dessa frågor redovisas för styrelsen. ingen i styrelsen eller i koncern-
ledningen har några aktierelaterade kompensationer (optioner, konvertibler eller motsvarande) som ställts ut av Midway eller annan. 
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nOt 2d     avgångsvederlag

för vD löper anställningsavtalet med en uppsägningstid av 12 må-
nader från bolagets sida och 6 månader från vDs sida. skulle bola-
get bli dotterbolag till annat bolag finns en skyddsklausul för vD. 
leder ägarförändringen till att vDs arbetsuppgifter förändras i icke 
oväsentlig mån eller om bolaget på grund av ägarförändringen ge-
nomgår avsevärda struktuella förändringar kan vD säga upp sin 
anställning inom 12 månader. i dessa fall utgår en avgångsersätt-
ning med 24 månadslöner efter ordinarie uppsägningstid. från av-
gångsersättningen skall dock avräknas den ersättning som vD er-
håller från annan arbetsgivare under dessa 24 månader. samma 
skyddsklausul gäller om bolaget säger upp vD av annan anledning 
än grovt avtalsbrott från vDs sida.

anställningavtalet som reglerar uppsägningstider för styrelsens 
ordförande är motsvarande som för vD, förutom att uppsägningsti-
den gäller ömsesidigt 12 månader. 

anställningsavtal för övriga ledande befattningshavare löper med en 
ömsesidig uppsägningstid om 6 månader utan avgångsvederlag.

nOt 3     leasing- OcH HYreskOstnader 

leasingkOstnader kOncernen
koncernen disponerar maskiner enligt leasingkontrakt till ett 
beräknat anskaffningsvärde av 94,1 Mkr. leasingkostnader har 
under 2010 uppgått till 17,6 Mkr (17,1 Mkr). Återstående leasing - 
kostnader uppgår till 32,6 Mkr, fördelat på 2011 (14,0 Mkr), 
2012 (10,0 Mkr), 2013 (5,4 Mkr), 2014 (1,8 Mkr) samt 2015 och 
senare (1,4 Mkr).

leasingkOstnader mOderbOlaget
Moderbolaget disponerar maskiner enligt leasingkontrakt till 
ett beräknat anskaffningsvärde av 0,7  Mkr.  leasingkostnader 
har under 2010 uppgått till 0,1 Mkr (0,2 Mkr). Återstående 
leasingkostnader uppgår till 0,2 Mkr fördelat på 2011 (0,1 Mkr) 
och 2012 (0,1 Mkr).

HYreskOstnader kOncernen
koncernens hyreskostnader har under 2010 uppgått till 21,9 Mkr. 
Återstående hyreskostnader uppgår till 79,0 Mkr, fördelat på 
2011 (21,0 Mkr), 2012 (17,8 Mkr), 2013 (13,4 Mkr), 2014 (9,3 Mkr), 
2015 och senare (17,5 Mkr). Dotterbolag inom Midway-koncernen 
har ingått följande väsentliga hyresavtal:

Bolag Årshyra Avtal gällande till:
Gustaf e bil 3 528 2014
haki 6 602 2015
Normann Olsen 3 225 2015
sporrong 3 300 2015
stans&press 2 378 2014

HYreskOstnader mOderbOlaget
Moderbolagets hyreskostnader har under 2010 uppgått till 0,5 Mkr. 
Återstående hyreskostnader uppgår till  1,1 Mkr, fördelat på 2011 
(0,5 Mkr), 2012 (0,5 Mkr), 2013 (0,1 Mkr). 



nOt 5      resUltat från andelar  
i kOncernföretag

Moderbolaget

Mkr 2010 2009

erhållna koncernbidrag från dotterbolag 57,2 19,9

lämnade koncernbidrag till dotterbolag -5,3 -42,2

utdelningar från dotterbolag 8,0 15,2

Nedskrivning av andelar i dotterbolag – -30,0

Summa 59,9 -37,1

nOt 7a     övriga intäkter

Koncernen

Mkr 2010 2009

verkligt värde vinster aktier och optioner – 24,7

Realiserade verkligt värde vinster på optioner 14,1 12,2

vinster vid försäljning av aktier 0,7 1,7

valutakursvinster 3,1 2,9

hyresintäkter 0,7 0,6

vinst vid avyttring av anläggningstillgångar 0,2 2,5

övriga poster 3,4 2,3

Summa 22,2 46,9

nOt 7b     övriga kOstnader

Koncernen

Mkr 2010 2009

valutakursförluster 4,1 5,3

övriga poster 3,1 2,1

Summa 7,2 7,4

nOt 7c      kOstnader fördelade 
på kOstnadsslag

Mkr 2010 2009

Materialkostnader 1 148,6 943,9

personalkostnader 499,0 468,3

avskrivningar 50,7 55,5

leasingkostnader 17,6 17,1

hyreskostnader lokaler 21,9 25,3

frakter 31,8 28,8

övriga kostnader 212,1 191,8

Summa 1 981,7 1 730,7

nOt 6     finansiella intäkter OcH kOstnader

Mkr 2010 2009

Koncernen

upplösning av negativ goodwill 1,9 –

Ränteintäkter 5,0 10,0

Summa 6,9 10,0

Räntekostnader, externa -12,6 -8,4

Nedskrivning av andelar i ebp ab -2,0 -1,2

Summa -14,6 -9,6

nOt 6     finansiella intäkter OcH kOstnader forts.

Mkr 2010 2009

Moderbolaget

utdelning 6,0 4,4

Nedskrivning av andelar i ebp ab -2,0 -1,2

Summa 4,0 3,2

Ränteintäkter, interna 6,5 9,0

Ränteintäkter, externa 2,8 1,4

Summa 9,3 10,4

Räntekostnader, interna -10,4 -11,6

Räntekostnader, externa -3,2 -3,0

Summa -13,6 -14,6

nOt 4     ersättning till revisOrerna

koncernen
Moder- 
bolaget koncernen

Moder- 
bolaget

Mkr 2010 2010 2009 2009

Pricewaterhouse  
Coopers AB

Revisionsuppdrag 2,3 0,3 2,2 0,2

Revisorsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget 0,1 0,0 0,0 0,0

skatterådgivning 0,1 0,0 0,0 0,0

övriga tjänster 0,8 0,0 0,7 0,0

Summa 3,3 0,3 2,9 0,2

Övriga revisorer

Revisionsuppdrag 0,3 0,0 0,2 0,0

Revisorsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget

0,0 0,0 0,0 0,0

skatterådgivning 0,1 0,0 0,0 0,0

övriga tjänster 0,1 0,0 0,0 0,0

Summa 0,5 0,0 0,2 0,0

Totalt 3,8 0,3 3,1 0,2
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nOt 8     immateriella OcH materiella anläggningstillgångar
Koncernen

 
Mkr

Dataprogram-
varor m m

 
Goodwill

byggnader  
och mark

 
Maskiner

pågående  
arbete

 
inventarier

 
summa

Per 1 januari 2009

anskaffningsvärde 4,2 60,1 372,8 395,2 10,8 314,6 1 157,7

ackumulerade av- och nedskrivningar -2,4 -1,6 -181,9 -334,2 0,0 -206,8 -726,9

Bokfört värde 1,8 58,5 190,9 61,0 10,8 107,8 430,8

1 januari - 31 december 2009

ingående bokfört värde 1,8 58,5 190,9 61,0 10,8 107,8 430,8

valutakursdifferenser 0,0 0,0 -1,6 0,3 0,0 -1,4 -2,7

inköp 0,7 0,0 0,6 20,7 1,9 33,6 57,5

försäljningar/utrangeringar/omklassi- 
ficeringar

-0,1 0,0 -1,4 -2,4 -10,7 -16,3 -30,9

köpta/sålda företag 0,0 24,9 6,4 0,0 0,0 0,7 32,0

avskrivningar -0,6 0,0 -12,5 -17,4 0,0 -25,0 -55,5

Bokfört värde 1,8 83,4 182,4 62,2 2,0 99,4 431,2

Per 31 december 2009

anskaffningsvärde 4,8 85,0 376,8 413,8 2,0 331,2 1 213,6

ackumulerade av- och nedskrivningar -3,0 -1,6 -194,4 -351,6 0,0 -231,8 -782,4

Bokfört värde 1,8 83,4 182,4 62,2 2,0 99,4 431,2

1 januari - 31 december 2010

ingående bokfört värde 1,8 83,4 182,4 62,2 2,0 99,4 431,2

valutakursdifferenser 0,0 0,0 -5,2 -1,7 0,0 -8,2 -15,1

inköp 0,0 0,0 8,9 26,5 1,8 37,5 74,7

försäljningar/utrangeringar/omklassi- 
ficeringar

0,0 0,0 0,0 -5,3 -2,0 -16,8 -24,1

köpta/sålda företag 0,0 0,0 63,1 0,5 0,0 0,0 63,6

avskrivningar -0,6 0,0 -12,6 -13,4 0,0 -24,0 -50,6

Bokfört värde 1,2 83,4 236,6 68,8 1,8 87,9 479,7

Per 31 december 2010

anskaffningsvärde 4,8 85,0 443,6 433,8 1,8 343,7 1 312,7

ackumulerade av- och nedskrivningar -3,6 -1,6 -207,0 -365,0 0,0 -255,8 -833,0

Bokfört värde 1,2 83,4 236,6 68,8 1,8 87,9 479,7

kontrakterade investeringar på balansdagen, som ej redovisats i de finansiella rapporterna, uppgår till 0,4 Mkr (0,0 Mkr).
i maskiner ingår uthyrningsinventarier med 75,6 Mkr.
taxeringsvärdet på fastigheter i sverige uppgår till 121,1 Mkr. 

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter (kGe) identifierade som enskilda dotterbolag respektive dotterkoncerner.   
 Återvinningsbeloppet för kGe är baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från beräknat framtida kassaflöde, som för 2011 
baseras på finansiella budgetar upprättade av ledningen för respektive kGe. för perioden från 2012-2016 har dels det genomsnittliga utfallet för perioden 
2000 – 2010 dels 2011 års budget använts.    

Väsentliga antaganden som använts för beräkning av nyttjandevärden 

 Mkr sigarth stans&press Midtrailer Onrox sporrong cbiz fas

Goodwill 8,1 12,0 12,4 23,3 2,7 24,0 0,8

tillväxt 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Diskonteringsränta 1) 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2%
1) Diskonteringsränta före skatt tillämpad på uppskattade kassaflöden.
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nOt 9     andelar i kOncernföretag
Org-nummer säte kapitalandel Rösträttsandel antal andelar bokfört värde

cbiz partner ab 556648-5263 jönköping 100% 100% 1 000 50,9

cbiz partner as 990253447 Norge 100% 100% – –

erixon & bonthron ab 556299-7162 stockholm 100% 100% 5 000 1,4

fas Machinery international ab 556391-2194 ystad 100% 100% 25 000 16,3

fas converting Machinery ab 556198-8378 ystad 100% 100% – –

fas Maskintjänst ab 556102-0222 ystad 100% 100% – –

pecO inc 0100-1827-98 usa 100% 100% – –

haki ab 556075-5067 ö Göinge 100% 100% 1 550 000 114,2

haki ltd 1203497 england 100% 100% – –

haki a/s 89391814 Danmark 100% 100% – –

haki as 982 736 765 Norge 100% 100% – –

haki sas 329088731 frankrike 100% 100% – –

btp Montage sas 445014970 frankrike 100% 100% – –

haki hungary kft 10-09-026591 ungern 85% 85% – –

lundgrens Montage i hjärup ab 556481-7699 hjärup 100% 100% 550 2,0

lu förvaltning ab 556498-4127 hjärup 100% 100% 1 001 31,3

ab lundgrens Mekaniska verkstad 556207-9359 hjärup 100% 100% – –

horisontens fastighets ab 556218-0587 hjärup 100% 100% – –

Midtrailer ab 556112-3935 karlskoga 100% 100% 5000 48,3

Reko trailer ab 556402-6036 karlskoga 100% 100% – –

sävsjösläpet och industrimontage ab 556199-2081 sävsjö 100% 100% – –

Normann Olsen Maskin as 921502958 Norge 100% 100% 3 517 460 48,0

Norgeodesi as 971052201 Norge 100% 100% – –

Normann Olsen tillhenger as 950745371 Norge 100% 100% – –

Rekotrailer as 986927948 Norge 100% 100% – –

liftway ab 556626-5723 sigtuna 100% 100% – –

Onrox ab 556244-7028 Malmö 100% 100% 20 000 53,0

Onrox aps 32776264 Danmark 100% 100% – –

ab prosparitas 556239-7850 Malmö 100% 100% 17 433 333 61,7

alab aluminiumsystem ab 556225-9951 örnsköldsvik 100% 100% – –

förvaltnings ab kättsätter 556040-7487 stockholm 100% 100% – –

Midway consulting ab 556071-5913 Malmö 100% 100% – –

handels & industri ab altona 556251-8885 Malmö 100% 100% – –

Gustaf e bil ab 556060-7201 skövde 100% 100% – –

bilfirma Gustaf e johansson ab 556097-4635 skövde 100% 100% – –

Gustaf e fastigheter ab 556047-9098 borås 100% 100% – –

sävsjö trähus ab 556121-5467 sävsjö 100% 100% – –

byggnads ab lennart eriksson 556069-1577 kramfors 68% 68% – –

sigarth ab 556237-1889 hillerstorp 100% 100% 5 000 54,7

sigarth Gmbh de 116403252 tyskland 100% 100% - -

sigarth sp.zo.o. Nip521-29-73-649 polen 100% 100% – –

sigarth a s 601377-548959 turkiet 100% 100% – –

sporrong holding ab 556492-6995 stockholm 100% 100% 10 000 16,7

ab sporrong 556221-1820 stockholm 100% 100% – –

sporrong produktion Oy 0131271-9 finland 100% 100% – –

sporrong Oy 0426646-3 finland 100% 100% – –

Ou sporrong eesti 10372949 estland 100% 100% – –

Oy sporrong sport ab 0912050-0 finland 100% 100% – –

tl trade Oy 0615982-1 finland 100% 100% – –

sporrong as 918437606 Norge 100% 100% – –

stans & press industriservice i Olofström ab 556411-7116 Olofström 100% 100% 1 000 53,8

stans & press i Olofström ab 556175-2154 Olofström 100% 100% – –

stans & press i blomstermåla ab 556553-8757 Olofström 100% 100% – –

ti-Gruppen ab 556024-4856 Göteborg 100% 100% 10 000 11,8

ti-produkter ab 556242-0082 Göteborg 100% 100% – –

ti-industrier ab 556058-2461 Malmö 100% 100% – –

ti-system ab 556007-9658 Göteborg 100% 100% – –

SUMMA 564,1

Årets förvärv uppgår till 1,5 Mkr (67,2 Mkr). Årets försäljningar uppgår till 0 Mkr (0 Mkr). Årets kapitaltillskott uppgår till 0 Mkr (30,0 Mkr).    
 Årets nedskrivningar uppgår till 0 Mkr (30,0 Mkr).     
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nOt 10  andelar i intresseföretag

Koncernen

Mkr 2010 2009

Ingående balans 14,2 13,4

tilkommande/avgående företag -8,1 -0,4

andel av vinst/förlust -0,4 1,2

Utgående balans 5,7 14,2

andel av vinst/förlust anges efter skatt.

KONCERNENS ANDELAR I DE VIKTIgASTE INTRESSEFÖRETAgEN äR SOM FÖLjER:

 
Namn

 
till-

gångar

 
skulder

 
intäkter

Resultat 
efter 
skatt

 
Ägaran-

del

stella asset Management ab 18,3 2,1 5,6 -0,2 15%

Optiol holding ab 14,0 10,4 2,3 0,1 50%

i moderbolaget är stella asset Management ab bokfört till 3,1 Mkr och Optiol holding ab till 1,4 Mkr.

nOt 11  andra långfristiga värdepappersinneHav

innehavare  antal andelar Marknadsvärde, Mkr
bokfört värde  

i moderbolaget, Mkr

ebp ab Moderbolaget 128 400 17,3 17,3

MÄtiM-Gruppen ab Moderbolaget 167 0,0 0,0

övriga Dotterbolag – 1,6 –

Summa – 18,9 17,3

långfristiga placeringar värderas till marknadsvärde vilket baseras på relevanta värderingsmodeller.

nOt 13a     kOrtfristiga placeringar

 
Mkr

 
antal andelar 

2010

koncernen 
bokfört värde  

2010

Moderbolaget 
bokfört värde  

2010

 
antal andelar 

2009

koncernen 
bokfört värde  

2009

Moderbolaget 
bokfört värde  

2009 

Nokia – – – 10 000 0,9 0,9
Ruric 500 0,0 0,0 500 0,0 0,0
Summa 0,0 0,0  0,9 0,9

kortfristiga placeringar värderas till marknadsvärde baserat på noterade priser eller relevanta värderingsmodeller.

nOt 12     likvida medel
likvida medel utgöres av kassa och bank. 

Banktillgodohavande hos sex större motparter

 
Mkr

Rating l/t (jan 2011)  
standard & poor´s

 
2010

 
2009

seb a  36,4     35,7    

shb aa-  23,7    – 

Dnb NOR a+  14,6     24,8    

swedbank a  6,3     11,3    

Nordea aa-  2,3     9,7    

Danske bank a  0,5    – 

övriga –  9,0     11,1    

summa  92,8     92,6    

Moderbolagets likvida medel uppgår till 10,0 Mkr (22,9). för koncernens respektive 
moderbolagets outnyttjade checkräkningskrediter hänvisas till not 17.

nOt 13     kUndfOrdringar
Mkr 2010 2009

kundfordringar brutto 289,5 224,7

avgår reservering för värdeminskning -15,9 -12,3

Kundfordringar netto 273,6 212,4

varav ej förfallna 204,7 149,4

varav förfallna inom 30 dagar 43,8 41,4

varav förfallna mellan 31 och 60 dagar 8,4 7,9

varav förfallna mellan 61 och 90 dagar 3,6 3,3

varav förfallna mellan 91 och 120 dagar 3,6 1,2

varav förfallna mellan 121 och 150 dagar 2,0 1,5

varav förfallna mellan 151 och 180 dagar 1,1 1,3

varav förfallna över 180 dagar 6,4 6,4

per 2010-12-31 uppgick förfallna kundfordringar till 84,8 Mkr (75,3 Mkr)  varav 15,9 Mkr 
(12,3 Mkr) reserverats. i  gjord reservering bedöms ej något nedskrivningsbehov fö-
religga. De förfallna kundfordringarna avser ett antal  oberoende kunder vilka tidi-
gare inte haft några betalningssvårigheter. avseende kundfordringar som ej är för-
fallna  ingår inte några tillgångar för vilka ett nedskrivningsbehov föreligger.  
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nOt 13b     derivatinstrUment
2010 2009

Mkr Nominellt värde verkligt värde Nominellt värde verkligt värde

utställda säljoptioner 130,6 -12,7 178,9 -14,6
valutaterminer -9,9 1,3 -34,0 -2,0
Summa 120,7 -11,4 144,9 -16,6
Ovanstående tabell gäller även för moderbolaget bortsett från valutaterminerna.

nOt 13c     finansiella instrUment per kategOri

Redovisningsprinciperna för finansiella instrument har tillämpats för nedanstående poster:

2010-12-31, Mkr

 
låne- och  

kundfordringar

tillgångar värderade  
till verkligt värde via  

resultaträkningen

 
tillgängliga  

för försäljning

 
 

summa

Tillgångar i balansräkningen

fordringar hos intresseföretag 1,3 1,3
andra långfristiga fordringar 2,2 2,2
andra långfristiga värdepappersinnehav 18,9 18,9
kundfordringar och övriga fordringar 290,6 290,6
kortfristiga placeringar 0,0
likvida medel 92,8 92,8

Summa 386,9 0,0 18,9 405,8

 
 
2010-12-31, Mkr

skulder värderade  
till verkligt värde via  

resultaträkningen

 
övriga finansiella  

skulder

 
 

summa

Skulder i balansräkningen

skulder till kreditinstitut 263,9 263,9
leverantörsskulder 145,7 145,7
Derivatinstrument 11,4 3) 11,4
övriga skulder 50,6 50,6

Summa 11,4 460,2 471,6

 
 
2009-12-31, Mkr

 
låne- och  

kundfordringar

tillgångar värderade  
till verkligt värde via  

resultaträkningen

 
tillgängliga  

för försäljning

 
 

summa

Tillgångar i balansräkningen

fordringar hos intresseföretag 1,5 1,5
andra långfristiga fordringar 2,7 2,7
andra långfristiga värdepappersinnehav 9,8 1) 20,8 30,6
kundfordringar och övriga fordringar 228,2 228,2
kortfristiga placeringar 0,9 2) 0,9
likvida medel 92,6 92,6

Summa 325,0 10,7 20,8 356,5

 
 
2009-12-31, Mkr

skulder värderade  
till verkligt värde via  

resultaträkningen

 
övriga finansiella  

skulder

 
 

summa

Skulder i balansräkningen

skulder till kreditinstitut 179,7 179,7
leverantörsskulder 104,5 104,5
Derivatinstrument 16,6 3) 16,6
övriga skulder 59,1 59,1

Summa 16,6 343,3 359,9

1)  värderas enligt nivå 3 i värdehiearkin. värdepapperna i denna kategori är samma som föregående år. 
värdeförändringen utgörs av en nedskrivning som har redovisats över resultaträkningen.

2) värderas enligt nivå 1 i värdehierarkin.  
3) värderas enligt nivå 2 i värdehierarkin.
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nOt 14      förUtbetalda kOstnader  
OcH UpplUpna intäkter

Mkr 2010 2009

Koncernen

förutbetalda hyror 2,5 3,2

övriga 25,2 22,7

Summa 27,7 25,9

Moderbolaget

övriga 1,2 0,5

Summa 1,2 0,5

nOt 15     avsättningar

Koncernen

avsättningar har gjorts för pensioner, garantiåtaganden mot kund samt 
för koncernmässig internvinst. Några avsättningar av kortfristig karaktär 
har ej gjorts.

Mkr 2010 2009

Ingående balans 48,3 46,9

ianspråktagna avsättningar – -0,7

Nya avsättningar 0,5 2,1

Utgående balans 48,8 48,3

varav avsatt till pensioner 44,3 41,9

nOt 16      långfristiga skUlder  
till kreditinstitUt

av de långfristiga skulderna till kreditinstitut på 90,5 Mkr förfaller 62,5 
Mkr till betalning mellan  1 och 2 år, 8,9 Mkr till betalning mellan 2 och 5 
år samt 19,1 Mkr till betalning mer än 5 år efter balansdagens utgång. 

koncernens lån är i allt väsentligt upptagna i sek och till rörlig ränta.  
verkligt värde bedöms därför överensstämma med bokfört värde.

nOt 17     cHeckräkningskrediter

Koncernen

koncernens beviljade checkräkningskrediter uppgår till 203,6 Mkr  
(207,5 Mkr), varav 62,5 Mkr (29,8 Mkr) är utnyttjade.

Moderbolaget

Moderbolagets beviljade checkräkningskrediter uppgår till 165,0 Mkr 
(165,0 Mkr), varav 47,1 Mkr (17,3 Mkr) är utnyttjade.   
  

nOt 18      ställda säkerHeter för skUlder  
till kreditinstitUt

Mkr 2010 2009

Koncernen

fastighetsinteckningar 132,6 46,5

företagsinteckningar 89,2 101,0

övriga panter 42,9 29,6

Summa 264,7 177,1

Moderbolaget

övriga panter 0,8 0,7

Summa 0,8 0,7

nOt 19      UpplUpna kOstnader OcH  
förUtbetalda intäkter

Mkr 2010 2009

Koncernen

upplupna semesterlöner och sociala avgifter 55,5 51,1

upplupna räntor 1,1 1,0

övriga 37,9 25,1

Summa 94,5 77,2

Moderbolaget

upplupna semesterlöner och sociala avgifter 1,3 1,1

upplupna räntor 0,8 0,2

övriga 1,1 1,8

Summa 3,2 3,1

nOt 20     eventUalförpliktelser

Mkr 2010 2009

Koncernen

borgensförbindelser 1,6 0,7

övriga eventualförpliktelser 1) 1,8 5,8

Summa 3,4 6,5

1) avser främst återköpsgarantier och framtida lokalhyror.

Moderbolaget

borgensförbindelser för dotterbolag 37,4 36,2

Summa 37,4 36,2
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nOt  21     skatter

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT – KONCERNEN
Mkr 2010 2009
aktuell skatt -9,1 -4,3
uppskjuten skatt -11,4 -1,2
Inkomstskatt -20,5 -5,5

Aktuell skatt
Årets skattekostnad hänförlig till den utländska 
 verksamheten 

-5,5 -2,7

Årets skattekostnad i sverige -3,6 -1,6
Summa -9,1 -4,3

Uppskjuten skatt
avseende förlustavdrag -10,9 -5,2
förändring av obeskattade reserver 2,0 2,1
förändring av temporära skillnader 0,5 0,4
övrigt -3,0 1,5
Summa -11,4 -1,2

temporära skillnader i tillgångars och skulders värden, skattemässigt 
respektive redovisningsmässigt, har resulterat i uppskjutna skatteskulder 
och fordringar avseende följande poster:

SPECIFIKATION AV UPPSKjUTNA SKATTESKULDER
Mkr 2010 2009
skattemässiga underskottsavdrag i sverige -3,3 -14,2
temporära skillnader i fastigheter 18,0 19,5
skatteskuld i obeskattade reserver 34,2 37,7
övrigt -7,6 -8,9
Summa 41,3 34,1

BRUTTOFÖRäNDRINgEN AVSEENDE UPPSKjUTNA SKATTER  
Mkr 2010 2009
Ingående balans 34,1 25,2
valutakursdifferenser -2,6 0,5
Omklassificering från aktuell skatt hänförlig till 
temporära skillnader

-4,7 5,3

ökning genom förvärv av rörelse 2,4 0,9
Redovisning i resultaträkningen 11,4 1,2
skatt som redovisats i övrigt totalresultat 0,7 1,0
Utgående balans 41,3 34,1

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT – MODERBOLAgET
Mkr 2010 2009
aktuell skatt -1,6 0,0
uppskjuten skatt -13,5 -0,5
Skatt på årets resultat -15,1 -0,5

AVSTäMNINg SKATTESATS – KONCERNEN
Mkr 2010 2009
Nominell skattesats 26,3% 26,3%
Resultat före skatt 57,0 0,7
skatt enligt gällande skattesats -15,0 -0,2
ej skattepliktiga intäkter 0,5 0,9
ej avdragsgilla kostnader -1,3 -1,3
effekt av utländska skattesatser -1,3 0,3
ej uppbokade underskottsavdrag -2,7 -0,3
skatt hänförligt till föregående år -0,7 -4,9
Skatt på årets resultat enligt resultaträkning -20,5 -5,5

AVSTäMNINg SKATTESATS – MODERBOLAgET

Mkr 2010 2009

Nominell skattesats 26,3% 26,3%
Resultat efter finansiella poster 66,4 -11,8
skatt enligt gällande skattesats -17,5 3,1
ej skattepliktiga intäkter 3,7 5,1
ej avdragsgilla kostnader -0,8 -8,2
skatt hänförligt till föregående år -0,5 -0,5
Skatt på årets resultat enligt resultaträkning -15,1 -0,5

nOt 23     pensiOnsförpliktelser

Mkr 2010 2009

Förpliktelser i balansräkningen för:
pensionsförmåner 44,3 44,0
Redovining i resultaträkningen avseende:
pensionsförmåner 25,8 23,9

Pensionsförmåner

De belopp som redovisas i balansräkningen har beräknats enligt följande:

Nuvärde för fonderade förpliktelser 2) 10,5 11,2

verkligt värde på förvaltningstillgångar 1) -15,0 -14,4

Nuvärde för ofonderade förpliktelser 2) 64,7 59,8

Oredovisade aktuariella förändringar -17,4 -12,8

skatter 1,5 0,2

Skuld i balansräkningen 44,3 44,0

1)  förvaltningstillgångarna består främst av fast egendom och statsobligationer. 
Årets förändring består i allt väsentligt av inbetalningar, ränteinkomster och  
valutakursdifferenser.

2)  av årets ökning av förpliktelserna utgör 4,2 Mkr en ökning av de oredovisade  
aktuariella vinsterna och förlusterna.

De belopp som redovisas i resultaträkningen är följande:

kostnader för tjänstgöring under innevarande år 25,8 23,9

Räntekostnad -0,1 -1,0

aktuariella förändringar redovisade under året 0,1 1,0

Summa pensionskostnader 25,8 23,9

varav pensionskostnader avgiftsbestämda planer 12,6 11,7

De viktigaste aktuariella antagandena som använts är:

Diskonteringsränta 3,90% 4,05%

förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 4,60% 5,60%

Årlig löneökning 2,65% 2,65%

inkomstbasbelopp 2,65% 2,65%

Årlig ökning av pension 1,85% 1,95%

nOt 22     aktiekapital

aktiefördelning antal aktier antal röster

a-aktier 8 438 563 84 385 630
b-aktier 16 069 229 16 069 229

Summa 24 507 792 100 454 859
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nOt 24     företagsförvärv

under det fjärde kvartalet 2010 förvärvade Midway 17,7 % av aktierna i 
byggnads ab lennart eriksson.  Midway äger sedan tidigare 50,0 % av 
aktierna och äger därmed 67,7 % av samtliga aktier. tidigare  år har bola-
get redovisats som intressebolag. bolaget är ett bygg- och fastighetsfö-
retag med byggverksamhet i framförallt kramfors men även i närlig-
gande städer som härnösand och  sollefteå. bolagets fastigheter är 
centralt belägna i kramfors.  Den förvärvade verksamheten bidrog med 
intäkter på 29,2 Mkr och en nettovinst på 3,5 Mkr till  koncernen för perioden  
1 oktober till 31 december 2010. Om förvärvet hade skett den 1 januari 
2010 skulle  koncernens intäkter ha varit 2 120,8 Mkr och årets resultat 
37,1 Mkr.

FÖRVäRVADE NETTOTILLgÅNgAR OCH gOODwILL:

Mkr
köpeskilling (17,7 %) 1,5
tidigare bokfört värde i koncernen (50,0 %) 8,1
sammanlagd köpeskilling (67,7 %) 9,6
verkligt värde för förvärvade nettotillgångar (67,7 %) -11,5
Negativ goodwill -1,9

Negativ goodwill har uppkommit eftersom köpeskillingen understigit 
nettotillgångarnas verkliga värde. 

Den 28 april 2009 förvärvades samtliga aktier i fas Machinery inter-
national ab. bolaget utvecklar,  producerar och marknadsför utrust-
ning för konvertering av plastmaterial till produkter på rulle.  Den för-
värvade verksamheten bidrog med intäkter på 46,6 Mkr och en 
nettovinst på 1,3 Mkr till koncernen för  perioden 1 maj till 31 decem-
ber 2009. Om förvärvet hade skett den 1 januari  2009 skulle koncer-
nens intäkter ha varit 1 714,7 Mkr och årets resultat -3,4 Mkr. 

FÖRVäRVADE NETTOTILLgÅNgAR OCH gOODwILL:

Mkr
fast köpeskilling 15,0
Direkta kostnader i samband med förvärvet 0,3
bedömd rörlig köpeskilling (maximalt 33,0 Mkr) 1,0
sammanlagd köpeskilling 16,3
verkligt värde för förvärvade nettotillgångar -15,5
Goodwill 0,8

Godwill har uppkommit eftersom köpeskillingen, beroende på bolagets  
lönsamhet, överstigit nettotillgångarnas verkliga värde.

TILLgÅNgAR OCH SKULDER SOM INgICK I FÖRVäRVET (67,7 %):

 
verkligt värde

förvärvat  
bokfört värde

likvida medel 8,0 8,0
Materiella anläggningstillgångar 43,1 43,1
fordringar 10,1 10,1
skulder -10,7 -10,7
upplåning -37,5 -37,5
avsättningar -1,5 -1,5
Nettotillgångar 11,5 11,5

kontant reglerad köpeskilling 0,0
likvida medel i förvärvat dotterföretag (100%) -11,9
Förändring av koncernens  
likvida medel vid förvärv -11,9
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TILLgÅNgAR OCH SKULDER SOM INgICK I FÖRVäRVET:

 
verkligt värde

förvärvat  
bokfört värde

likvida medel 0,6 0,6
Materiella anläggningstillgångar 0,4 0,4
varulager 18,2 18,2
fordringar 12,7 12,7
skulder -14,6 -14,6
avsättningar -0,5 -0,5
uppskjutna skatteskulder -1,3 -1,3

Nettotillgångar 15,5 15,5

kontant reglerad köpeskilling 15,3
likvida medel i förvärvat dotterföretag -0,6
Förändring av koncernens  
likvida medel vid förvärv 14,7



nOt 25     UpplYsningar Om närstående

tibia konsult ab, som ägs av sten k johnson, innehar 50,3 % av rösterna i  
Midway holding ab. sten k johnson och tibia konsult ab innehar till-
sammans 52,5 % av rösterna i Midway holding ab och har på så sätt ett 
bestämmande inflytande över Midway holding ab.

vad gäller bolagets transaktioner med närstående hänvisas till not 2c 
avseende ersättningar till ledande befattningshavare.

nOt 26     Händelser efter balansdagen

efter balansdagen har det inte inträffat några väsentliga händelser som  
påverkar koncernens resultat och ställning per  2010-12-31. 

Den 23 februari 2011 köptes eribel production ab, som under 2010 omsatte 
110 Mkr med ett resultat efter finansnetto på 3,8 Mkr. eribel är kontrakts-
tillverkare av elektronik till främst medicinsk och industriell utrustning.

NOteR  |  51

Den 30 april 2009 förvärvades samtliga aktier i cbiz partner ab. bola-
get är ett import- och grossistföretag med inriktning på radiostyrda 
produkter samt spelrelaterade tillbehör och konsoler för pc. Den för-
värvade verksamheten bidrog med intäkter på 59,9 Mkr och en netto-
vinst på 3,9 Mkr till koncernen för perioden 1 maj till 31 december 
2009. Om förvärvet hade skett den 1 januari 2009 skulle koncernens in-
täkter ha varit 1 708,6 Mkr och årets resultat -3,9 Mkr.

FÖRVäRVADE NETTOTILLgÅNgAR OCH gOODwILL:

Mkr
fast köpeskilling 36,1
Direkta kostnader i samband med förvärvet 0,2
bedömd rörlig köpeskilling (maximalt 33,0 Mkr) 14,6
sammanlagd köpeskilling 50,9
verkligt värde för förvärvade nettotillgångar -26,9
Goodwill 24,0

Goodwill har uppkommit eftersom köpeskillingen, beroende på bolagets  
lönsamhet, överstigit nettotillgångarnas verkliga värde.

TILLgÅNgAR OCH SKULDER SOM INgICK I FÖRVäRVET:

 
verkligt värde

förvärvat  
bokfört värde

likvida medel 4,2 4,2
Materiella anläggningstillgångar 6,9 6,9
finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,2
varulager 14,9 14,9
fordringar 20,1 20,1
skulder -11,7 -11,7
upplåning -5,0 -5,0
uppskjutna skatteskulder -2,7 -2,7

Nettotillgångar 26,9 26,9

kontant reglerad köpeskilling 36,3
likvida medel i förvärvat dotterföretag -4,2
Förändring av koncernens  
likvida medel vid förvärv 32,1



malmö den 15 mars 2011
  

 

 sten k johnson jan bengtsson lars frithiof
 styrelsens ordförande  

   
  

   
 viveca Rüter anders bergstrand peter svensson
   verkställande direktör

   

vår revisiOnsberättelse Har avgivits den 18 mars 2011

 Mikael eriksson  Magnus Willfors
 auktoriserad revisor  auktoriserad revisor

 pricewaterHOUsecOOpers ab  pricewaterHOUsecOOpers ab

fastställande av rappOrterna över tOtalresUltatet OcH balansräkningarna

Rapporterna över totalresultatet och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman för fastställande den 28 april 2011.

styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder, 
ifRs, sådana de antagits av eu och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.   

förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
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vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i Midway holding ab för år 2010. Det är styrelsen och verk-
ställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella 
redovisningsstandarder ifRs sådana de antagits av eu och årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av koncernredovisningen. vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, 
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i sverige. Det innebär att vi planerat 
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsre-
dovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. en revision 
innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaps- 
handlingarna. i en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och 
verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar 
som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncern-
redovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncern- 
redovisningen. som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga  
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.   

vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt 
har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. vi anser 
att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i sverige. koncern- 
redovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder ifRs  
sådana de antagits av eu och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens  
resultat och ställning. förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern-
redovisningens övriga delar. 

vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moder-
bolaget samt rapporten över totalresultatet och balansräkningen för koncernen,  
disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 

RevisiONsbeRÄttelse
Till årsstämman i Midway Holding AB (publ) 
Organisationsnummer 556323-2536

  Malmö den 18 mars 2011

 Mikael eriksson  Magnus Willfors
 auktoriserad revisor  auktoriserad revisor   

 pricewaterHOUsecOOpers ab   pricewaterHOUsecOOpers ab
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Bolagsstyrningsmodell
Midways bolagsstyrning utgår ifrån svensk lag-
stiftning såsom aktiebolagslagen, bokföringslagen 
och årsredovisningslagen. vidare följer Midway 
noteringsavtalet med NasDaQ OMx stockholm 
ab (”stockholmsbörsen”). interna regelverk såsom 
bolagsordning, styrelsens arbetsordning med vD-
instruktion kompletterar de externa regelverken. 

Aktieägare
Midways aktier har varit noterade på stockholms-
börsen sedan 1989. aktiekapitalet i Midway re-
presenteras av a- och b-aktier. varje a-aktie be-
rättigar till tio röster och varje b-aktie berättigar 
till en röst. samtliga aktier medför samma rätt 
till andel av bolagets tillgångar och vinst. per den 
31 december 2010 uppgick antalet aktieägare 
till 6 466 st. för ytterligare information om ägar-
struktur, handel och kursutveckling, se sidorna 
16-19 i årsredovisningen. huvudaktieägarna i 
Midway utövar en aktiv ägarroll. styrelse och 
koncernledning kontrollerar sammanlagt 57,0 % 
av kapitalet och 81,1 % av rösterna i bolaget. 
bolagsordningen innehåller inget förbehåll om 
rösträttsbegränsning.

Bolagsstämma
högsta beslutande organ är bolagsstämman. 
aktieägare som vill delta på bolagsstämma 
skall vara upptagen i aktieboken fem vardagar 
före bolagsstämman samt anmäla sig till bolaget 
enligt kallelse. 

kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma 
där fråga om ändring av bolagsordningen kommer 
att behandlas skall ske tidigast sex veckor och 
senast fyra veckor före stämman. kallelse till 
annan extra bolagsstämma skall ske tidigast 
sex veckor och senast två veckor före stämman. 
kallelse till bolagsstämma skall ske genom annon-
sering i post- och inrikes tidningar samt på bo-
lagets webbplats. att kallelse skett skall annon-
seras i svenska Dagbladet.

Årsstämma 2010
verkställande direktören informerade årsstämman 
om koncernens utveckling och ställning samt 
kommenterade resultatet för 2009 och första 
kvartalet 2010. under årsstämman gavs aktieä-
garna möjlighet att ställa frågor som besvarades 
under årsstämman. Årsstämman fastställde 
den av styrelsen och verkställande direktören 
avlämnade årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för 2009, beslöt om disposition av bola-
gets resultat samt beviljade styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
stämman fattade även beslut om riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare.

vidare redogjorde valberedningens ordförande 
för arbetet under året samt redovisade motiven 
till lämnade förslag. stämman beslutade om er-
sättningar till styrelse och revisor i enlighet med 
valberedningens förslag. till styrelseledamöter 
omvaldes jan bengtsson (tekn lic), lars frithiof 
(fil kand), sten k johnson (ordförande, civ ek) 
och viveca Rüter (jur kand) samt anders bergs-
trand (civ ing, ekonomie magister). samtliga sty-
relseledamöter samt ordinarie revisorer var 
närvarande vid stämman. för uppgifter om sty-
relsens medlemmar, revisorer och verkställande 
direktören, se sidorna 54-55 i årsredovisningen. 

Valberedning
på förslag från tibia konsult ab beslöt årsstämman 
att valberedningen skulle bestå av tre ledamöter 
med sten k johnson som ordförande och jan 
bengtsson och annika bergengren som ledamöter. 
tibia konsult är ett av sten k johnson helägt 
bolag som äger 41,8 % av kapitalet och 50,3 % 
av rösterna i Midway holding ab.

valberedningen har de uppgifter som följer av 
svensk kod för bolagsstyrning. valberedningens 
förslag presenteras i kallelsen till årsstämman 
och på bolagets hemsida.

Styrelse
under räkenskapsåret genomfördes sex protokoll-
förda styrelsemöten. i anslutning till årsstämman 
hölls ett konstituerande styrelsemöte där beslut 
fattades om firmateckning, styrelsens arbets-
ordning, vD-instruktion och plan för ordinarie 
styrelsemöten under året. 

fyra av styrelsemötena har hållits inför delårs-
rapporter. ett styrelsemöte ägnades åt strategisk 
inriktning och verksamhetsplanering inför 2011. 
vid samtliga styrelsemöten har styrelsen varit 
fulltalig och vD har deltagit som föredragande. 
sekreteraruppgifterna i styrelsen har under 
2010 fullgjorts av advokaten peter Oscarsson.

inom styrelsen finns inga särskilda kommittéer 
med undantag för att lars frithiof har ansvar 
för att förhandla lön och andra villkor med 
styrelsens ordförande, som i sin tur ansvarar 
för motsvarande förhandling med vD. styrelse-
ledamöterna lars frithiof och viveca Rüter är 
oberoende i förhållande till bolaget och de 
större aktieägarna. styrelseledamoten anders 
bergstrand är beroende genom släktskap till 
bolagets ledning. styrelsens ordförande ingår, 
som koncernchef, i bolagets ledning. 

Revision
auktoriserade revisorerna Mikael eriksson och 
Magnus Willfors, pricewaterhousecoopers, är 

valda till revisorer intill slutet av 2013 års års-
stämma. vid årets första styrelsemöte redogör 
revisorerna för sina iakttagelser i samband med 
granskningen av koncernens interna kontroll 
och bokslut.

Intern kontroll
Den finansiella rapporteringen följer de lagar 
och regler som gäller för bolag noterade på 
stockholmsbörsen. Därutöver finns det interna 
instruktioner, rutiner, system och en roll- och 
ansvarsfördelning som syftar till god intern 
kontroll. koncernens resultat och utveckling 
följs upp månadsvis och rapporteras med ana-
lyser och kommentarer till styrelsen.

Midway har ingen särskild granskningsfunktion 
(internrevision) då styrelsen gjort bedömningen 
att det inte finns särskilda omständigheter i 
verksamheten eller andra förhållanden som 
motiverar en sådan funktion.

Information
Midways informationsgivning till aktieägarna 
och andra intressenter, som följer noterings-
avtalet med stockholmsbörsen, sker via offentlig-
görande av pressmeddelanden, boksluts- och 
delårsrapporter samt årsredovisning. vidare 
lämnas information på bolagets hemsida 
(www.midwayholding.se). informationspolicyn 
regleras i ett särskilt, av styrelsen fastställt, do-
kument.
 
Avvikelser från Kodens regler
•  styrelsens ordförande, som tillika är koncern-

chef, är ordförande i valberedningen. sten k 
johnson utgör tillsammans med styrelseleda-
moten jan bengtsson majoritet i valberedningen. 
skälet till avvikelsen är deras stora ägande. 
sten k johnson kontrollerar 52,5 % och jan 
bengtsson 24,9 % av samtliga röster i bolaget.

•  styrelsen har, på grund av sin ringa storlek, 
funnit det ändamålsenligt att inte utse något 
särskilt revisionsutskott. vidare har man an-
sett det ändamålsenligt att styrelsens ordfö-
rande och koncernchef, mot bakgrund av sitt 
majoritetsägande, skall delta i arbetet.
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sten k jOHnsOn  
Ordförande

invald 1989, född 1945.
koncernchef.  
styrelseordförande  i skåne-möllan ab.
innehav: 10 585 370 aktier 
varav 4 679 100 a-aktier

styRelse

lars fritHiOf
invald 1996, född 1946.
styrelseordförande i sydsvenska industri- och 
handelskammaren, Malmö. styrelseordförande 
i swedegas ab, Göteborg. styrelseordförande i 
comsys ab, lund. vice styrelseordförande i 
fjärde ap-fonden, stockholm. vice styrelse-
ordförande i cbs-siMi, köpenhamn. styrelse-
ledamot i ah industries a/s, horsens.
advisory board member vid ekonomihög-
skolan, lund.
innehav: 25 200 b-aktier

jan bengtssOn
invald 1990, född 1944. 
Direktör, askim. styrelseledamot i noterade 
sensys traffic ab och skåne-möllan ab 
samt ordförande respektive ledamot i flera 
onoterade bolag.
innehav: 2 781 592 aktier
varav 2 465 900 a-aktier

viveca rüter
invald 2003, född 1945.
styrelseordförande i alMi företagspartner 
skåne ab. styrelseledamot i ac-Gruppen 
ab och stiftelsen ackordscentralen.
innehav: 3 250 b-aktier

anders bergstrand
invald 2008, född 1978
innehav: 5 000 b-aktier
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leif göranssOn    
finanscHef /  

kapitalförvaltning

född 1955, anställd 1989.
innehav: 214 110 aktier
varav 10 514 a-aktier
leif@midwayholding.se

åsa OlOfssOn    
administratiOn

född 1971, anställd 2008.
asa@midwayholding.se

sten k jOHnsOn 
kOncerncHef

född, 1945, anställd 1989. 
innehav: 10 585 370 aktier 
varav 4 679 100 a-aktier
sten@midwayholding.se 

sven wallentinsOn
kOncernredOvisning

född 1949, anställd 1990.
innehav: 28 000 b-aktier
sven@midwayholding.se

peter svenssOn   
verkställande direktör

född 1952, anställd 1989.
innehav: 343 100 a-aktier
peter@midwayholding.se

mikael erikssOn
aUktOriserad revisOr 

pricewaterhousecoopers ab

magnUs willfOrs
aUktOriserad revisOr

pricewaterhousecoopers ab

eva carlsvi
aUktOriserad revisOr

pricewaterhousecoopers ab

carl fOgelberg
aUktOriserad revisOr

pricewaterhousecoopers ab

revisOrer sedan 2005

revisOrssUppleanter

kONceRNstab

revisOrs Yttrande Om bOlagsstYrningsrappOrten
till årsstämman i Midway holding ab (publ), org nr 556323-2536

Uppdrag och ansvarsfördelning
vi har granskat bolagsstyrningsrapporten för år 2010 på sidorna 54-56. Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten och för att den 
är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. vårt ansvar är att uttala oss om bolagsstyrningsrapporten på grundval av vår revision.

granskningens inriktning och omfattning
Granskningen har utförts i enlighet med Revu 16, Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen 
för att med hög men inte absolut säkerhet uttala oss om att bolagsstyrningsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. en revision innefattar 
att granska ett urval av underlagen för information i bolagsstyrningsrapporten. vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Uttalande
vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats och att den är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

  Malmö den 18 mars 2011

 Mikael eriksson  Magnus Willfors
 auktoriserad revisor  auktoriserad revisor   

 pricewaterHOUsecOOpers ab   pricewaterHOUsecOOpers ab



Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare 
i den av euroclear sweden ab förda aktieboken avseende förhållan-
dena onsdagen den 20 april 2011, dels senast onsdagen den 20 april 
2011 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt 
inregistrera aktierna i eget namn hos euroclear sweden ab för att 
få delta i stämman. sådan registrering måste vara verkställd senast 
onsdagen den 20 april 2011. Detta innebär att aktieägaren i god tid 
före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till  
midway@midwayholding.se, skriftligen under adress Midway  
holding ab, Gustav adolfs torg 47, 211 39 Malmö, per telefax  
040 – 30 13 11 eller per telefon 040 – 30 12 10. vid anmälan skall 
anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier,  
telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden 
(högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser 
att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighets-
handlingar biläggas anmälan. fullmaktsformulär tillhandahålls på 
bolagets webbplats www.midwayholding.se.

Utdelning
styrelsen har föreslagit att utdelning lämnas med 1,50 kr per aktie. 
som avstämningsdag föreslås tisdagen den 3 maj 2011.

ÅRsstÄMMa
Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 28 april 2011 kl 16.00 på Malmö Högskola, 
Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. 

ekOnOmiska rappOrter

tORsDaGeN DeN 28 apRil 2011 

Årsstämma och delårsrapport för januari-mars      

ONsDaGeN DeN 17 auGusti 2011    

Delårsrapport för januari – juni

tORsDaGeN DeN 27 OktObeR 2011  

Delårsrapport för januari – september

jaNuaRi 2012

bokslutskommuniké för 2011 
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kOncernen

MiDWay hOlDiNG ab

Gustav adolfs torg 47   

211 39  Malmö 

tel: 040-30 12 10 

fax: 040-30 13 11

www.midwayholding.se

midway@midwayholding.se

aDResseR
Handelsföretag

cbiZ paRtNeR ab

Norra boarpsvägen 4

563 91  GRÄNNa

tel: 0390-102 11

fax: 0390-102 24

www.cbiz.se

info@cbiz.se

Gustaf e bil ab

kaplansgatan 34

541 34  skövDe

tel: 0500-44 48 00

fax: 0500-44 48 19

www.gustafebil.se

info@gustafebil.se

Mossvägen 18

521 30  falköpiNG

tel: 0515-77 64 00

fax: 0515-77 64 09

hammarsmedsgatan 30

542 35  MaRiestaD

tel: 0501-646 00

fax: 0501-646 09

Rosendalsgatan 26

box 55071

504 02  bORÅs

tel: 033-44 73 00

fax: 033-10 21 54

boråsvägen 25

box 55

523 22  ulRicehaMN

tel: 0321-68 55 00

fax: 0321-68 55 09

ab spORRONG

hemvärnsgatan 15

box 6042

171 06  sOlNa

tel: 08-446 54 50

fax: 08-622 66 72

www.sporrong.com

sporrong@sporrong.se

NORMaNN OlseN MaskiN as

postboks 55

NO-1313  vöyeNeNGa

Norge

tel: +47-67 17 84 00

fax: +47-67 17 84 80

www.nom.no

nom@nom.no

NORGeODesi as

postboks 91

NO-1313  vöyeNeNGa

Norge

tel: +47-67 15 37 80

fax: +47-67 15 37 99

www. norgeodesi.no

norgeodesi@norgeodesi.no

NORMaNN OlseN tilheNGeR as

postboks 39

NO-1313   vöyeNeNGa

Norge

tel: +47-67 17 84 10

fax: +47 67 17 84 18

www.notas.no

lot@nom.no

liftWay ab

järngatan 12-14

195 72 ROseRsbeRG

tel: 08-12 20 47 00

fax. 08-12 20 47 10

www.liftway.se

info@liftway.se
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ALAB ALuMINIuMsYsTeM AB

890 54  TreHÖrNINGsJÖ

Tel: 0662-51 21 00

Fax: 0662-51 21 23

www.alab.com

info@alab.com

BYGGNADsAKTIeBOLAGeT LeNNArT erIKssON

Box 223

872 25 KrAMFOrs

Tel: 0612-71 14 10

Fax: 0612-71 18 54

www.lebygg.com

info@lebygg.com

FAs CONverTING MACHINerY AB

Ynglingavägen 62

245 65  HJÄruP

Tel: 0411-692 60

Fax: 0411-127 40

www.fasconverting.com

info@fasconverting.com

HAKI AB

280 63  sIBBHuLT

Tel: 044-494 00

Fax: 044-494 72

www.haki.se

info@haki.se

HAKI  A/s

erhvervsvej 16

DK-2600  GLOsTruP

Danmark

Tel: +45-44 84 77 66

Fax: +45-44 84 46 05

www.haki.dk

glostrup@haki.dk

fredericia@haki.dk

HAKI As

Postboks 444

NO-3002  DrAMMeN

Norge

Tel: +47-32 22 76 00

Fax: +47-32 22 76 76

www.haki.no

info@haki.no

HAKI LTD

Magnus

Tame valley Industrial estate

TAMWOrTH

staffordshire

B77 5BY

storbritannien

Tel: +44-1 827 28 25 25

Fax: +44-1 827 25 03 29

www.haki.co.uk

info@haki.co.uk

HAKI sAs  

BTP MONTAGe sAs

13 rue des entrepreneurs

Zac de l´Ambrésis

F-77270  vILLePArIsIs

Frankrike

Tel: +33-1 64 67 29 29

Fax: +33-1 64 67 71 64

www.haki.fr

haki@haki.fr

HAKI HuNGArY KFT

Kistályai u. 10

Hu-3300 eGer

ungern

Tel/Fax: +36-363 11 442

www.haki.hungary.hu

info@hakihungary.hu

AB LuNDGreNs MeKANIsKA verKsTAD 

Box 93

245 21  sTAFFANsTOrP

Tel: 040-46 25 00

Fax: 040-46 22 36

www.lundgrens-mek.se

info@lundgrens-mek.se

MIDTrAILer AB

    reKO TrAILer AB

    Linnebäck 408

    691 93  KArLsKOGA

    Tel: 0586-72 22 05

    Fax: 0586-72 22 44

    www.midtrailer.se

    info@midtrailer.se

    sÄvsJÖsLÄPeT & INDusTrIMONTAGe AB

    svetsaregatan

    576 33  sÄvsJÖ

    Tel: 0382-672 60     

    Fax: 0382-672 69     

    www.midtrailer.se     

    info@midtrailer.se

ONrOx AB

Jägersrovägen 204

213 77  MALMÖ

Tel: 040-650 02 00

Fax: 040-650 02 99

www.onrox.se

info@onrox.se

sIGArTH AB

Box 45

330 33  HILLersTOrP

Tel: 0370-254 00

Fax: 0370-253 00

www.sigarth.se

info@sigarth.se

sTANs & Press I OLOFsTrÖM AB

stålvägen 1

290 62  vILsHuLT

Tel: 0454-77 24 00

Fax: 0454-77 24 01

www.stanspress.se

info@stanspress.se

sÄvsJÖ TrÄHus AB

Box 34

576 21  sÄvsJÖ

Tel: 0382-616 60

Fax: 0382-614 07

www.savsjotrahus.se

hus@savsjotrahus.se

inTressebolag

sTeLLA AsseT MANAGeMeNT AB

Gustav Adolfs Torg 51

211 39  MALMÖ

Tel: 040-30 12 70

Fax:040-30 12 71

www.stellaam.se

info@stellaam.se

OPTIOL HOLDING AB

c/o Midway Holding AB

Gustav Adolfs Torg 47

211 39  MALMÖ

Tel: 040-30 12 10

Fax: 040-30 13 11
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Gustav Adolfs Torg 47,  211 39 Malmö 

Tel: 040-30 12 10, Fax: 040-30 13 11

www.midwayholding.se

midway@midwayholding.se
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