Årsredovisning 2017

Det här är AGES
AGES erbjuder tillverkning av kvalificerade precisionskomponenter i större serier till framstående aktörer inom
utvalda kundsegment. Drivna produktionsprocesser, entreprenörsanda och teknisk spetskompetens skapar förutsättningar att leverera marknadens bästa lösningar med god tillverkningsekonomi.

PRECISIONSKOMPONENTER MED HÖG KVALITETSNIVÅ
AGES är en svensk industrikoncern med sex tillverkningsenheter i Sverige och en i Kina. Den egna produktionen är
koncentrerad på tillverkning av komponenter i större serier med mycket högt ställda kvalitetskrav. Därtill erbjuder
vi, via vår nya internationella tradingverksamhet, ett brett spektrum av kvalitetsprodukter från ett stort och
expansivt underleverantörsnät.
Våra primära kundgrupper finns inom fordons- och verkstadsindustrin i Europa. Vi är en ledande aktör med
tydlig fokusering på kundnytta, utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraftiga lösningar. Kontinuerliga investeringar i framför allt automatiserad produktionsutrustning säkerställer att våra tillverkningsenheter är moderna,
flexibla och effektiva.

Pressgjutning

Svetsning

AGES är specialiserade inom pressgjutning av aluminium

AGES utför robotsvetsning och manuell svetsning

med tillhörande eftertempon.

av avancerade artiklar med mycket hög precision.

Skärande bearbetning

Montering

AGES levererar komponenter framställda genom skärande
bearbetning i material som stål, rostfritt stål, mässing,

AGES utför montering där egenproducerade kom
ponenter utgör huvuddelen av det ingående materialet.

järn och aluminium.
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D E T TA H Ä N D E U N D E R

2017 1012

∣ I maj förvärvade AGES samtliga aktier i Hörle

Automatic Gruppen med verksamhet i Hörle och
Ningbo (Kina). Nya AGES Hörle kompletterar övriga
enheter både vad gäller kompetens och teknik, har
stärkt AGES position på marknaden och möjliggjort
nya affärer. Förvärvet har också gett AGES tillgång
till en etablerad verksamhet i Kina.

∣ Samtliga berörda enheter med inriktning mot

fordonsindustrin har omcertifierats enligt fordonsindustrins nya kvalitetsstandard, IATF 16949. Det
stärker förutsättningarna för nya affärer med
svenska och internationella fordonskunder.

∣ Den beslutade omstruktureringen av AGES press-

gjutning har genomförts under året. Verksamheten
har nu koncentrerats till enheterna Unnaryd och
Kulltorp. Samtidigt har avvecklingen av AGES
Casting Solna slutförts. Uppkomna omstruktureringskostnader har belastat årets resultat med
21,1 MSEK.

∣

Som följd av markant ökad orderingång, främst
under det andra och tredje kvartalet, överskred
beläggningsgraden vår totala kapacitet. Leveranssäkerheten upprätthölls genom extraordinära
åtgärder, men överbelastningen störde
våra processer. För att motverka
detta gjordes kapacitetshöjande investeringar
under hösten som
stabiliserat läget och
väntas ge ytterligare
effekt under 2018.

NETTOOMSÄTTNING 1012 MSEK (796)

57
RESULTAT FÖRE SKATT EXKL
OMSTRUKTURERINGSKOSTNADER 57 MSEK (55)

36
RESULTAT FÖRE SKATT 36 MSEK (55)

3,80
RESULTAT PER AKTIE 3,80 SEK (6,25)
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AGES
4 AGES
– Årsredovisning
– Årsredovisning
20172017

Q1
Q3

NETTOOMSÄTTNING

225 MSEK (212)
RESULTAT FÖRE SKATT
EXKL OMSTRUKTURERINGS
KOSTNADER

20 MSEK (12)
RESULTAT FÖRE SKATT

20 MSEK (12)

2013

743

2014

832

2015

796

2016

78

59

3 MSEK (11)
RESULTAT FÖRE SKATT

-8 MSEK (11)

2014

2015

2016

14 MSEK (17)

Q4

NETTOOMSÄTTNING

293 MSEK (209)
RESULTAT FÖRE SKATT
EXKL OMSTRUKTURERINGS
KOSTNADER

19 MSEK (15)
RESULTAT FÖRE SKATT

10 MSEK (15)

RESULTAT PER AKTIE

RESULTAT PER AKTIE

-0,90 SEK (1,30)

0,85 SEK (1,65)

Siffror i sammandrag

1012

2017

62

2017

2017

2016

2015

2014

2013

1012

796

832

743

608

Nettoomsättning

MSEK

Rörelseresultat exkl omstruktureringskostnader

MSEK

62

59

78

85

75

Rörelseresultat

MSEK

41

59

78

85

75

Resultat före skatt exkl omstruktureringskostnader

MSEK

57

55

72

77

64

Resultat före skatt

MSEK

36

55

72

77

64

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar

MSEK

175

26

45

75

522

%

6,1

7,5

9,4

11,4

12,4

Rörelsemarginal

%

4,0

7,5

9,4

11,4

12,4

Vinstmarginal exkl omstruktureringskostnader

%

5,7

6,9

8,7

10,4

10,4

Vinstmarginal

%

3,6

6,9

8,7

10,4

10,4

Sysselsatt kapital

MSEK

826

672

697

671

584

Eget kapital

MSEK

446

416

402

373

312

Balansomslutning

MSEK

1117

862

876

837

739

Avkastning på eget kapital

%

6,1

10,4

14,4

17,2

-

Avkastning på sysselsatt kapital

%

5,7

8,7

11,4

13,6

-

Avkastning på totalt kapital

%

4,3

6,9

9,1

10,9

-

Soliditet

%

40

48

46

45

42

Andel riskbärande kapital

%

45

54

52

50

48

ggr

6,8

12,9

12,7

10,2

5,6

antal

584

459

462

382

334

Rörelsemarginal exkl omstruktureringskostnader

Räntetäckningsgrad
2013

RESULTAT FÖRE SKATT

1,55 SEK (1,90)

RESUL
TAT FÖRE SKATT
EXKL OMSTRUKTURERINGS
KOSTNADER

exkl omstruktureringskostnader

85

16 MSEK (17)

RESULTAT PER AKTIE

226 MSEK (167)

Rörelseresultat

75

RESULTAT FÖRE SKATT
EXKL OMSTRUKTURERINGS
KOSTNADER

2,30 SEK (1,40)

Siffror i sammandrag

608

268 MSEK (208)

RESULTAT PER AKTIE

NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättning

Q2

NETTOOMSÄTTNING

Medelantal anställda

För definitioner, se sidan 71
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VD har ordet
2017 var ett händelserikt år för AGES. Under året har vi både breddat vår kompetens och
verksamhet, genomfört en omstrukturering i produktionen och hanterat en period då hela
vår bransch präglades av överbelastningsproblem. Samtidigt har vi jobbat vidare med att
effektivisera våra processer och bearbeta delvis nya marknader. Med detta i åtanke ser vi
goda förutsättningar för en gynnsam utveckling under 2018.

TILLVÄXT OCH EXPANSION
Att företagsförvärv utgör en viktig del i AGES tillväxtstrategi

kunder och därtill erhållit leverensnummer från ett antal framståen-

tydliggjordes under 2017. Under året förvärvades Hörle

de fordonstillverkare. Det senare är ett kvalitetserkännande och ett

Automatic Gruppen med verksamhet i småländska Hörle och

nödvändigt första steg på väg mot att också göra faktiska affärer.

kinesiska Ningbo. Ambitionen att även förvärva WR Controls
Group avbröts dock sedan förutsättningarna förändrats under

UTVECKLINGEN INOM VÅRA MARKNADER

processens gång.

Om efterfrågan på aluminiumprodukter ökade generellt, var årets

Potentiella förvärv som kan tänkas komplettera befintlig
verksamhet utvärderas ständigt. Koncernens beredskap för att
identifiera bolag som kan förädla och ytterligare stärka AGES
kunderbjudande får anses som god.

MARKNADSUTVECKLING OCH UTMANINGAR

kunder inom såväl tunga som lätta fordon steg kraftigt, främst
under sommarhalvåret. I slutet av året stabiliserades läget på
en högre nivå än vid årets början. Detta skapar möjligheter för
framtiden.
Bakgrunden till den markanta ökningen finns både i fordons-

AGES kan se tillbaka på ett utvecklande år. Under de andra

industrins försäljning kopplad till högkonjunkturen och i dess

och tredje kvartalen gick vår orderingång från en stadigt

ambition att möta samhällets allt tuffare miljökrav. Ett flertal

hög nivå till att orsaka överbelastningsproblem. Insatser för

modellbytesprogram är att vänta, varför vi bedömer möjligheter-

att möta efterfrågan gav efter hand avsedd effekt och har

na till en positiv utveckling som goda även framöver.

stärkt vår leveransförmåga för framtiden. Vi levererar till flera

Vad gäller övrig industri ser vi en fortsatt blygsam tillväxt. Ett

modellprogram inom fordonsindustrin som utvecklas väl

undantag är lantbruk- och utomhusprodukter som uppvisar en

och förutsättningarna för fortsatt höga tillverkningsvolymer

positiv utveckling. Ökningen utgår från en blygsam nivå, men vi

bedöms som goda.

ser att vårt koncept och kunderbjudande efterfrågas allt mer inom

Som underleverantör till fordonsindustrin driver vi flera
effektiviseringsprojekt för att, med bibehållen lönsamhet

denna sektor.
Materialhantering är ett intressant och växande område där

och kvalitet, kunna svara upp till marknadens krav på ökad

förvärvet av AGES Hörle gett oss en ny marknadsposition som gör

kostnadsreduktion. Av samma skäl vidareutvecklar vi också

det möjligt att utveckla vårt kunderbjudande ytterligare.

vår tekniska prestanda för att kunna erbjuda mer avancerade

Inom flera av våra områden ser vi en ökad konkurrens från

komponenter i framtiden. Som följd därav kunde samtliga

lågkostnadsländer. Genom tillgång till ett etablerat dotterbolag i

berörda enheter under året certifieras enligt fordonsindustrins

Kina och dess tradingverksamhet ökar vi beredskapen att möta

nya kvalitetsstandard IATF 16949. En förutsättning för positiv

denna nya konkurrenssituation. Dessutom profileras koncernen

utveckling och nya affärer framöver.

som en aktör som kan erbjuda olika upplägg för att passa

Vår marknadssatsning i norra Europa har fortsatt och även
gett resultat. Koncernen har stärkt närvaron hos flera befintliga

6

ökning från fordonsbranschen exceptionell. Orderingången från
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kundernas behov.

VÅRA PRODUKTIONSENHETER
AGES pressgjutningsverksamhet genomgick stora förändringar
under året. Enheten i Solna avvecklades enligt tidigare beslut och
gruppens gjutprocesser koncentrerades till Unnaryd och Kulltorp.
Stora delar av volymerna från Solna övertogs av Kulltorp där
vi både byggt till, investerat i maskinparken och säkerställt vår
kompetensförsörjning.
Fordonsbranschens kraftigt ökade beställningar under sommaren skapade överbelastningsproblem på flera håll. Den enhet
som belastades hårdast var pressgjutningen i Unnaryd, som redan
till viss del förberetts för ökade volymer. Dock medförde sommarens produktionstopp kostnader för de extraordinära åtgärder

miljö- och kvalitetsfrågor. AGES har också ett långsiktigt inves-

som krävdes för att upprätthålla leveranserna. I takt med att

teringsprogram som syftar till ökad energieffektivitet i maskiner,

effektiviteten höjts, har dessa kostnader gradvis kunnat sänkas.

utrustning och i våra anläggningar. Hållbarhetsarbetet beskrivs i

Den förbättrade organisationen, tillsammans med de kapacitets-

ett eget avsnitt i årsredovisningen.

höjande satsningar som gjordes under året, ger förutsättningar för
mer effektiv produktion framöver.
Gjorda investeringar i AGES Värnamo har gett önskat resultat

MÅLSÄTTNINGAR FÖR 2018
Inledningen av 2018 visar på god efterfrågan och orderingång hos

och enheten har utvecklats väl under året. Vi har även gjort

koncernens bolag, med en hög produktionstakt och utnyttjande

investeringar i ny teknik i AGES Falkenberg, som förväntas skapa

grad på våra enheter. Efter ett delvis omvälvande 2017 har

öppningar gentemot helt nya marknadssegment.

marknadssituationen stabiliserats på en ny och högre nivå.

Nya AGES Hörle har tillfört kompetens och bredd till koncernen.

Med utgångspunkt i en lyckad omstrukturering och ett väl

Integrationen med övriga bolag har fungerat väl från start.

genomfört förbättringsarbete, plus att vi breddat vår kompetens

Samtidigt öppnar verksamheten i Ningbo möjligheter att utveckla

och vårt kunderbjudande, står koncernen väl rustad för att möta

helt nya och attraktiva kunderbjudanden framöver, inom både

en framtida efterfrågan på högkvalitativa komponenter. Därför

trading och sourcing.

ser vi förutsättningar för ett positivt 2018 då vi både utvecklar nya
kundrelationer och stärker AGES lönsamhet.

MED ÖKAD HÅLLBARHET I FOKUS
Hållbarhetsarbetet har alltid haft hög prioritet inom koncernen.
För att bibehålla AGES position på området har ett fortsatt sys-

Halmstad mars 2018

tematiskt förbättringsarbete bedrivits med fokus på arbetsmiljö,

Magnus Björn/VD
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AGES-aktien
Nyckeltal

2017

2015

Årets resultat

MSEK

26

43

56

Eget kapital

MSEK

446

416

402

Balansomslutning

MSEK

1 117

862

876

Avkastning på eget kapital

%

6,1

10,4

14,4

Soliditet

%

40

48

46

Andel riskbärande kapital

%

45

54

52

Kassaflöde från den löpande verksamheten

MSEK

85

93

76

Genomsnittligt antal utestående aktier

tusental

6 949

6 789

6 789

Genomsnittligt antal utestående aktier
efter utspädning

tusental

7063

6 903

6 903

1)

OM AKTIEN

2016

Resultat per aktie

SEK

3,80

6,25

8,25

Resultat per aktie efter utspädning

SEK

3,85

6,30

8,20

Kassaflöde från den löpande verksamheten
per aktie

SEK

12,10

13,70

11,15

fördelat på A-aktier och B-aktier.

Totalt antal aktier på balansdagen

tusental

7 029

6 789

6 789

Kvotvärdet är 5 SEK.

∣ AGES B-aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm First North Premier.

∣ Aktiekapitalet uppgår till 35,1 MSEK

Eget kapital per aktie på balansdagen

SEK

63,45

61,30

59,30

Börskurs på balansdagen

SEK

87,00

93,75

118,00

och varje B-aktie till en röst. Alla aktier

Börskurs i relation till eget kapital

%

137

153

199

har lika rätt till utdelning.

Föreslagen utdelning per aktie

SEK

1,50

4,00

4,00

Direktavkastning

%

1,7

4,3

3,4

∣ Varje A-aktie berättigar till tio röster

KURSUTVECKLING

1)

Antalet utstående aktier uppgår till 7 028 974.

AGES aktie är noteterad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Högsta
stängningskurs under året noterades den 4 maj med 144,00
SEK och lägsta den 21 december med 85,00 SEK. Per den 31
december 2017 uppgick AGES börsvärde till 612 MSEK,

KONVERTIBELPROGRAM

baserat på stängningskurs och totalt antal aktier.

I enlighet med beslut på årsstämman i AGES Industri AB den 24
april 2014 har anställda inom AGES-koncernen tecknat konverti-

AKTIEÄGARE

bler om totalt 17 373 600 SEK motsvarande 114 300 konvertibler

Vid utgången av 2017 hade AGES 1 446 aktieägare. 1 410

till konverteringskursen 152 SEK. Konvertiblerna löper från den

av dessa var svenska fysiska personer. De tio största ägarna

1 oktober 2014 till den 30 september 2018. Om samtliga kon-

förfogade tillsammans över 95,6 procent av rösterna och 84,9

vertibler konverteras till aktier ökar aktiekapitalet med 571 500

procent av kapitalet. Det institutionella ägandet utgjorde 0,9

SEK. Utspädningen blir då cirka 1,7 procent av aktiekapitalet och

procent av rösterna och 2,9 procent av kapitalet.

cirka 0,5 procent av röstetalet. Konvertibelräntan erläggs årsvis i

UTDELNINGSPOLITIK
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,50 SEK per

efterskott och motsvarar STIBOR 3M med tillägg av 2,0 procentenheter. Varje konvertibel kan under perioden 1 till 10 september
2018 konverteras till en aktie av serie B i AGES Industri AB.

aktie för räkenskapsåret 2017. Den föreslagna utdelningen
motsvarar en direktavkastning på 1,7 procent per aktie, beräknat

LIKVIDITETSGARANT

på börskursen vid årets utgång.

Remium agerar likviditetsgarant (market maker) åt AGES på

Det är styrelsens målsättning att utdelningen över en längre

8

First North. Syftet är att främja en god likviditet i aktierna samt

period ska följa resultatutvecklingen och motsvara minst 30

säkerställa ett lågt intervall mellan köp- och säljkurs i den löpan-

procent av resultat efter skatt.

de handeln. Remium agerar också Certified Advisor för AGES.
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Aktiekapital, emissioner m.m från 2013
Förändring av
aktiekapital TSEK

Ingångsvärde
2013 Split 2:1
2013 Nyemission (inför börsintroduktion)
2017 Nyemission (förvärv Hörle Automatic Gruppen AB)

Totalt aktiekapital,
TSEK

Totalt antal Aktier

Kvotvärde

11 000 000

1 100 000

10

-

11 000 000

2 200 000

5

22 944 870

33 944 870

6 788 974

5

1 200 000

35 144 870

7 028 974

5

AGES tio största aktieägare per 31 december 2017

Anna Benjamin m närstående
Pomona-Gruppen AB

A-aktier

B-aktier

Totalt antal
aktier

Andel (%) av
röster

Andel (%) av
aktiekapital

1 282 200

737 800

2 020 000

57,9

28,7

540 000

1 563 545

2 103 545

29,7

29,9

Svolder AB

-

500 000

500 000

2,1

7,1

Kennert Persson

-

401 203

401 203

1,7

5,7

ANO i Värnamo AB

-

240 000

240 000

1,0

3,4

Stig-Olof Simonsson m närstående

-

210 531

210 531

0,9

3,0

Petter Fägersten m närstående

-

150 200

150 200

0,6

2,1

Christer Persson m närstående

-

125 579

125 579

0,5

1,8

Sune Lantz m närstående

-

97 400

97 400

0,4

1,4

Avanza Pension

-

96 756

96 756

0,4

1,4

1 822 200

4 123 014

5 945 214

95,4

84,6

-

1 083 760

1 083 760

4,6

15,4

1 822 200

5 206 774

7 028 974

100,0

100,0

Summa tio största ägare
Övriga
Totalt antal utestående aktier
A-aktie medför tio röster och B-aktie en röst.

Källa: Euroclear

Aktiefördelning per 31 december 2016
Aktieslag

Antal aktier

Procent

Antal röster

Procent

A-aktier

1 822 200

26

18 222 000

78

B-aktier

5 206 774

74

5 206 774

22

Summa

7 028 974

100

23 428 774

100

Antal aktier

Antal ägare

Andel aktier (%)

1 026

2,2%

501 – 1 000

217

2,5%

1 001 – 5 000

155

5,1%

5 001 – 10 000

23

2,3%

10 001 – 50 000

13

3,2%

4

5,0%

1 – 500

50 001 – 100 000
100 001 –
Summa

8

79,8%

1 446

100,0%

1,50

Föreslagen utdelning per aktie

3,80
Resultat per aktie

137%

Börskurs i relation till eget kapital

Källa: Euroclear
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FÖRVÄRV

AGES Hörle
Ett strategiskt förvärv som breddat
koncernens kunderbjudande och skapat
ingångar till flera nya marknader
I maj förvärvades Hörle Automatic Gruppen med

EGEN PRODUKTION I KINA

verksamhet i småländska Hörle och kinesiska

Sedan 2007 finns Hörle Automatic i Kina. Förutom skärande

Ningbo. Till grund för affären låg bedömningen

bearbetning och rörbearbetning ligger inriktningen på smide

att det välskötta företagets kompletterande

och gjutgods. Enheten i Ningbo har också upparbetade

kompetenser och marknadsingångar både skulle

kontakter med kinesiska underleverantörer, som används

stärka AGES befintliga verksamheter och bredda

både vid varuförmedling och vidareförädling i egen regi.

vårt kunderbjudande. Sedan dess har AGES
Hörle snabbt blivit en integrerad och viktig del
i koncernens framtidsplaner.
MAKES THINGS EASIER
Det var med rörbearbetning verksamheten i Hörle startades 1986. Att företaget kunde bearbeta rörprodukter
på ett sätt som sparade både tid och material, och
därtill producera stora volymer på kort tid, uppskattades av kunderna som snabbt blev fler. Sedan dess har
verksamheten och lokalerna utökats i flera steg i takt
med att nya och kompletterande specialistområden
adderats.
Efter 2009 utvecklades tanken på att bli en
”one-stop-shop” som gör det lätt för kunderna genom

Tradingverksamheten är intressant då den ger möjlighet att
möta konkurrensen från lågkostnadsländer och profilera AGES
som en viktig aktör inom nya och växande områden.

FLEXIBILITET OCH HÖG TEKNIKNIVÅ
AGES Hörle breddar koncernens kunderbjudande genom
svetsning, rörbearbetning, smide och gjutgods. Inom samtliga
områden besitter företaget en toppmodern maskinpark med
hög automatiseringsgrad, engagerad och välutbildad personal
och erforderliga kvalitetscertifieringar.
Med egen produktion i såväl Sverige som Kina, står företaget
väl rustat att möta högt ställda krav vad gäller kvalitet och
kapacitet. Företagets maskinpark erbjuder även en långt driven
flexibilitet där produktionsutrustningen enkelt kan ställas om
för olika material och från små till stora serier.

att ta ansvar för helheten och leverera en avsevärt större bredd
av komponenter. Där är bolaget idag. Förutom att bearbeta rör

MOT NYA TILLVÄXTMARKNADER

erbjuder Hörlefabriken även skärande bearbetning, svetsning och

AGES Hörle ger ingångar till nya marknader och har kompletterat

montering plus att man ansvarar för logistiken gentemot kund.

befintlig verksamhet både vad gäller produktionsteknik och

Kvalitet, leveranssäkerhet och marknadsmässighet är ledord

kompetens. Integrationen med övriga bolag har fungerat väl

och genomsyrar hela organisationen och företaget. Allt enligt

vilket stärkt AGES position och öppnat för nya affärer. Samtidigt

devisen ”Makes things easier”.

banar enheten i Ningbo väg för att koncernen ska kunna erbjuda
än mer konkurrenskraftiga lösningar framöver. Allt detta
sammantaget gör Hörle Automatic Gruppen till ett idealiskt
förvärv – helt i linje med AGES tillväxtstrategi.

10
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Affärsidé
AGES erbjuder tillverkning av kvalificerade precisionskomponenter i större serier till framstående aktörer
inom utvalda kundsegment. Drivna produktionsprocesser,
entreprenörsanda och teknisk spetskompetens skapar
förutsättningar att leverera marknadens bästa lösningar
med god tillverkningsekonomi.

Mål
VERKSAMHETSMÅL
AGES ska vidareutveckla affärskonceptet på ett sätt
som skapar förutsättningar för varaktig tillväxt och
lönsamhet. AGES ska vara marknadsledare inom

Strategisk inriktning
AGES ska nå uppsatta mål och marknadskrav genom en
strategisk inriktning baserad på följande:
∣

kompetens inom pressgjutning av aluminium samt

sin nisch, på en historiskt sett stabil marknad och
uppfattas som den mest kompetenta och långsiktiga
samarbetspartnern bland kunder, leverantörer och

svetsning och bearbetning av precisionskomponenter.
∣

precisionskomponenter med höga tekniska krav

kundrelationer som kännetecknas av affärsmässighet

i större serier, en kvalitetsnivå av yttersta klass

och ett nära samarbete. AGES ska utifrån en stark
aktivt sträva efter att bredda kundbasen. AGES ska

Vårda och utveckla långsiktiga affärsrelationer
med kunder som kräver kostnadseffektiva

medarbetare. Detta uppnås bland annat genom goda

marknadsposition på den svenska marknaden

Ytterligare utveckla AGES dominerande spets-

och en hög noggrannhet i leveranserna.
∣

Genom god kännedom om kundernas
applikationer och en effektiv användning av

även kunna följa sina kunder utanför den primära

teknikkompetensen erbjuda ständiga produkt-

hemmamarknaden för att öka affären.

förbättringar med målet att ytterligare utveckla
kundrelationerna.

FINANSIELLA MÅL

∣

Med hög tekniknivå i produktionsprocesserna,

AGES ska skapa tillväxt i kombination med lönsam-

stor andel automatisering, engagerade med-

het. AGES strävar efter att nå en försäljningstillväxt

arbetare och ständiga förbättringar skapa en

om minst 10 procent per år samt att under en kon-

effektiv och lönsam tillverkning med hög
konkurrensförmåga.

junkturcykel uppnå en vinstmarginal som överstiger
8 procent.

∣

utrustning för att möta en marknad i ständig

Det är styrelsens målsättning att utdelningen

förändring.

över en längre period ska följa resultatutvecklingen
och motsvara minst 30 procent av resultat efter

Utveckla flexibiliteten i processer och tillverknings-

∣

Ytterligare stärka erbjudandet till kund genom att

skatt. Den årliga utdelningsandelen ska dock ses i

komplettera den egna tillverkningen med ett starkt

relation till investeringsbehov.

nätverk av underleverantörer i och utanför Sverige
med spetskompetens inom AGES nischer.

12
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KUNDERBJUDANDE

Arbetsprocess
Projekt och konstruktion
AGES involveras tidigt i
konstruktionsfasen i nya projekt.
Med över 40 års erfarenhet, en
högteknologisk maskinpark och
med AGES kompetens erbjuds
kunderna en kvalitetssäkrad
konstruktionsprocess.

Framtagning av gjutverktyg
AGES ansvarar för konstruktion
och framtagning av formverktyg
som ska motsvara kundens krav
på förstklassiga produkter. AGES
har ett nära samarbete med ett
flertal ledande verktygstillverkare i branschen.

Produktverifiering och
utfallsprover
AGES kvalitetssäkrar och verifierar nya produkter i enlighet
med kundernas högt ställda
krav. Genom detta säkerställs
en hög produktkvalitet vid
serieproduktion.

Pressgjutning

AGES produktion är specialanpassad och optimerad för
tillverkning av kvalificerade
komponenter med högt
ställda krav i större serier.

AGES är specialiserade inom pressgjutning av aluminium med tillhö-

Automation

rande eftertempo såsom gradning, skäggning, trumling, blästring,

AGES arbetar målinriktat med
automatiseringar och investeringar för att gjuterierna ska vara
ledande inom branschen. Genom
hög automation säkerställs
stabila processer och en
kostnadseffektiv tillverkning.

röntgning, 3D-mätning och spektrometeranalys.
Aluminiumets användningsområden sträcker sig från små,
enkla komponenter till stora, kraftigt belastade konstruktioner.
Materialets primära fördelar är låg vikt, god formbarhet och korrosionsbeständighet samt hög återvinningsgrad. Aluminiumgjutningen
sker i rationella processer med robotanvändning.
Pressgjutna kvalitetskomponenter är kärnan i AGES
kunderbjudande till fordonsindustrin.

14

Produktion
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Efterbearbetning
AGES pressgjutna produkter
färdigställs genom efterbearbetning såsom gradning, blästring,
trumling och rensning innan de
är klara för leverans till kund eller
vidare förädling.

Certifikat
Kvalitetledningssystem:
ISO 9001
IATF 16949
Miljö:
ISO 14001
Copyright © 2016 Volvo Car Corporation
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Arbetsprocess
KUNDERBJUDANDE
Projekt och konstruktion
AGES har lång erfarenhet av
produktutveckling tillsammans
med kunderna. AGES ser till varje
komponents del i helheten och
optimerar konstruktionen för att
göra produktionen rationell och
förenkla monteringsmoment.

Produktverifiering och
utfallsprover
AGES kvalitetssäkrar och
verifierar nya produkter i enlighet
med kundernas högt ställda
krav. Genom detta säkerställs en
hög produktkvalitet vid senare
serieproduktion.

Produktion

Skärande
bearbetning

Automation
AGES arbetar målinriktat med
automatiseringar och investeringar för att anläggningarna ska vara
ledande inom branschen. Genom
hög automation säkerställs stabila
processer och en kostnadseffektiv
tillverkning.

AGES levererar komponenter framställda genom skärande bear-

Efterbehandling

betning i material som stål, rostfritt stål, mässing, automatstål och

precision, kvalitet och effektivitet. Genom gediget verktygs- och

Många av AGES bearbetade
produkter efterbehandlas i
form av härdningsoperationer,
slipning och lackering. Detta är
ofta den sista operationen före
leverans och kräver säkerställda
processer hos kvalificerade
samarbetspartners.

materialkunnande erbjuds hög servicenivå och kundspecifika lösningar.

Leverans och logistik

aluminium.
Verksamheten präglas av flexibilitet och hög teknisk kompetens
med tillgång till avancerad produktionsutrustning som säkerställer

BEARBETNING UTFÖRS GENOM:

16

AGES produktion är optimerad
för tillverkning av kvalificerade
komponenter i större serier. För
att klara en hög flexibilitet och
processduglighet förfogar AGES
över ett stort antal högmoderna
bearbetningsmaskiner.

∣

svarvning och fräsning i CNC-maskiner

∣

automatsvarvning

∣

skärande bearbetning i rundbordsautomater

AGES – Årsredovisning 2017

För att motsvara kundernas krav
på exakta leveranser använder
AGES de senaste lösningarna
inom EDI-kommunikation,
KanBan, Pipechain och andra
Just-in-time-verktyg anpassade
för kundens system.

Certifikat
Kvalitetledningssystem:
ISO 9001
IATF 16949
Miljö:
ISO 14001

Certifikat
Kvalitet:
ISO 9001
IATF 16949
Miljö:
ISO 14001
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KUNDERBJUDANDE

Arbetsprocess
Projekt
En väl utvecklad och kvalitetssäkrad process garanterar en
projekthantering där AGES tillför
kunskap och kompetens kring
såväl produktionsteknik som
produktionsekonomi.

Framtagning av fixturer
AGES ansvarar för konstruktion
och framtagning av fixturer och
annan teknisk utrustning. Mycket
av produktkvaliteten styrs och
säkerställs i utformningen av
produktionsupplägget.

Produktverifiering och
utfallsprovet
AGES kvalitetssäkrar och verifierar nya produkter i enlighet
med kundernas högt ställda
krav. Därigenom säkerställs en
hög produktkvalitet vid senare
serieproduktion.

Svetsning

Kvalitetssäkring

AGES Hörle utför robotsvetsning och manuell svetsning med maximal

Produktion

precision. Arbetet sker med toppmodern utrustning som uppfyller

Produktionen sker oftast i
toppmoderna robotiserade
celler. För att säkra en hög och
jämn kvalitet används Fronius
modernaste teknik både vid
manuell- och robotsvetsning.
Processen övervakas och
kontrolleras av operatörer
certifierade enligt SS-EN ISO
14732 och SS-EN ISO 287-1.

högt ställda krav både vad gäller miljö och teknik.
Inför varje nytt uppdrag görs en teknisk genomgång tillsammans
med kund för att hitta en optimal lösning. Fixturer tillverkade i egen
verkstad ger korta ledtider och säkrar därtill att produkterna uppfyller
specifikationerna. Vi levererar idag ett flertal avancerade artiklar,
däribland en rad säkerhetsklassade detaljer.

AGES kapacitet för att garantera
en hög produktkvalitet genom
produktion i fixturer är certifierad
enligt SS-EN ISO 3834-2.

Efterbearbetning
AGES svetsade produkter
färdigställs genom efterbearbetning såsom slipning, skärande
bearbetning, blästring och
diverse ytbehandlingar.

18
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Certifikat
Kvalitetledningssystem:
ISO 9001
IATF 16949
Miljö:
ISO 14001
Svetsning:
SS-EN ISO 3834-2
SS-EN ISO 14732
SS-EN ISO 287-1

Årsredovisning 2017 – AGES

19

		

KUNDERBJUDANDE

Arbetsprocess
Projekt
AGES har lång erfarenhet av projekt
och med hjälp av dokumenterade
kvalitetssystem säkerställs att leverans och processer utförs i enlighet
med produktens specifikation.

Ingående komponenter
Vid montering av kompletta system
kommer huvuddelen av ingående
komponenter från AGES egna
produktion. Som komplement krävs
inköpta komponenter som genom
AGES systematiska kvalitetssäkring
uppfyller ställda krav.

Montering
AGES montering sker i specialiserade anläggningar för att kunna
utföra montering av både enkla och
avancerade system.

Automation

Montering

AGES arbetar målinriktat med
automatiseringar och investeringar
för att anläggningarna ska vara
ledande inom branschen. Genom
hög automation säkerställs stabila
processer och en kostnadseffektiv
montering.

AGES erbjuder montering och testning av komponenter och system

Produktverifiering och kontroll

i enlighet med kundernas specifika önskemål.

AGES kvalitetssäkrar och verifierar
monterade system genom
slutprovning och tester med hjälp av
mätverktyg och mätmaskiner med
den senaste teknologin. Härigenom
säkerställs en hög produktkvalitet.

När komponenterna är tillverkade – genom pressgjutning,
skärande bearbetning eller svetsning – utförs montering och testning. Arbetet sker i moderna, rationella processer där den senaste
tekniken används.

Leverans och logistik
För att motsvara kundernas krav på
exakta leveranser använder AGES
lösningar inom EDI kommunikation,
KanBan, Pipechain och andra Justin-time-verktyg anpassade för
kundens system.

20
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Certifikat
Kvalitetledningssystem:
ISO 9001
IATF 16949
Miljö:
ISO 14001
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MARKNADSÖVERSIKT

Marknaden ger förutsättningar
för fortsatt god tillväxt
AGES har en stark position i Sverige och siktar på att bli marknadsledande i Norden. Utöver verksamheten på hemma
plan har vi även en del globala kundåtaganden och vi ser norra Europa som en potentiell tillväxtmarknad framöver.
Förvärvet av AGES Hörle har ändrat och breddat koncernens kundstruktur då fordonsindustrin minskat något till ca
65 procent och området materialhantering har tillkommit med ca 14 procent. Målet med kommande marknadsbearbetning är både att vidareutveckla befintliga kundrelationer och ytterligare bredda kundbasen.

Marknadsutveckling fordon
Fordonsrelaterade kunder svarar idag för 65 procent av AGES

använder aluminium i kombination med mer sofistikerade

omsättning. Det är värt att ha i åtanke nu när fordonsindustrin står

stålkonstruktioner. Dagens personbilar och lätta lastbilar

inför en omvälvning som kommer att innebära stora förändringar

innehåller i genomsnitt 150 kg aluminium, vilket är en avsevärd

för bilen som transportmedel. Under det närmaste decenniet

ökning jämfört med för 10–15 år sedan. Allt detta talar för att

kommer vi konsumenter sannolikt att förändra vår syn både på

marknaden för komponenter i aluminium och högkvalitativt stål

fordonen i sig och hur vi använder dem.

kommer att fortsätta växa. Det är bra för AGES.

De trender som beskrivs nedan kommer att påverka AGES på
olika sätt. Några kommer att gynna vår verksamhet med nya

ELEKTRIFIERING

marknadsmöjligheter, medan andra kommer att utmana vår

Trenden att fossila bilbränslen fasas ut och ersätts med eldrift

förändringsbenägenhet.

har nog inte undgått någon. Helelektriska och högpresterande
bilar, såsom Tesla, har brutit ny mark och förvandlat elbilen från

MILJÖKRAV

en kuriositet för ett fåtal entusiaster till att nu stå på gränsen till

Världens biltillverkare pressas ständigt av kraven att minska

att bli en massmarknadsprodukt. Detta understryks av att Volvo

bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen. Eftersom

deklarerat att alla företagets bilar kommer att ha en elmotor från

viktreducering är ett av de mest effektiva sätten att åstadkomma

2019. Även om Volvo mest verkar satsa på hybridversioner så är

just detta, har alla fordonstillverkare viktbesparing högt upp på

det ett tydligt tecken på att bilindustrin satsar stort på att få fram

sin prioriteringslista.

elbilar.

Lättare fordon och konstruktioner har en tydlig koppling till

Av alla sålda bilar i världen under fjolåret stod elbilar bara för

användning av aluminium. Positiva egenskaper som låg vikt och

en procent, men tillväxttakten är stark. Hur fort elektrifieringen

hög hållfasthet gör att fordonstillverkare i allt högre utsträckning

kommer att gå är svårt att förutse, som vid alla teknikskiften. En
avgörande faktor för hur snabbt elbilsförsäljningen kan växa är

Aluminiumanvändning inom
fordonsindustrin över tid

prisutvecklingen på batterier. Många räknar med att priserna
kommer att falla snabbt under kommande år. Elbilen gynnas

Förväntad
utveckling

250

också av skärpta miljökrav, framförallt i större städer, och av

250

politiska beslut i form av skattelättnader och subventioner.
AGES är med och offererar en rad artiklar till elbilar. Vikten

200

Aluminiumanvändning i kg

200

har en central betydelse även för dessa, då lägre vikt ökar
räckvidden. Tunga batterier medför också att viktbesparingar

150

måste göras i andra delar av konstruktionerna – och då är

150

användandet av aluminium en fördelaktig lösning. När det gäller
hybridbilar så kommer drivlinan med en förbränningsmotor att

100
100

finnas kvar, med följd att antalet komponenter kommer att öka
när denna kompletteras med en elektrisk.

50
50
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En annan stark trend är självkörande bilar som idag är nära ett
kommersiellt genombrott. De flesta fordonsproducenter satsar
2025

29% Fordonsindustri lätt

Materialhantering 14%

KUNDSTRUKTUR
Diagrammet visar
koncernens kundstruktur
i relation (%) till
omsättning (2017).

Industri 10%

35% Fordonsindustri tung
Infrastruktur

2%

Medicinteknik

Lantbruk & utomhus

6%

4%

stort inom detta område. Det som saknas, förutom en del

DELNINGSEKONOMI OCH BILPOOLER

tekniska förfiningar, är att nödvändiga juridiska förändringar

Att äga sin egen bil blev under 1900-talet symbolen för ekono-

kommer på plats så att bilen tillåts att köra sig själv. Hur lång tid

misk utveckling i västvärlden. Bilen gav oss inte bara frihet utan

vi måste vänta innan vi kan sitta och sova bakom ratten finns det

var också det första steget mot den globaliserade värld vi lever i

olika bud om, men standardtipset är att det dröjer ytterligare

idag. Förmodligen kommer drömmen om en egen bil inte vara

några år.

lika stark framöver som den varit under de senaste 100 åren.

Självkörande bilar kommer både att innebära förändringar

Den självkörande bilen kan till stora delar liknas vid en taxi.

och öppna möjligheter. Alkoholrelaterade bilolyckor kommer att

När du behöver den så kör den fram, hämtar upp dig och kör dig

minska. Äldre som inte längre kör själva kan ändå ha tillgång till

dit du ska. Därefter åker den själv och parkerar. Därmed minskar

egen bil. Skjutsandet av barn till och från olika aktiviteter löser

behovet av att äga en egen privat bil. Redan idag växer olika

bilen på egen hand så att föräldrarna kan använda tiden till

typer av delningstjänster fram i storstäderna och bilpooler, stora

annat. Parkeringsplatser och garage behöver inte längre ligga i

som små, ökar snabbt med olika inriktning för hur du vill

anslutning till bostaden eftersom bilen lika gärna kan stå

använda bilen. Det är ju långt ifrån optimalt att åka skåpbil om

parkerad en bit bort när den inte används.

man ska över till en kompis och fika medan en Smartcar är lika

Konsumenterna kommer att uppleva en enorm skillnad
mellan en traditionell förarkörd bil och en som kör helt själv

illa anpassad för att åka och handla möbler på IKEA.
Om man enkelt kan hyra den bil man för tillfället behöver,

– vilket kommer att påskynda förnyelsen av bilparken. Då

ökar både flexibiliteten för konsumenterna och utnyttjandet av

autonoma fordon behöver komponenter tillverkade av AGES i

bilarna. Idag står de flesta privatbilar stilla större delen av tiden,

samma omfattning som dagens bilar, bedöms teknikskiftet till

ökad Car sharing kan leda till att den samlade fordonsparken

och med kunna innebära en ökad efterfrågan i takt med stigande

utnyttjas bättre men också till att den krymper räknat i antal

försäljning.

fordon.
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FÖRÄNDRADE TRANSPORTBEHOV

AUTONOMA LÖSNINGAR

Den globala urbaniseringen påverkar behovet av att ha tillgång

Självkörande materialbärare och truckar blir allt viktigare i

till bil. När allt fler bor i städer minskar de fysiska avstånden som

modern logistik. Förarlösa truckar som enkelt kan leverera gods

människor måste överbrygga till varandra, sina arbeten och olika

mellan definierade positioner har funnits ett bra tag, men ny

former av service. Därmed minskar transportbehovet. Dessutom

teknik möjliggör också en bredare användning inom såväl

erbjuder städer oftast en utbyggd kollektivtrafik som utgör ett

industri som olika distributionsled. Inom produktion och lager

konkurrenskraftigt alternativ till bilen.

resulterar krav på kostnadseffektivitet i fler automatiserade och

Parallellt medför teknikutvecklingen, med nya sätt att umgås

obemannade flöden. Inom detta område ser AGES nu en stark

via sociala medier – och på sikt i virtuella världar, att transporter-

tillväxt i takt med att lösningarna blir både billigare och säkrare.

na minskar då människor inte behöver träffas fysiskt lika ofta. I

Denna tillväxt förväntas öka ytterligare under kommande år.

arbetslivet erbjuder allt fler företag sina anställda möjligheter att
jobba på distans, vilket ger färre resor till och från jobbet.
E-handeln växer vilket minskar behovet av bil för att göra inköp.
Vi ser en rad strukturella förändringar i våra levnadsvanor
framöver. Det kommer sannolikt att minska våra behov av att
förflytta oss i allmänhet och våra behov av att ha tillgång till en
egen bil i synnerhet.

Marknadsutveckling inom
övriga marknadsområden
I takt med att kundkraven kring digitaliseringen ökar och de
miljömässiga utmaningarna växer, höjs också kraven kring ett

Marknadsutveckling
materialhantering

förändrat synsätt på industriell tillverkning. Dessa utmaningar är
högst upp på agendan för AGES, och att anamma ny teknologi
är avgörande för att fortsätta vara en attraktiv leverantör kommande år. Stora förändringar är på gång – här sammanfattas
några trender för marknadsområdet övrig industri.

Området materialhantering genomgår stora förändringar. Detta
område är inne i en expansiv fas, påverkad av starka trender där

HÅLLBARA PRODUKTER

handeln och industrin ställs inför uppgiften att hantera fler och

AGES kunder efterfrågar i växande grad komponenter som

storleksmässigt mindre och anpassade försändelser. Det innebär

hjälper dem att möta krav på miljövänligare slutprodukter, där

en logistisk utmaning som ökar behovet av effektiva plocklösning-

fokus är minimerat spill, recycling och där produkterna står för

ar och helt automatiserad materialhantering. Idag utgör detta

en ansvarsfull resursanvändning. AGES produktionserbjudande

område ca 14 procent av AGES omsättning med en ökande trend.

med pressgjutning av 100 procent återvunnet aluminium passar

E-HANDELN DRIVER PÅ EN FÖRÄNDRING AV LOGISTIK
OCH MATERIALHANTERING

väl in i tiden. Att aluminium dessutom är lämpligt och enkelt att
återvinna igen och igen, gör det till ett attraktivt och efterfrågat
alternativ i många applikationer.

Digitaliseringen möter handeln med full kraft. Allt fler detaljhandelsföretag utvecklar nu strategier där logistik, materialhantering

FLEXIBILITET OCH FÖRMÅGA ATT MÖTA KUNDKRAV

och lager har en avgörande roll, både för att skapa en väl

Kraven inom industrin ändras ständigt. En stark trend idag är att

fungerande handel och för att kunna hänga med den digitala

konventionell volymproduktion ersätts av olika produktvarianter

konsumenten som ställer höga krav på en enkel köpupplevelse.

i medelstora volymer. För att möta framtiden krävs ett brett

Detaljhandelns transformation från separata butiker till

utvecklat erbjudande med maximal flexibilitet. Underleverantörens

e-handel bygger mycket på effektiv logistik. Till det framtida

traditionella tillhandahållande av produktion och produkter från

konceptet hör hur materialhanteringen sker samt lagrets och

den egna kärnverksamheten kommer inte att vara nog – därutö-

butikens framtida roller som noder i nätverket. Trenden är

ver kommer kunderna också att kräva försörjning av komplette-

entydig: vi går mot fler centrala lager med underliggande

rande komponenter från andra branschsegment.

distributionscenter, vilket kräver storskalig materialhantering. I

För att möta denna trend kommer trading att bli en allt

denna miljö används lösningar i form av anpassade truckar och

viktigare del av AGES kunderbjudande. Här får vårt dotterbolag i

plocklösningar. AGES levererar kvalitetskomponenter till dessa

Kina en nyckelroll då det ger oss möjlighet att förse våra kunder

och är idag samarbetspartner och leverantör till marknadsledan-

med kompletterande kvalitetssäkrade produkter till en konkur-

de aktörer inom området.

renskraftig kostnad.

Det globala logistikflödet och den pågående urbaniseringen
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kommer att öka efterfrågan ytterligare under kommande år. Det

INTEGRATION OCH ADAPTIV PLANERING

gäller framför allt i närheten av större städer där den växande

I en allt mer digitaliserad produktionsmiljö ökar kundernas krav

e-handeln redan idag ställer stora krav på fler nya

på dataöverföring från AGES produktion, både som en del av

distributionsbyggnader.

leveransen och i realtid under tillverkningen. Integrerade

AGES – Årsredovisning 2017
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informationsportaler hanterar tekniska uppgifter från olika

Den andra halvan av omsättningen utgörs av bearbetning och

produktionssteg såväl som adaptiv planering för styrning av

förädling av komponenter i stål, järn, mässing och rostfritt stål.

flöden och leveranser. Att skapa förutsättningar för total

Huvuddelen av förädlingsprocesserna utgörs av skärande

konnektivitet som inbegriper kundkrav, efterfrågan, produk-

bearbetning i olika former. Koncernen har fått ytterligare styrka

tionsprocesser och distribution kommer att vara en viktig

genom att avancerad svetsning har adderats till våra tidigare

utmaning de närmaste åren.

specialistområden tillsammans med möjligheten att erbjuda

AGES har målet att ligga i framkant inom detta område och

kompletterande processer och produkter från Kina.

genom ett nära samarbete med kunderna är koncernen med och
utvecklar nya integrerade lösningar.

AGES
kunderbjudande

Konkurrenter
Den svenska pressgjutningsmarknaden rymmer ett 15-tal
konkurrenter. I omsättning räknat är AGES den näst största
producenten efter Metallfabriken Ljunghäll. Exempel på andra
aktörer är International Aluminium Casting, Svensk Tryckgjutning

Kunder som är verksamma på AGES marknader har generellt

och Tenhults Pressgjuteri. På det internationella planet konkurre-

sett höga krav på allt från tekniskt avancerade produkter till

rar AGES med ett flertal större europeiska gjuterier med

branschcertifieringar och precisa leveranser. Kunderna kräver

anläggningar framför allt i Tyskland, Italien och lågkostnadslän-

också ökat fokus på kvalitet, effektivitet och kostnadsreduktion

der. Konkurrensen från aktörer utifrån har ökat och våra större

genom kontinuerligt förbättrade produkter och processer. Tack

fordonskunder har under senare år haft en strategi att bredda sin

vare fortlöpande investeringar i maskiner, automatisering, ut-

leverantörsbas.

rustning och personalkompetens, har AGES redan idag produktionsresurser som genererar konkurrensfördelar.
AGES specialisering på kvalitetskomponenter i aluminium

Skärande bearbetning i Sverige består av ett stort antal
aktörer av varierande storlek. Idag finns ca 400 företag med mer
än 50 MSEK i omsättning och som får anses som konkurrenter i

och andra metaller samt en diversifierad kundstruktur gör att

varierande grad. Några av de ledande är LEAX, Uppåkra

koncernen står väl positionerad för att möta den framtida

Mekaniska, Ekets Industrier, Rudhäll samt Sibbhultsverken. Den

utvecklingen.

internationella konkurrensen omfattar många aktörer och utgörs
i huvudsak av företag från Tyskland samt lågkostnadsländer.

ETT BREDARE UTBUD

Idag finns endast ett fåtal konkurrenter som erbjuder

Idag står produktion och förädling av pressgjutna komponenter i

svetsning på lego inom vår nisch. Delvis beror det på att

aluminium för cirka hälften av AGES omsättning. Inom primär-

marknaden är begränsad och att flera av AGES kunder har valt

marknaden Sverige används årligen totalt 36 000 ton aluminium

att sammanfoga inköpta komponenter i den egna kärnverksam-

för gjutning, varav 31 000 ton konsumeras för pressgjutning.

heten. Några exempel på konkurrenter med likvärdig svetskom-

AGES förbrukar årligen 7 400 ton, vilket innebär en marknadsan-

petens är Laserkraft och OG Teknik.

del i Sverige om ca 25 procent.

Årsredovisning 2017 – AGES
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Hållbarhet
I ett samhälle som rör sig mot en cirkulär ekonomi har

Vår hållbara verksamhet byggs av engagerade medarbetare

AGES industriella verksamhet stor betydelse. Det alumi-

som agerar ansvarsfullt för att leva upp till omvärldens

nium som används i AGES gjuterianläggningar består till

förväntningar och önskemål. En viktig del i arbetet är att utifrån

100 procent av återvunnet material som förädlas till nya
produkter. Med dagens produktionstakt använder AGES
7 400 ton återvunnen aluminiumråvara per år.

kundernas perspektiv se AGES plats i den totala förädlingskedjan och vår möjlighet att där bidra med effektiva och värdeskapande processer. Förutom kunder och medarbetare hör också
ägare, leverantörer och tillståndsgivande myndigheter till våra

AGES hållbarhetsarbete styrs av det övergripande målet att

viktigaste intressenter. Eftersom våra tillverkande anläggningar

ständigt förbättra verksamheten vad gäller miljö, arbetsvillkor

är lokaliserade i närheten av bostadshus och ofta ligger i mindre

och etik. Till grund för våra prioriterade fokusområden ligger

orter, ser vi också grannar och lokala organisationer som viktiga

en kontinuerlig dialog med kunder, medarbetare, myndigheter,

intressenter.

lokala organisationer och andra intressenter. Vår ambition är att
minska riskerna samtidigt som vi sänker kostnaderna och infriar
förväntningarna hos våra intressenter.

AGES arbete och hållbarhetsmål redovisas
inom följande fokusområden:
RESURSEFFEKTIVITET OCH MILJÖ
∣
∣

Resurseffektivitet genom optimerad material- och

EKONOMISK HÅLLBARHET
∣

energiförbrukning ger minskad miljöpåverkan.

satsningar och för en god social och miljömässig

Minimera volymen på restprodukter och utsläpp från

utveckling.

verksamheten.

∣

Kompetent personal på en säker och jämställd

RISKER OCH MÖJLIGHETER

arbetsplats är nyckeln till framgång. Fastställda

∣

rutiner, riktlinjer och ansvarsfulla relationer tryggar

Riskbedömning och hantering.

∣

Ansvar och uppföljning.

ett systematiskt säkerhetsarbete som minskar risker
och kostnader både internt och hos våra leverantörer.
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH ANTIKORRUPTION
∣

AGES etiska riktlinjer kräver att både vi och våra
leverantörer efterlever lagstiftning och internationella
konventioner.

∣

AGES har nolltolerans mot korruption och arbetar
aktivt med att förebygga mutor.
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Våra ägares krav och tydliga värderingar är principer
som ligger till grund för allt vi gör.

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN OCH PERSONAL
∣

Lönsamhet är en förutsättning för framåtriktade
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Resurseffektivitet
och miljö
Resurseffektivitet minskar miljöpåverkan och sparar pengar och

del av AGES företagskultur och något vi jobbar aktivt med

resurser för oss, våra kunder och för samhället. AGES affärsidé

genom ett implementerat tydligt ledningssystem i enlighet

går ut på att hitta det resurssnålaste sättet att pressgjuta,

med ISO 9000 och IATF 16949.

bearbeta, svetsa och montera kvalificerade precisionskom-

AGES strävar också efter att minska verksamhetens

ponenter. Samtidigt vill vi göra ett så litet klimatavtryck

klimatpåverkan. Genom att använda 100 procent återvunnet

som möjligt. För att förbättra och utveckla verksamheten

aluminium i tillverkningen bidrar vi till en betydande energibe-

arbetar AGES med ständiga förbättringar och leaninspirerade

sparing jämfört med vad som krävs för att producera samma

ledningssystem på respektive enhet. Målsättningen är att på

mängd primäraluminium. Ökad aluminiumanvändning inom

ett strukturerat sätt ständigt arbeta med ökat utnyttjande av

fordonstillverkningen bidrar i sig till stora miljöfördelar genom

maskiner och anläggningar samtidigt som vi strävar efter att öka

lägre bränsleförbrukning och därmed minskade koldioxidut-

materialutnyttjandet och produktiviteten, minska kassationer

släpp. Vidare har AGES i enlighet med sin hållbarhetspolicy

och reklamationer, minska kostnader och förbättra säkerheten.

fortlöpande genomfört investeringar i energieffektivare

Effektivitet i alla led och att alltid leverera ”rätt från mig” är en

utrustning och maskiner.

-15%

Elförbrukning, MWh
29000
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AGES miljöpåverkan har genom köpt sammansättning
av elmix, minskat koldioxidutsläppen 2017 med 15%,
från 177,44 gram/kWh till 150,34 gram/kWh.
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2015

2016
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Fossilt inkl. torv

Kärnkraft

HÅLLBARHET

74 000

Under 2017 bidrog AGES verksamhet till att
undvika koldioxid på 74 000 ton genom användning
av återvunnet aluminium – jämfört med motsvarande
produktion baserad på primäraluminium. Miljövinsten
kan jämföras med uppvärmning av 140 000
svenska villor i ett helt år

5

5 av våra 7 produktionsanläggningar är
certifierade enligt det internationella
miljöledningssystemet ISO 14001

AGES arbetar kontinuerligt för att minska klimatpåverkan genom
att skapa en effektiv och säker logistik. Merparten av våra frakter
styrs och handhas av våra kunder och leverantörer. De frakter
som AGES kan påverka är främst extratransporter. Förbättringar
genom reducering av dessa transporter kommer såväl kunder
som hela samhället till del. Idag arbetar AGES samtliga produktionsenheter med miljöledning och 5 av 7 enheter är certifierade
enligt det internationella miljöledningssystemet ISO 14001.

Extrafrakter utveckling, index
Restprodukter till återvinning 2017
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Sociala förhållanden
och personal
Våra duktiga medarbetare är fundamentet i vår framgång. Att

AGES ledningsfilosofi bygger på tydligt ledarskap med dele-

vara en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning för att kunna

gerat ansvar, där befogenheter är kopplade till befattningar.

rekrytera och behålla kompetenta medarbetare på en marknad

Ledarskapet kännetecknas av närvaro och starkt engagemang

som kännetecknas av hård konkurrens om talangerna. AGES

för verksamhetens utveckling.

har en effektiv organisation som är anpassad för respektive

AGES arbetar aktivt för att upprätthålla en god arbetsmiljö.

produktionsenhets inriktning. Enheterna har program som

Arbetet handlar inte bara om att skapa säkra arbetsplatser i de

kartlägger och skapar individuella utvecklingsplaner för varje

egna anläggningarna, strävan är att samma nivå även ska finnas

medarbetare. Målsättningen är att trygga en hög och jämn

hos våra underleverantörer. Fastställda rutiner kring arbetsmiljön

kompetensnivå för att på så sätt kunna svara upp mot kundernas

säkerställer att varje arbetsplats upplevs som attraktiv och målet

krav och säkerställa konkurrenskraften. Genom utbildning skapas

är att ingen medarbetare ska drabbas av skada eller psykisk

bästa möjliga förutsättningar för våra medarbetares trivsel och

ohälsa orsakad av arbetet. I verksamheten läggs stort fokus på

tillfredsställelse, samtidigt som alla utvecklingssteg även bidrar

det förebyggande arbetet där tydliga mål och ständiga förbätt-

till företagets och kundernas framgång. AGES samarbetar också

ringar lägger grunden för vårt framåtriktade arbetsmiljöarbete.

med universitet och högskolor samt medverkar i nätverk och

Vidare sker regelbundna revisioner och uppföljningar kring

organisationer i syfte att utveckla morgondagens produktion.

arbetet för att säkra samtliga processer och aktiviteter.

AGES deltar därtill i flera forskningsprojekt som leds av bland
annat Sverea SWECAST.
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Genomförda förebyggande åtgärder 2017 för att
minimera risker och undvika tillbud.

Utbildningsinvesteringar och
kompetensutveckling, Tkr
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AGES främjar mångfald och värdesätter olika perspektiv.

Andelen leverantörer som godkänt
AGES etniska riktlinjer

Vårt ledarskap bygger på att alla ska känna sig välkomna och
uppskattade oavsett ursprung. Alla medarbetare ska behandlas
lika, rättvist och med respekt oavsett etniskt ursprung, kön,
ålder, nationalitet, funktionshinder, religion, social bakgrund,
sexuell läggning, medlemskap i facklig organisation eller politisk

12%

tillhörighet. Ingen ska utsättas för förnedrande eller kränkande

26%

behandling på sin arbetsplats.
Det är en självklarhet att AGES och våra leverantörer minst

2016

uppfyller lagar, krav och förordningar enligt respektive lands

2017

74%

88%

lagstiftning och i enlighet med internationella konventioner och
rekommendationer som utfärdats av ILO (International Labour
Organization). Våra affärer ska bygga på ärlighet och integritet i
koncernens samtliga verksamheter och vi förväntar oss samma
sak från alla intressenter som koncernen har en affärsrelation
med. För oss är det viktigt att varje leverantör delar våra

Godkänt

Ännu ej godkänt

värderingar och följer AGES etniska riktlinjer.

Personalomsättning, antal

Leverantörsutvärdering, i procent
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HÅLLBARHET

Mänskliga rättigheter
och antikorruption
Mänskliga rättigheter måste respekteras hos AGES och i våra

överensstämma med lokal lagstiftning. Samtliga medarbetare

leverantörskedjor. För att försäkra oss om detta kräver vi att

ska undvika intressekonflikter mellan privata ekonomiska frågor

nationell lagstiftning inom området alltid efterlevs och att

och företagets affärsverksamhet och alla affärstransaktioner

internationellt vedertagna konventioner följs. Detta gäller såväl

som görs i ett företag inom AGES ska klart framgå i företagets

kunder och leverantörer som medarbetare, ägare och intres-

räkenskaper förda i enlighet med koncerners regler.

senter i det samhälle där vi verkar. Vidare förespråkar vi fri och

integritet på alla marknader där vi är verksamma och i alla våra

ramen för befintliga juridiska spelregler.

affärsrelationer.

Korruption har en negativ effekt på både samhället och

Koncernen kommenterar inte politiska frågor. Följaktligen

individer. Den undergräver demokrati och skyddet för mänskliga

är det förbjudet för företag inom koncernen att ge finansiellt

rättigheter, fördjupar fattigdom, skadar handel och minskar för-

stöd till politiska partier och politiker. Våra företag får inte heller

troendet för samhällets institutioner och för marknadsekonomin.

delta i någon partipolitik. I relationer med myndigheter och

AGES Code of Conduct föreskriver att alla former av mutor är för-

internationella organisationer har koncernen ibland rätten, och

bjudna och därför ska varje form av kompensation till agenter, le-

ibland skyldigheten, att framföra sina åsikter i frågor som berör

verantörer och samarbetspartners enbart grundas på bekräftade

koncernen, dess medarbetare, kunder och ägare. Koncernchefen

produkter och tjänster. Gåvor och andra förmåner som inslag i en

– personligen eller via utsett ombud – är den ende som har rätt

förväntad gästfrihet får inte överskrida lokal sedvänja, samt ska

att på koncernens vägnar uttrycka politiska synpunkter.

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet handlar i grunden om hushållning med
knappa resurser. Vi skapar ekonomisk hållbarhet genom att titta
på investeringar ur ett långsiktigt perspektiv och värdera olika
typer av kapital utöver monetärt kapital. Lönsamhet och avkastning på ägarnas investerade pengar ska alltid beaktas när beslut
tas om viktiga strategier och ekonomiska handlingsalternativ.
AGES håller sina ägare välinformerade om koncernens verksamhet, resultat och strategier enligt beslutade rapporteringsvägar.
Vi verkar på ett socialt ansvarsfullt sätt och inom ramen för den
nationella lagstiftningen där vi är etablerade. Det bästa bidraget
vi kan ge till social och ekonomisk utveckling är att sköta vår
verksamhet professionellt och lönsamt, vilket ger möjlighet till
att skapa arbetstillfällen och stödja våra kunder.
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Vårt åtagande är att alltid arbeta med öppenhet, tillit och

rättvis handel, strävar efter konkurrens och etiska villkor inom
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Risker och
möjligheter
AGES hållbarhetsarbete medför både risker och möjligheter.

identifieras och värderas utifrån sannolikhet att de ska inträffa

Ständiga anpassningar krävs till förändringar i lagstiftningen

samt händelsens konsekvens för koncernens verksamhet och

och växande krav på ökad öppenhet och hållbarhetshänsyn i

finansiella ställning. Resultatet av riskmappningen är en riskkarta

hela verksamheten. Om marknadens förväntningar och AGES

där varje risk klassificeras som låg, medel eller hög. Därefter

egna mål inte infrias på ett tillfredsställande sätt finns en risk att

utvärderas koncernens interna kontroller och beredskap för att

varumärket och företagets marknadsposition skadas. Bolaget

reducera risken både avseende sannolikhet och konsekvens.

riskerar också sämre kostnadseffektivitet om åtgärder inte vidtas

Baserat på koncernens riskprofil och strategi identifieras even-

för att exempelvis spara energi och minimera avfall.

tuella gap jämfört med önskad kontrollnivå. Därefter etableras

Samtidigt kan ett affärsdrivet hållbarhetsarbete resultera i

en åtgärdsplan för att reducera gapen där värdet av att minska

konkurrensfördelar som öppnar stora möjligheter på en marknad

risken värderas mot kostnaden för att etablera och vidmakthålla

där hållbarhetsfrågor blir allt viktigare.

interna kontroller. Struktur och periodicitet för uppföljning

AGES har etablerat en riskhanteringsprocess med syfte att

av riskstatus och åtgärdsplaner beslutas. Strategiska risker

identifiera och reducera risker som kan få en negativ effekt på

rapporteras till styrelsen och följs upp i samband med strategi-

koncernens resultat och kassaflöde, varumärke och anseende,

möte och ordinarie styrelsemöten. Finansiella risker rapporteras

eller långsiktiga konkurrenskraft.

och följs upp i den finansiella rapporteringen till styrelsen enligt

Processen som utgör ett ramverk för koncernens arbete med
risker följer en årlig cykel:
Koncernledningen genomför en riskmappning där risker

fastställd års- och mötesagenda. De operativa riskerna hanteras
av koncernledningen, men eventuella höga eller kritiska risker
rapporteras även löpande till styrelsen.

Ansvar och
uppföljning
Styrelsen är övergripande ansvarig för att säkerställa att kon-

eventuella gap samt säkerställa att åtgärdsplaner verkställs.

cernen har en ändamålsenlig riskhantering. Styrelsen ansvarar

Finansiella risker hanteras av koncernledningen i enlighet med av

också för uppföljning av strategiska risker och för att utvärdera

styrelsen fastställda policyer och instruktioner, samt rapporteras

att struktur och processer för riskhantering är effektiva.

av koncernens CFO till styrelsen.

VD ansvarar för att hantera risker i enlighet med det ramverk

Marknadspositionen kan stärkas om AGES bättre än konkur-

som styrelsen beslutat om. Riskhanteringsprocessen och arbetet

renterna kan möta kundernas efterfrågan på såväl insyn, kvalitet

med särskilt utvalda riskfokusområden drivs centralt och med

och mänskliga rättigheter som miljöanpassade, effektiva och

koncernens CFO som högsta ansvarig. Operativa risker hanteras

hälsosamma produktionsprocesser. Ökad kostnadseffektivitet

av koncernledningen där varje identifierad väsentlig risk har

kan uppnås genom minskad energi- och materialförbrukning i

en utsedd ansvarig som föreslår åtgärder för att överbrygga

verksamheterna.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för AGES Industri AB (publ),
med organisationsnummer 556234-6204 och säte i Halmstad, Sverige,
får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017.

VERKSAMHET

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

AGES verksamhet omfattar huvudsakligen pressgjutning,

AGES Industri AB förvärvade den 3 maj samtliga aktier i Hörle

bearbetning av metall, svetsning samt montering. Produktionen

Automatic Gruppen AB. Hörle Automatic är en väletablerad

är koncentrerad till komponenttillverkning i större serier med

underleverantör med verksamhet i Hörle och Ningbo (Kina).

hög andel försäljning till fordons- och verkstadsindustrin. Drivna

Gruppen sysselsatte under fjolåret 130 personer och omsatte 212

produktionsprocesser, entreprenörsanda och teknisk spetskom-

MSEK med en rörelsemarginal på ca 9 procent. Hörle komplet-

petens skapar förutsättningar att leverera marknadens bästa

terar befintlig verksamhet väl både vad gäller produktionsteknik

lösningar med god tillverkningsekonomi. I koncernen ingår sju

och kompetens. Ett nära samarbete med gruppens bolag har

produktionsenheter med verksamhet i Sverige och Kina.

bidragit att stärka AGES position på marknaden och möjliggöra

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North

nya affärer. Genom förvärvet har AGES också fått tillgång till nya

Premier under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advi-

intressanta kunder liksom en etablerad verksamhet i Kina. Köpe

sor är Remium Holding Nordic AB.

skillingen uppgick till 150 MSEK som erlades dels kontant med
120 MSEK, dels med 240 000 nyemitterade aktier av serie B. De

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

förvärvade bolagens balansomslutning uppgick till ca 140 MSEK.

Nettoomsättningen var 1012 MSEK (796) och resultat efter skatt

Konsolidering av bolagen har skett från den 1 maj 2017 och för-

uppgick till 26 MSEK (43).

väntas bidra med ca 2 kr i resultat per aktie på årsbasis.

AKTIEDATA OCH NYCKELTAL

avsiktsförklaring i syfte att förvärva samtliga aktier i WR Controls

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,80 SEK (6,25).

Group AB. Förhandlingarna avbröts den 31 maj då styrelsen i

Eget kapital per aktie var 63,45 SEK (61,30). Genomsnittligt antal

AGES gjorde bedömningen att förutsättningar inte fanns för att

utestående aktier var under året 6 948 974. Under året genom-

kunna genomföra affären.

AGES Industri AB tecknade den 9 mars en icke bindande

fördes en emission om 240 000 aktier. Totalt antal utestående
aktier uppgår till 7 028 974. Soliditeten var 40 procent (48).

MEDARBETARE

med avvecklingen är att koncentrera gruppens pressgjutning
till produktionsenheterna i Unnaryd och Kulltorp. Omstrukture-

Antalet heltidsanställda i koncernen uppgick per den 31 december

ringskostnader av engångskaraktär belastar året med 21,1 MSEK.

2017 till 633 (457). Medelantalet anställda uppgick till 584 (459).

Av dessa avser 5,7 MSEK reserv för att täcka beräknade kvar

För mer information om anställda se not 4.

varande kostnader 2018.

Nettoomsättning (MSEK)

1012
36

Under året har produktionsenheten AGES Casting Solna
avvecklats vilket påverkar resultatet under perioden. Syftet
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Rörelseresultat (MSEK)
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KONCERNENS UTVECKLING UNDER ÅRET
Året inleddes med en god orderingång, som stärktes ytterligare

Vi såg en kontinuerlig förbättring av leveransläget under det

under de första månaderna vilket innebar att AGES omsättning

sista kvartalet, speciellt inom den tidigare så överbelastade

för det första kvartalet blev högre än förväntat. Då beläggning-

pressgjutningsverksamheten. Det gällde främst enheten i

en var högre än planerat krävdes extraordinära åtgärder såsom

Unnaryd, som alltsedan sommaren dragits med höga kostna-

övertid, extrapersonal och helgproduktion för att garantera le-

der på grund av de extraordinära åtgärder som vidtagits för att

veranssäkerheten. Det kommunicerades att produktionsenheten

tillgodose kundernas krav. Dessa kostnader kunde minska efter

i Solna skulle avvecklas som ett led i att koncentrera gruppens

hand samtidigt som effektiviteten ökade och produktionen kom i

pressgjutningsverksamhet till enheterna i Unnaryd och Kulltorp.

fas med orderingången.

Orderingången fortsatte att stärkas ytterligare under andra

Arbetet med att koncentrera gruppens pressgjutning till

kvartalet, inom gruppens samtliga områden. Som följd av den

Unnaryd och Kulltorp slutfördes vilket innebar att all verksamhet

ökade volymen överskred flera av anläggningarna sin totala

vid AGES Casting Solna avslutades. Under året summeras den totala

kapacitet. För att säkerställa en fortsatt hög leveranssäkerhet

omstruktureringskostnaden till 21,1 MSEK. Av dessa avser 5,7 MSEK

vidtogs betydande extraordinära åtgärder. Trots såväl övertid

reserv för att täcka beräknade kvarvarande kostnader 2018.

och extrapersonal som legoutlägg och helgproduktion medförde
beläggningsläget störningar i våra produktionsprocesser och

INVESTERINGAR

påverkade effektiviteten negativt.

Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick

Under kvartal tre fortsatte våra kunder att efterfråga volymer

till 175 MSEK (26), varav 9 MSEK (4) avser fastigheter och 38

betydligt över den prognos som de tidigare kommunicerat och

MSEK (22) avser maskiner och inventarier. Resterande 128 MSEK

som våra enheter dimensionerats för. Det planerade semester

avser företagsaffärer.

uttaget under perioden gjorde utmaningen än större och tvingade oss att fortsatt vidta extraordinära åtgärder för att säkerställa

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

produktionskapaciteten. De effektivitetshöjande satsningar

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 85 MSEK

som gjordes började ge resultat och vi såg att läget successivt

(93). Koncernens likvida medel inklusive beviljade men ej utnytt-

förbättrades. Fastighetsbolaget Metall Göte AB avyttrades i

jade krediter uppgick på balansdagen till 77 MSEK (89).

september. Bolaget stod som ägare till en industrifastighet i
Värnamo.

Andel riskbärande kapital (%)

45

Soliditet (%)

40
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RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar

2017 hade AGES 1446 (1426) aktieägare. För närvarande finns två

affärsmässiga risker förknippade med kunder och leverantörer

aktieägare som vardera äger och kontrollerar mer än tio procent

samt andra omvärldsfaktorer som t ex prisrisker för insatsva-

av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Anna Benjamin med

ror. Till detta kommer finansiella risker till följd av förändringar

bolag kontrollerar 28,7 procent av kapitalet och 57,9 procent av

i valutakurser och räntenivåer. En redogörelse för koncernens

röstetalet. Pomona-gruppen AB innehar 29,9 procent av kapita-

väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i not 32

let och 29,7 procent av rösterna.

på sidan 56.

STYRELSENS ARBETE

KONVERTIBELPROGRAM

AGES styrelse består av sex ordinarie ledamöter. Bland de stäm-

I enighet med beslut på årsstämman i AGES Industri AB (publ)

movalda ledamöterna återfinns dels personer som representerar

den 24 april 2014 har anställda inom AGES-koncernen tecknat

AGES större ägare, dels från dessa ägare oberoende personer.

konvertibler om totalt 17 373 600 SEK motsvarande 114 300

Verkställande direktören och andra tjänstemän i koncernen

konvertibler till konverteringskursen 152 SEK. Konvertiblerna

deltar i styrelsens sammanträden som föredragande eller i ad-

löper från den 1 oktober 2014 till den 30 september 2018. Om

ministrativa funktioner. Styrelsen avhöll under verksamhetsåret

samtliga konvertibler konverteras till aktier ökar aktiekapitalet

12 sammanträden. Vid varje ordinarie sammanträde föreligger,

med 571 500 SEK. Utspädningen blir då cirka 1,7 procent av ak-

utöver verksamhetsinformation, fasta rapport- och beslutspunk-

tiekapitalet och cirka 0,5 procent av röstetalet. Konvertibelrän-

ter i enlighet med styrelsens arbetsordning. Styrelsen tar därtill

tan erläggs årsvis i efterskott och motsvarar STIBOR 3 månader

ställning i frågor av övergripande karaktär såsom koncernens

med tillägg om 2,0 procentenheter. Varje konvertibel kan under

strategi, struktur- och organisationsfrågor samt större investe-

perioden 1 september 2018 till 10 september 2018 konverteras

ringar. En av bolagets revisorer deltar vid minst ett av styrelsens

till en aktie av serie B i AGES Industri AB.

sammanträden årligen. Då redovisas revisorns iakttagelser

VALUTA OCH RÄNTOR

vid granskningen av bolagets räkenskaper, rutiner och interna
kontroll.

AGES har försäljning och inköp till viss del i annan valuta och
är framför allt exponerad för kursförändringar i EUR och USD

VALBEREDNING

gentemot SEK. Koncernens räntebärande skulder uppgick per

På årsstämman 2017 utsågs en valberedning bestående av

balansdagen till 383 MSEK (255). En beskrivning av koncernens

Anders Rudgård som ordförande, Fredrik Rapp och Johan Storm.

finansiella risker finns i not 32 på sidan 56.

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2018 är att föreslå

MILJÖ OCH LEDNINGSSYSTEM

styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, revisorer,
mötesordförande vid stämman samt styrelse-, utskotts- och

Koncernen bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljö-

revisionsarvoden. Inför årsstämman 2018 har valberedningen

balken i ett svenskt dotterbolag och tillståndspliktig verksamhet

hittills haft ett protokollfört möte och därutöver ett stort antal

i sex svenska dotterbolag. Moderbolaget bedriver inte någon an-

kontakter mellan valberedningens ledamöter. Bolagsordningen

mälningspliktig verksamhet. Flertalet av produktionsenheterna

innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och ent-

är certifierade i enlighet med miljöledningssystemet ISO 14001.

ledigande av styrelseledamöter.

AGES produktionsenheter är samtliga certifierade i enlighet med
kvalitetssystemet ISO 9001 och ett flertal enheter är därutöver

AVTAL

certifierade enligt standarden för fordonsindustrin IATF 16949.

Mellan bolaget och styrelsens ledamöter upprättas för varje

FORSKNING OCH UTVECKLING

finns ett avtal upprättat mellan styrelseordföranden och bolaget

Koncernen bedriver ingen forskning och utveckling av produkter

vilket reglerar arvode i de fall styrelseordföranden biträder bola-

i egen regi.

get inom sitt normala och professionella kompetensområde.

AKTIEN OCH AKTIEÄGARNA

BOLAGSSTYRNING

AGES B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North

AGES bolagsstyrning grundar sig på svensk lagstiftning. I olika

Premier. Bolagets A-aktier är inte noterade. I samband med

frågor tillämpas också de direktiv som utfärdas av myndigheter

förvärvet av Hörle Automatic Gruppen AB nyttjade styrelsen det

och intressenter inom svenskt näringsliv och på den finansiella

bemyndigande om nyemission som beslutades av årsstämman

marknaden. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktie-

2016 och beslutade att emittera 240 000 aktier av serien B.

ägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i

Aktiekapitalet uppgår efter nyemission till 35,1 MSEK. Kvotvärdet

enlighet med svensk aktiebolagslag samt företagets bolagsord-

är 5 SEK. Totalt antal aktier uppgår per balansdagen till 7 028

ning och arbetsordning.

974, fördelade på 1 822 200 A-aktier och 5 206 774 B-aktier.

38

mandatperiod uppdragsavtal avseende styrelseuppdrag. Vidare

A-aktien medför tio röster och B-aktien en röst. Alla aktier har

FRAMTIDA UTVECKLING

lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Vid utgången av

Orderstocken för inledningen av 2018 är stabilt god. Den ge-
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FLERÅRSÖVERSIKT

Resultaträkning (MSEK)

2017

2016

2015

2014

2013

Nettoomsättning

1 012

796

832

743

608

Kostnad sålda varor

-896

-678

-696

-604

-498

Bruttoresultat

116

118

136

139

110

Försäljningskostnader

-49

-38

-39

-34

-23

Administrationskostnader

-27

-22

-21

-21

-16

0

1

2

1

4

41

59

78

85

75

Övriga rörelseintäkter/-kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster

-4

-4

-6

-8

-11

Resultat före skatt

36

55

72

77

64

-10

-12

-16

-18

-15

26

43

56

59

49

Skatt
Årets resultat1)
1)

Resultatet har påverkats av omstruktureringskostnaden, så kallade engångsposter, under 2017 med 21, 1 MSEK.

2017

2016

2015

2014

Anläggningstillgångar

698

558

560

543

495

Omsättningstillgångar

419

304

316

294

244

Eget kapital

446

416

402

373

312

Långfristiga skulder

233

121

163

179

189

Kortfristiga skulder

438

325

311

285

238

Balansomslutning

1 117

862

876

837

739

Kassaflöde (MSEK)

2017

2016

2015

2014

2013

Finansiell ställning (MSEK)

2013

85

93

76

59

72

Kassaflöde från investeringsverksamhet

-187

-27

-37

-63

-440

Kassaflöde efter investeringar

-102

66

39

-4

-368

113

-66

-39

4

368

11

0

0

0

0

2017

2016

2015

2014

2013

Rörelsemarginal exkl omstruktureringskostnader

6,1

7,5

9,4

11,4

12,4

Rörelsemarginal, %

4,0

7,5

9,4

11,4

12,4

Vinstmarginal exkl omstruktureringskostnader

5,7

6,9

8,7

10,4

10,4

Vinstmarginal, %

3,6

6,9

8,7

10,4

10,4

Avkastning på eget kapital, %

6,1

10,4

14,4

17,2

–

Avkastning på sysselsatt kapital, %

5,7

8,7

11,4

13,6

–

Avkastning på totalt kapital, %

4,3

6,9

9,1

10,9

–

Räntetäckningsgrad, ggr

6,8

12,9

12,7

10,2

5,6

Kassaflöde från löpande verksamhet

Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Årets kassaflöde

Nyckeltal

446

416

402

373

312

Soliditet, %

40

48

46

45

42

Andel riskbärande kapital, %

45

54

52

50

48

3,80

6,25

8,25

8,70

7,20

Eget kapital per aktie före utspädning, SEK

63,45

61,30

59,30

55,00

45,95

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK

12,10

13,70

11,15

8,70

10,60

1,50

4,00

4,00

4,00

–

2017

2016

2015

2014

2013

Eget kapital, MSEK

Resultat per aktie före utspädning, SEK

Föreslagen utdelning per aktie, SEK

Övrigt

36

27

27

27

27

Räntebärande skulder, MSEK

383

255

294

298

273

Nettoinvesteringar

175

26

45

75

522

Avskrivningar enligt plan, MSEK

varav hänförliga till företagsaffärer
Medelantal anställda

128

0

0

31

500

584

459

462

382

334

För definitioner, se not 20, not 33 och sida 71.
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nerella tillväxten inom våra primära marknader och den därtill

ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Avgångs-

förväntade fortsatta ökningen av efterfrågan på högkvalitativa

vederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från

lättviktskomponenter gör att vi ser förutsättningar för en stabil

verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.

utveckling under året. Vi har också fortsatt fokus på att identi-

För övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig

fiera potentiella förvärv av bolag som kan förädla och ytterligare

uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets

stärka AGES kunderbjudande.

sida erhåller befattningshavaren ett avgångsvederlag motsva-

BEMYNDIGANDE OM NYEMISSION
AGES styrelse föreslår årsstämman att ge styrelsen ett förnyat bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier av

rande sex månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra
inkomster. Vid uppsägning från befattningshavarens sida utgår
inget avgångsvederlag.
Styrelsen föreslår att ovanstående riktlinjer förblir ofrändra-

serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier. Ett sådant

de med undantag av avgångsvederlag till VD som föreslås bli 18

mandat skulle innebära att styrelsen ges möjlighet fram till nästa

månader.

årsstämma att besluta om nyemission.
Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras
på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Moderbolaget

tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med
avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för
teckning.

ERSÄTTNING TILL OCH VILLKOR
FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Årsstämman fattar beslut om riktlinjer för bestämmande av lön
och annan ersättning till verkställande direktören och övriga
ledande befattningshavare. De riktlinjer som beslutades av årsstämman 2017 innebär i huvudsak följande:
Villkoren ska vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön
kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken

Till årsstämmans förfogande står:

Överkursfond

SEK

255 912 726
51 109 128

Balanserade vinstmedel

-3 393 950

Årets resultat

303 627 904

Totalt

Styrelsen och verkställande direktören föreslår
att dessa medel disponeras sålunda:

SEK

Till aktieägarna utdelas kontant 1,50 SEK per aktie
(7 028 974 aktier)

10 543 461

I ny räkning balanseras

293 084 443

Totalt

303 627 904

ska vara begränsad och baserad på resultatutveckling eller
rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än motsvarande tre

STYRELSENS YTTRANDE
ÖVER DEN FÖRESLAGNA UTDELNINGEN

månadslöner. Ledande befattningshavare ska ha marknads-

Efter föreslagen utdelning är soliditeten betryggande mot

mässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade. Samtliga

bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt

befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning

bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i bolaget och koncernen

med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande

bedöms kunna upprätthållas på en fortsatt betryggande nivå.

direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 12 månads-

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte

löner. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett

hindrar moderbolaget eller de övriga koncernbolagen från att

enskilt fall finns särskilda skäl för det.

fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att

avkastning på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den

Enligt gällande avtal mellan bolaget och verkställande direk-
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fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen

tören råder en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid

kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i aktie

uppsägning från bolagets sida erhåller verkställande direktören

bolagslagen 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln).
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Rapport över totalresultat
KONCERNEN (TSEK)
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor

Not

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

2016

3

1 012 412

795 989

6, 7, 8

-895 964

-678 202

116 448

117 787

4 003

3 070

Bruttoresultat
Övriga rörelseintäkter

2017

10
6, 7, 8

-48 507

-37 784

6, 7, 8, 9

-27 528

-21 448

11

-3 710

-2 157

4, 5

40 706

59 468

12

1 818

333

13, 24, 29

-6 222

-4 636

36 302

55 166

-10 077

-12 601

ÅRETS RESULTAT

26 226

42 565

– varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

26 226

42 565

Finansiella intäkter och liknande resultatposter
Finansiella kostnader och liknande resultatposter
Resultat före skatt
Skatt

14, 26

ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Poster som kan komma att omklassificeras till årets resultat
Förändring av säkringsreserv

22, 26

321

-1 939

Skatt hänförlig till förändring av säkringsreserv

22, 26

-71

427

22

241

5

26 717

41 047

Omräkningsdifferenser
ÖVRIGT TOTALRESULTAT
TOTALRESULTAT FÖR ÅRET

26 717

41 047

– varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

26 717

41 047

AKTIEDATA
Resultat per aktie, SEK

20

3,80

6,25

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

20

3,85

6,30

Genomsnittligt antal utestående aktier vid årets slut

20

6 948 974

6 788 974

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning

20

7 063 274

6 903 274
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Rapport över finansiell ställning
KONCERNEN (TSEK)

Not

2017-12-31

2016-12-31

391 046

351 560

391 046

351 560

136 255

86 957

155 795

109 521

7 259

4 487

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

15

Goodwill

31

Materiella anläggningstillgångar

16

Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar

29

Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

6 484

5 135

305 793

206 100

765

750

765

750

697 604

558 410

17

142 829

101 296

18, 19

240 818

188 739

19

–

–

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar och andra fordringar
Derivat
Aktuell skattefordran
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Likvida medel

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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19

7 737

2 916

14 732

9 356

406 116

201 011

1 414

1 414

11 427

11

418 957

303 732

1 116 561

862 142

KONCERNEN (TSEK)

Not

2017-12-31

2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

21

Övrigt tillskjutet kapital
Reserver

22

35 145

33 945

258 413

229 613

-448

-940

Intjänade vinstmedel

152 823

153 753

Summa eget kapital

445 933

416 371

- varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

445 933

416 371

Skulder
Långfristiga skulder
19, 27

173 025

56 068

Övriga avsättningar

25

63

116

Uppskjuten skatteskuld

26

Skulder till kreditinstitut

59 542

48 755

232 630

121 328

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och andra skulder

19, 29

227 416

140 496

Konvertibelt lån

19, 24

16 952

16 389

19

926

1 247

Checkräkningskredit

Derivat

19, 23

146 133

130 355

Kortfristig del av långfristiga skulder

19, 29

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

28

46 571

52 345

437 998

324 443

670 628

445 771

1 116 561

862 142
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Rapport över förändringar i eget kapital
Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Reserver

Intjänade
vinstmedel

Totalt eget
kapital

33 945

229 613

577

138 344

402 479

Årets resultat

–

–

–

42 565

42 565

Övrigt totalresultat

–

–

-1517

–

-1517

Totalresultat för året

0

0

-1517

42 565

41 048

Lämnad utdelning

–

–

–

-27 156

-27 156

Totala transaktioner med aktieägare

0

0

0

-27 156

-27 156

33 945

229 613

-940

153 753

416 371

Årets resultat

–

–

–

26 226

26 226

Övrigt totalresultat

–

–

492

–

492

Totalresultat för året

0

0

492

26 226

26 718

1 200

28 800

–

–

30 000

–

–

–

-27 156

-27 156

1200

28 800

0

-27 156

2 844

35 145

258 413

-448

152 823

445 933

KONCERNEN (TSEK)

Not

Eget kapital 31 december 2015

Eget kapital 31 december 2016

Nyemission

31

Lämnad utdelning
Totala transaktioner med aktieägare
Eget kapital 31 december 2017

44

AGES – Årsredovisning 2017

21, 22

Rapport över kassaflöden
KONCERNEN (TSEK)

Not

2016

2017

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

40 706

59 468

36 002

27 379

2 480

-1 026

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
Av- och nedskrivningar
Övrigt
Betald och erhållen ränta, netto

30

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital

-3 422

-3 645

-14 664

-16 356

61 102

65 820

-7 153

2 728

Förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av varulager

-21 679

12 114

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder

52 289

12 192

Kassaflöde från den löpande verksamheten

84 559

92 854

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 1)

-51 713

-27 605

Avyttring av materiella anläggningstillgångar

2114

470

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterbolag

31

-142 552

–

Avyttring av dotterbolag

31

5 387

–

-186 764

-27 135

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga skulder 1)
Upptagna lån

142 255

13 576

Amortering av lån

-39 435

-55 527

-27 156

-27 156

Utbetald utdelning
Nyemission

30 000

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga lån och skulder till kreditinstitut 1)
1 844

Upptagna lån
Amortering av lån
Förändring checkräkningskrediter
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

30

1 977

-10 000

-637

15 778

1 969

113 286

-65 798

11 081

-79

11

90

299

–

11 391

11

1) I kassaflödet återförs redovisning av finansiell leasing för att flödet skall motsvara in- och utbetalningar.
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Noter

Koncernen

(Alla belopp redovisas i TSEK om annat inte anges.)

Not 1

Allmänt

Bolaget AGES Industri AB (publ) med organisationsnummer 556234-6204 bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Halmstads kommun, Sverige.
Huvudkontorets adress är Box 815, 301 18 Halmstad. Samtliga belopp anges i tusental
svenska kronor (TSEK) om inget annat anges.

Not 2

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, årsredovisningslagen samt rekommendationer och
uttalanden från Rådet för finansiell rapportering.

Allmänt
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade jämfört med föregående
år med undantag av nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar som
ska tillämpas från den 1 januari 2017. Ingen av de ändringar och tolkningar av befintliga
standarder som ska tillämpas från och med räkenskapsåret som började den 1 januari
2017 har haft någon väsentlig påverkan på koncernens eller moderföretagets finansiella
rapporter.
Nya Standarder från IASB
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för räkenskapsår som börjar den
1 januari 2018 eller senare och har inte tillämpats vid upprättandet av denna finansiella
rapport. Nedan följer en bedömning av effekter från de standarder som bedöms vara
relevanta för koncernen:
IFRS 9 Finansiella instrument
IFRS 9 hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och
skulder och inför nya regler för säkringsredovisning. Den fullständiga versionen av
IFRS 9 gavs ut i juli 2014. Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering
och värdering av finansiella instrument och introducerar en ny nedskrivningsmodell.
Standarden har antagits av EU.
IFRS 9 kommer att börja tillämpas av koncernen det räkenskapsår som börjar den
1 januari 2018. Koncernen kommer inte att räkna om jämförelsetal för räkenskapsåret
2017, i enlighet med standardens övergångsregler.
Bestämmelserna i IFRS 9 avseende klassificering och värdering av koncernens
finansiella instrument kommer inte att väsentligt påverka koncernens finansiella ställning
vid övergångstidpunkten, då regelverket inte kommer att innebära någon förändring vad
gäller värdering av de finansiella instrument som återfinns i koncernens balansräkning vid
denna tidpunkt.
IFRS 9 introducerar en ny nedskrivningsmodell som bygger på förväntade kreditförluster, och som tar hänsyn till framåtriktad information. Den nya nedskrivningsmodellen
bedöms inte ge någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella ställning baserat på
historisk information gällande osäkra fordringar. Kunderna är kända och deras betalningsförmåga förväntas inte ändras.
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 medför nya krav avseende redovisning av intäkter och ersätter IAS 18 Intäkter, IAS
11 Entreprenadavtal samt flera relaterade tolkningar. Den nya standarden ger mer detaljerad vägledning inom många områden som tidigare inte framgått av gällande IFRS, bland
annat om hur man redovisar avtal med flera prestationsåtaganden, rörlig prissättning,
kundens returrätt mm. Standarden har antagits av EU.
IFRS 15 tillämpas av koncernen för det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018.
Koncernen har valt att tillämpa standarden från och med 1 januari 2018, framåtriktad
retroaktiv övergång i enlighet med IFRS 15.
Koncernens har analyserat effekterna av IFRS 15. Koncernens intäktsströmmar har
analyserats med utgångspunkt utifrån standardens femstegsmodell. Samtliga företag
i koncernen har inkluderats i analysen av koncernens intäktsströmmar. Koncernen och
moderföretaget kommer inte få några materiella effekter av implementeringen av IFRS
15. De eventuella variabla parametrar som kan föreligga, är redan idag hanterade som en
intäktsreduktion vid transaktionstidpunkten. Intäktsredovisning ska ske när koncernen
uppfyller ett prestationsåtagande genom att överföra en utlovad vara och kunden får
kontroll över tillgången. Detta sker vanligen vid leverans enligt gällande leveransvillkor.
Den slutliga bedömningen är således att införandet av IFRS 15 inte kommer att få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella resultat och ställning. Således kommer
koncernen inte ha några effekter vid tillämpning av IFRS 15 per 2018-01-01.
IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16 Leasingavtal publicerades i januari 2016 av IASB. Standarden har antagits av EU
och kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15
och SIC-27. IFRS 16 kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med
undantag för korta avtal eller avtal avseende tillgångar med låga värden, redovisas i
balansräkningen.
Denna redovisning baseras på synsättet att leasingtagaren har en rättighet att använ-
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da en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna
rättighet. Detta medför att flertalet av koncernens nuvarande operationella leasingavtal
ska redovisas i balansräkningen från och med 2019.
Koncernen har påbörjat arbetet med att analysera vilken effekt IFRS 16 kommer att få
på koncernens finansiella rapporter. Koncernen arbetar med att göra en fullständig översyn av samtliga leasingavtal, där information samlas in och sammanställs som underlag till
beräkningar och kvantifiering i samband med konvertering till IFRS 16, någon kvantifiering
har dock inte skett ännu.
Koncernen har ännu inte bestämt vilken övergångs-bestämmelse som ska tillämpas;
antingen full retroaktiv tillämpning eller partiell retroaktiv tillämpning (vilket innebär att
jämförelsetal inte behöver räknas om).
Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, förväntas
ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting
Standards (IFRS). Eftersom moderbolaget är ett bolag inom EU tillämpas bara av EU godkända IFRS. Koncernredovisningen är vidare upprättad i enlighet med svensk lag genom
tillämpning av rekommendation RFR 1 från Rådet för finansiell rapportering. Koncernens
bokslut omfattar moderbolaget, AGES Industri AB, och de företag vilka moderbolaget per
bokslutsdagen har ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande över. Ett företag har
bestämmande inflytande över ett annat företag när det exponeras för eller har rätt till
rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen
genom sitt inflytande i företaget. Detta uppnås vanligtvis om innehavet motsvarar mer än
50 procent av röstetalet. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden.
Detta innebär att aktier i dotterföretag ersätts i koncernredovisningen med dotterföretagets identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser, värderade till verkligt värde
vid förvärvs-tidpunkten. Det förvärvade dotterföretagets egna kapital elimineras i sin
helhet vilket innebär att i koncernens egna kapital ingår endast den del av dotterföretagets
egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet
för aktierna överstiger det i förvärvsbalansen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar,
redovisas skillnaden som koncernmässig goodwill. Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna istället skulle vara lägre än värdet av bolagets nettotillgångar redovisas
mellanskillnaden direkt i årets resultat.
Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag
Alla koncerninterna mellanhavanden, intäkter, kostnader, vinster eller förluster som uppkommer i transaktioner mellan företag som omfattas av koncernredovisningen elimineras
i sin helhet. Endast resultat som uppkommit efter förvärvstidpunkt ingår i koncernens
resultat. Avyttrade bolag redovisas med sitt resultat fram till tidpunkten för avyttringen.
Rörelseförvärv
IFRS 3 tillämpas på rörelseförvärv innebärande bland annat att transaktionsutgifter vid
rörelseförvärv kostnadsförs.
Omräkning av utländska dotterbolag
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är
värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag
huvudsakligen är verksamt. I koncernredovisningen används SEK, som är moderföretagets
funktionella valuta och rapportvaluta. I dotterbolagen används respektive lands lokala
valuta som rapporteringsvaluta, vilket har ansetts utgöra funktionell valuta. Transaktioner
i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller
på transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av
sådana transaktioner och vid omvärdering av monetära tillgångar och skulder i utländsk
valuta till balansdagens kurs, redovisas i årets resultat. Resultat och finansiell ställning för
alla koncernföretag, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande:
– tillgångar och skulder omräknas till balansdagskurs,
– intäkter och kostnader omräknas till genomsnittlig valutakurs under räkenskapsåret,
– valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av utländska verksamheter
redovisas som årets omräkningsdifferenser i övrigt totalresultat.

Intäkter
Nettoomsättning består av intäkter från försäljning av varor och tjänster. Intäktsredovisning sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna
kommer att tillfalla bolaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inkomst
vid varuförsäljning redovisas som intäkt då bolaget till köparen har överfört de väsentliga
risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande. Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunder i enlighet med försäljningsvillkoren. Intäkterna
redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag
för lämnade rabatter. Intäktsredovisning av tjänsteuppdrag sker när det ekonomiska
utfallet för utfört tjänsteuppdrag kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och de ekonomiska
fördelarna tillfaller bolaget.

Övriga rörelseintäkter redovisar andra intäkter i rörelsen som inte härrör från själva affärsverksamheten, som exempelvis realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar
och valutakursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär.

Pensioner
Pensioner och övriga förmåner efter avslutad anställning klassificeras antingen som avgifts- eller förmånsbestämda planer. Under en avgiftsbestämd plan är företagets åtagande
begränsat till att betala fastställda avgifter till en separat juridisk enhet (försäkringsbolag)
och företaget har inga ytterligare förpliktelser. En förmånsbestämd plan är en pensionsplan som anger ett belopp för den pensionsförmån som en anställd erhåller efter pensioneringen, vanligen baserad på faktorer som ålder, tjänstgöringstid och lön. En oberoende
aktuarie beräknar storleken på de förpliktelser som respektive förmånsbestämd plan
medför. Aktuarien omvärderar pensionsplanernas åtagande årligen och fördelar kostnader
över den anställdes yrkesverksamma liv. I balansräkningen redovisas förpliktelsen som
en skuld. Inom koncernen finns främst avgiftsbestämda pensionsplaner. Merparten av
koncernens svenska anställda tjänstemän omfattas av den så kallade ITP-planen, vilken
finansieras genom pensionsförsäkring i Alecta eller SPP. Enligt ett uttalande från Rådet för
finansiell rapportering är detta en förmånsbestämd plan. Koncernen har inte haft tillgång
till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP redovisas därför som en avgiftsbestämd plan i
enlighet med IAS 19. Härutöver finns pensionsutfästelser, både för kollektiv personal och
för tjänstemän, som är avgiftsbestämda och säkras genom inbetalning av premie till försäkringsbolag. I ett av koncernens svenska bolag finns en pensionsförpliktelse klassificerad
som förmånsbestämd. Utfästelsen säkras genom skuldföring i bolaget. Denna skuld utgör
inte någon väsentlig post.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och förändring av uppskjuten skatt. Inkomstskatter
redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktioner redovisas i övrigt totalresultat varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat. Aktuell skatt är skatt
som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser
som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även
justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt
balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Värdering av skattefordringar och skatte
skulder sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är
beslutade. De temporära skillnaderna avser huvudsakligen obeskattade reserver i svenska
bolag. Uppskjutna skatteskulder redovisas i normalfallet för samtliga skattepliktiga temporära skillnader medan uppskjutna skattefordringar redovisas i den mån det är sannolikt att
beloppen kan komma att utnyttjas.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Om det finns en indikation på att en tillgång
minskat i värde sker en beräkning av tillgångens återvinningsvärde. I det fall redovisat
värde överstiger återvinningsvärde sker nedskrivning till återvinningsvärde. Om en tillgång
inte enskilt kan prövas för nedskrivning ska tillgången allokeras till en kassagenererande
enhet för att prövas. En anläggningstillgång som huvudsakligen kommer att återvinnas
genom avyttring och inte genom att fortsatt nyttjas i verksamheten särskiljs och redovisas
separat i balansräkningen. Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om
det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer
företaget till del och att anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Andra
tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.
Immateriella anläggningstillgångar
Varje år genomförs prövning av nedskrivningsbehov för goodwill. Återvinningsbart belopp
för en kassagenererande enhet fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärden.
Dessa beräkningar utgår från koncernens årliga prognosprocess, där framtida kassaflöden
för den existerande verksamheten prognostiseras för innevarande år samt den kommande
fyraårs-perioden. Kassaflöden bortom femårsperioden extrapoleras. Koncernen använder
en aktuell vägd kapitalkostnad för diskontering av uppskattade framtida kassaflöden.
Diskonterade flöden jämförs med bokfört värde.
Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningarna ingår i kostnaderna under respektive funktion. Avskrivning görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående förteckning:
Byggnader........................................ 25–50 år
Markanläggningar ................................ 20 år
Maskiner och inventarier................. 3–10 år
Mark är inte föremål för avskrivning, eftersom den bedöms ha oändlig ekonomisk livslängd. Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika nyttjandeperioder
behandlas som separata komponenter av materiella anläggningstillgångar.

Varulager
Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in–först ut-metoden (FIFO).
Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFO-metoden och nettoförsäljningsvärdet. I egentillverkade hel- och halvfabrikat utgörs anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader samt skäligt pålägg för indirekta kostnader
baserat på normal kapacitet.

Likvida medel
Likvida medel består av kassa och bank.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder omfattar kassa och bank, kortfristiga placeringar,
kundfordringar, lånefordringar, låneskulder, leverantörsskulder och derivat, till exempel
avseende säkring av räntor. En finansiell tillgång eller skuld tas upp i balansräkningen
när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort
när rätten att erhålla kassaflöde från tillgången löpt ut eller överförts till annan part. En
finansiell skuld tas bort från balansräkningen när åtagandet uppfyllts, upphävts eller löpt
ut. Finansiella instrument redovisas till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde
beroende av hur instrumentet klassificeras. Finansiella tillgångar och skulder värderade
till verkligt värde via resultaträkningen omfattar tillgångar som innehas för handel samt
tillgångar och skulder som klassificerats att redovisas till verkligt värde via årets resultat.
Lånefordringar och kundfordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Nedskrivningsprövning görs löpande för dessa tillgångar. Prövning sker individuellt och beaktar
bland annat finansiella svårigheter hos gäldenären. Övriga finansiella skulder, som
låneskulder och leverantörsskulder, värderas till upplupet anskaffningsvärde.
AGES använder derivatinstrument för säkring av räntenivåer. Säkringsredovisning
sker enligt IAS 39. För att säkringsredovisning ska kunna användas måste ett antal
kriterier vara uppfyllda; positionen som säkras är identifierad och exponerad för kurseller ränteförändringar, avsikten med instrumentet är att utgöra en säkring samt att
säkringen effektivt skyddar den underliggande positionen mot förändringar i dess värde.
AGES använder ränteswappar för att begränsa osäkerheten i framtida ränteflöden
avseende lån med rörlig ränta. Dessa derivat värderas till verkligt värde i balansräkningen.
Värderingen baseras bland annat på terminsräntor, framtagna utifrån observerbara
yieldkurvor, vilka avläses i marknaden till midpris. Värderingssystemet känner av vilken
räntekonvention som är handlad och anpassar värderingen därefter. Förhållandet mellan
säkringsinstrumentet och den säkrade posten dokumenteras när transaktionen ingås.
Effektiviteten i säkringsförhållandet mäts därefter löpande. I resultaträkningen redovisas
räntekupongdelen löpande som ränteintäkt eller räntekostnad. Övrig värdeförändring
redovisas i övrigt totalresultat så länge som kriterierna för säkringsredovisning och effektivitet är uppfyllda. Ineffektiv del redovisas till verkligt värde som finansiell post i årets
resultat.
Konvertibler utgör ett sammansatt finansiellt instrument med karaktär av såväl skuld
som eget kapital. I enlighet med IAS 32 redovisas dessa uppdelat i en del finansiell skuld
och en del egetkapitalinstrument.
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats efter balansdagens kurs i enlighet
med IAS 21. Kursdifferenser på rörelsefordringar och skulder redovisas i rörelseresultaten, medan kursdifferenser hänförliga till lånefordringar och låneskulder ingår i finansnettot. När reglering eller avyttring förväntas ske senare än tolv månader efter balansdagen, redovisas en finansiell tillgång som anläggningstillgång. Finansiella skulder som
förfaller senare är tolv månader efter balansdagen redovisas som långfristiga skulder.

Avsättningar
Avsättningar redovisas i balansräkningen när företaget har ett legalt eller ett informellt
åtagande som är en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av
resurser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan
göras. Beloppen utvärderas löpande och baseras på såväl historisk erfarenhet som
rimliga förväntningar på framtiden. Koncernens avsättningar avser främst pensioner och
garantiåtaganden.

Leasing
Koncernen tillämpar IAS 17. Enligt denna klassificeras leasingkontrakt antingen som
finansiella eller operationella i koncernredovisningen. Finansiell leasing föreligger då de
ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i all väsentlighet
är överförd till leasingtagaren. Om detta inte är fallet, är det frågan om operationell
leasing. Finansiell leasing innebär att aktuellt objekt redovisas som materiell anläggningstillgång, samtidigt som en motsvarande låneskuld skuldförs. Tillgång och skuld värderas
vid leasingperiodens ingång till nuvärdet av avtalade leasingavgifter. I resultaträkningen
fördelas leasingkostnaden på en avskrivningsdel och en del bland räntekostnader. Operationella leasingavgifter kostnadsförs över löptiden.
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Låneutgifter
Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, uppförande eller produktion av en kvalificerad tillgång utgör del av den tillgångens anskaffningsvärde. Övriga lånekostnader
kostnadsförs i den period de uppkommer.

Kassaflöde
Kassaflöden redovisas genom tillämpning av den indirekta metoden. Denna innebär att
nettoresultatet justeras för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar under
perioden samt för eventuella intäkter och kostnader som hänförs till investerings- eller
finansieringsverksamhetens kassaflöden. I kassaflödesanalysen redovisas köpeskillingar
för förvärvade respektive avyttrade enheter på egen rad. De tillgångar och skulder som
det förvärvade respektive avyttrade bolaget hade vid tidpunkten för förvärvet/avyttringen
ingår därför inte i kassaflödet.

Rörelsegrenar och geografiska områden,

Dotterbolagens verksamheter har likartade ekonomiska egenskaper och förutsättningar med
avseende på produkternas karaktär och karaktären på produktionsprocessen.
Kundkategorierna är desamma för bolagen och avsättningen sker till samma marknad i all
huvudsak den svenska. Då ledningen ej använder resultatmått för de separata verksamheterna
som underlag för beslut om fördelning av resurser, utgör koncernens verksamhet
ett segment.
Koncernens verksamhet är koncentrerad till komponenttillverkning och omfattar inga egna
produkter utan utgörs till 100 procent av kundspecifik tillverkning. Koncernen har fyra kunder
från vilka intäkterna från var och en utgör mer än tio procent av Koncernens totala intäkter.
Intäkterna från dessa kunder uppgår till 181 (163) , 151 (140), 171 (0) respektive 111 (106) MSEK

Försäljning per geografisk marknad

Segment
Enligt IFRS 8 ska företag lämna information om rörelsesegment. Ett rörelsesegment är,
enligt definition i IFRS 8, en del av ett företag:
(i)
(ii)
		
		
(iii)

Not 3

som bedriver affärsverksamhet
vars rörelseresultat regelbundet granskas av företagets högste verkställande
beslutsfattare som underlag för beslut om fördelning av resurser till
segmentet och bedömning av dess resultat, och
om vilket det finns fristående finansiell information.

Identifiering av rörelsesegment har gjorts i fyra steg: identifiering av högste verkställande
beslutsfattaren, identifiering av affärsverksamheter, fastställande av om fristående finansiell information finns tillgänglig samt fastställande av om denna information regelbundet
följs av den högste verkställande beslutsfattaren. Därefter har definitionen enligt IFRS 8
använts för att definiera koncernens rörelsesegment. Eftersom rörelseresultat inte används som underlag för beslut om fördelning av resurser till olika delar av företaget finns
inte mer än ett rörelsesegment i koncernen, se vidare not 3.

80%

621 838

78%

Belgien

66 891

7%

63 283

8%

Polen

23 629

2%

18 989

2%

Nordamerika

20 605

2%

19 688

2%

Holland

18 875

2%

13 507

2%

Övriga

76 602

7%

58 684

7%

1 012 412

100%

795 989

100%

Koncernen totalt

Försäljning per geografisk marknad avser samtliga intäkter från externa kunder fördelade på geografiska områden efter var kunderna är lokaliserade.

Tillgångar per geografisk marknad
Sverige
Kina

Väsentliga bedömningar
Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper baseras på bedömningar
och uppskattningar om framtiden. Nedan beskrivs de antaganden som innebär risk för
väsentliga justeringar under kommande period.
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Koncernen prövar årligen, eller när det finns en indikation på att tillgången minskat i
värde, nedskrivningsbehov för goodwill. Återvinningsvärden fastställs genom beräkning
av nyttjandevärden. För vidare information om beräkning och tillvägagångssätt, se not 12
Immateriella tillgångar.

Totalt

Uppskjutna skattefordringar respektive skatteskulder
Bedömningar görs för att bestämma både aktuella och uppskjutna skatteposter, särskilt
vad avser uppskjutna skattefordringar. Härvid bedöms sannolikheten för att de uppskjutna
skattefordringarna kommer att nyttjas för avräkning mot framtida vinster. Det verkliga
värdet på dessa framtida beskattningsbara vinster kan avvika vad avser framtida affärs
klimat och intjäningsförmåga eller förändrade skatteregler.
Derivat
Koncernen innehar derivat som värderas till verkligt värde. Värdering av dessa baseras
på bedömningar och innefattar marknadsvärden som fluktuerar över tid. Härutöver kan
redovisningen komma att påverkas om kriterierna för säkringsredovisning och effektivitet
inte uppfylls.

2016

2017
Anläggnings
tillgångar

Investeringar

Anläggnings
tillgångar

Investeringar

692 913

175 242

557 660

25 769

3 926

–

–

–

696 839

175 242

557 660

25 769

Redovisat värde på tillgångar och investeringar fördelade på geografiska områden efter var
tillgångarna är lokaliserade. Av nettoInvesteringar 2017 utgör 9 MSEK (4) fastigheter och
38 MSEK (22) maskiner och inventarier. Resterande 128 MSEK avser företagsaffärer.

Not 4

Anställda och personalkostnader

Medelantal anställda
Sverige

Avsättningar
Avsättningar definieras som skulder vilka är ovissa med avseende på belopp eller tidpunkt
för reglering. Av detta följer att det alltid görs uppskattningar då avsättningar redovisas.

2016

2017
805 810

Sverige

Kina
Totalt

Andel män i styrelse/företagsledning

2017

varav män

2016

varav män

559

80%

459

25

65%

–

–

584

80%

459

82%

82%

2016

2017

Moderbolaget
Styrelseledamöter
Ledande befattningar

67%

67%

100%

100%

100%

100%

67%

70%

Rörelsedrivande dotterbolag
Styrelseledamöter
Ledande befattningar

Löner, andra ersättningar och
sociala kostnader
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)1,2,3,4)

2017
208 345

2016
164 684

83 495

65 345

(14 540)

(11 574)

291 840

230 029

1) Av koncernens pensionskostnader avser 2 194 TSEK (2 021 TSEK) gruppen styrelse och VD. Koncernens
utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 TSEK (0)
2) Årets kostnad för pensionsförpliktelser som är tecknade i Alecta (redovisas som en avgiftsbestämd
plan) uppgår till 3 553 TSEK (2 873). Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de
försäkrade. Vid utgången av 2017 uppgick Alectas överskott i form av de kollektiva försäkringsnivån till
154 procent (149).
3) Pensionskostnader innefattar ej löneskatt.
4) I ett av koncernens svenska dotterbolag finns pensionsförpliktelser klassificerade som en förmånsbestämd pensionsplan. Upplysningar avseende denna har ej lämnats då skulden, totalt 63 TSEK (66), ej är
av väsentligt storlek.
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Not 6

2016

2017
Styrelse och VD

Övriga
anställda

Sverige
(varav tantiem)

9 690
(302)

204 885
(–)

Kina
(varav tantiem)

512
(44)

3 460
(–)

Totalt
(varav tantiem)

10 202
(346)

208 345
(–)

Styrelse och VD

8 119
(180)

8 119
(180)

Övriga
anställda

156 565
(–)

156 565
(–)

Ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Villkoren ska vara marknads
mässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken
skall vara begränsad och baserad på resultatutveckling eller avkastning på eget kapital jämfört
med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än motsvarande tre
månadslöner. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som
ska vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin
anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören
utgår ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Styrelsen skall ha rätt att frångå
riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det. Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som under året utgjorts av styrelsens ordförande Sune Lantz, styrelseledamot Fredrik Rapp och Anna Benjamin.
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av
grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pensionspremier. Med andra ledande
befattningshavare avses CFO, som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till
befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen baseras på utfall
i förhållande till individuellt uppsatta mål. Årsstämman beslutade att styrelsearvode om
900 TSEK skulle fördelas med 300 TSEK till ordförande och 120 TSEK till vardera Fredrik
Rapp, Tommy Gunnarsson, Gunilla Winroth, Petter Fägersten och Anna Benjamin för tiden
fram till nästa årsstämma. Styrelseordföranden Sune Lantz har även biträtt bolaget inom
sitt normala, professionella kompetensområde och har för dessa tjänster erhållit arvode
på marknadsmässiga villkor.
Årsstämman beslutade vidare att arvode för uppdrag i ersättningsutskott skulle
utgå med 20 TSEK till ersättningsutskottets ordförande och 10 TSEK vardera till övriga
ledamöter.
Koncernledningen har under 2017 utgjorts av verkställande direktören Magnus Björn
och CFO Johan Bladh.
Till verkställande direktören har utgått lön och bilförmån om sammanlagt 2 652 TSEK
(2 216). Till övriga ledande befattningshavare har utgått lön och bilförmån om sammanlagt
1 035 TSEK (931).
För ledande befattningshavare finns avgiftsbestämda pensionsutfästelser med
pensionsålder 65 år. För verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare finns pensionsutfästelse motsvarande den kollektiva ITP-planen. Härutöver finns
möjlighet att omfördela löneuttag till extra pensionsinsättning. För verkställande direktör
har pensionspremien i genomsnitt uppgått till 30 (30) procent av den pensionsgrundande
lönen. För övriga ledande befattningshavare har pensionspremien i genomsnitt uppgått
till 20 (20) procent av den pensionsgrundande lönen. Med pensionsgrundande lön avses
grundlön. Pensionskostnaderna uppgick för verkställande direktören till 744 TSEK (679)
och för övriga ledande befattningshavare till 187 TSEK (187).
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid
om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhåller verkställande direktören
ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas
mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget
avgångsvederlag.
För övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhåller befattningshavaren ett avgångsvederlag
motsvarande sex månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra
inkomster. Vid uppsägning från befattningshavarens sida utgår inget avgångsvederlag.

Not 5

Personalkostnader

Personalkostnader fördelade på funktion

2016

2017
-270 215

-221 599

Försäljningskostnader

-27 214

-23 797

Administrationskostnader

-14 425

-12 841

-311 854

-258 237

Kostnad för sålda varor

Not 7

Avskrivningar

Avskrivningar fördelade på funktion
Kostnad för sålda varor

2016

2017
-35 574

-26 976

Försäljningskostnader

-196

-176

Administrationskostnader

-232

-227

-36 002

-27 379

Avskrivningar fördelade på tillgångsslag
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installation

Not 8

2016

2017
-6 751

-4 917

-27 509

-21 396

-1 742

-1 066

-36 002

-27 379

Övriga kostnader

Övriga kostnader fördelade på funktion

2016

2017

Kostnad för sålda varor

-140 021

Försäljningskostnader

-21 097

-13 811

Administrationskostnader

-12 871

-8 380

-173 989

-116 848

Not 9

-94 657

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2016

2017
Ernst & Young
Revisionsuppdrag

703

646

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster

11

–

146

23

860

669

Övriga revisorer
Revisionsuppdrag
Totalt

4

–

864

669

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen, delårsrapporter samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Kostnader per kostnadsslag
2017

2016

Materialkostnader

-450 154

-334 970

Personalkostnader

-311 854

- 258 237

Avskrivningar

-36 002

-27 379

Övriga externa kostnader

-173 696

-116 848

-971 706

-737 434
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Not 10

Övriga rörelseintäkter
2016

2017
121

90

Kursvinster på rörelsefordringar/skulder

1 800

1 520

Övrigt

2 082

1 460

4 003

3 070

Hyresintäkter

Not 11

Övriga rörelsekostnader
2016

2017
Kursförluster på rörelsefordringar/skulder

-2 349

Övrigt

-1 361

-117

-3 710

-2 157

Not 12

Finansiella intäkter

174

Valutakursdiff

74

Övrigt

166

1 567

167

1 813

333

Räntekostnader

2016

Ackumulerade anskaffningsvärden

-6 210

-4 636

-7

–

-6 217

-4 636

-11 006

-12 915

929

314

-10 077

-12 601

2016

2017
Redovisat resultat före skatt

36 302

Skatt enligt svensk inkomstskattesats

-7 987

55 166
22%

-12 136

22%

Skatteeffekt av

Övriga skattemässiga justeringar
Redovisad skatt

Not 15

-227

0%

0

0%
0%

-31

0%

-34

-1 832

5%

-431

1%

-10 077

27%

-12 601

23%

Goodwill

Vid årets början

50

2017
351 560

2016
351 560

39 486

0

Vid årets slut

391 046

351 560

Restvärde vid årets slut

391 046

351 560

Förvärv av dotterföretag
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77 592

–

Avyttringar och utrangeringar

-9 089

–

-9

35

239 705

164 957

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

2016

2017

Vid årets början

-74 922

-70 005

Förvärv av dotterföretag

-23 047

–

4 348

–

-6 751

-4 917

Vid årets slut

-100 372

-74 922

Ackumulerade nedskrivningar

2017

Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan

Vid årets början
Förvärv av dotterföretag

Immateriella anläggningstillgångar

Ackumulerade anskaffningsvärden

3 747

Förvärv av dotterföretag

Vid årets slut

Skillnaden mellan svensk inkomstskattesats 22 % (22 %) och effektiv skattesats uppkommer på följande sätt:

Justering av aktuell skatt för tidigare perioder

161 175

6 254

Nyanskaffningar

2016

2017

Uppskjuten skatt

2016

2017
164 957

Vid årets början

Omklassificeringar

Skatt på årets resultat

– avvikelse i skattesats i utländska bolag

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Valutakursdifferenser

Aktuell skatt

1) Diskonteringsräntan utgör ett riskjusterat avkastningskrav, som förutom riskfri ränta inkluderar en riskpremie baserad på genomsnittlig marknadspremie på den svenska aktiemarknaden med premietilläggbaserat
på Bolagets storlek samt Bolagets kostnad för lånat kapital och som därtill har justerats för skuldsättningsgrad härledd ur marknadsdata..

Not 16

Finansiella kostnader
2017

Not 14

analyser där uthållig tillväxttakt satts till 0 procentenheter, rörelsemarginalen försämrats
med 25 procent från prognosnivå eller diskonteringsräntan ökats med 2 procent, har
gjorts. Inga av dessa analyser indikerarnågot behov av nedskrivning.

2016

2017
Ränteintäkter

Not 13

-2 040

Goodwill fördelar sig på koncernens kassagenererande enheter, vilka utgörs av ett segment, och nedskrivnings prövas årligen.
Återvinningsvärdet fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärden. För att
uppskatta nyttjandevärdet används en diskonterad kassaflödesmodell. Uppskattningen
innehåller en viktig källa till osäkerhet då de uppskattningar och antaganden som används
i den diskonterade kassaflödesmodellen är förenade med osäkerhet om framtida händelser och marknadsförhållanden och därför kan verkligt utfall avvika väsentligt. Uppskattningarna och antagandena har dock granskats av ledningen och överensstämmer med
interna prognoser och framtidsutsikter för verksamheten.
Den diskonterade kassaflödesmodellen innefattar prognostisering av framtida kassaflöden från rörelsen inkluderande uppskattningar av intäktsvolymer, produktionskostnader och behov av sysselsatt kapital. Flera antaganden görs, av vilka de mest väsentliga är
tillväxttakten för intäkter, rörelsemarginal och diskonteringsräntan.
Prognoserna av framtida rörelsekassaflöden baseras på följande:
– budgetar och strategiska planer för en treårsperiod motsvarande ledningens
uppskattningar, vilka antagits av styrelsen, av framtida intäkter och rörelsens kostnader
med hjälp av tidigare års utfall, allmänna marknadsförhållanden, branschutveckling och
prognoser och annan tillgänglig information. Antagen tillväxt uppgår till 2,5 procent för
prognosperioden och därefter uthållig tillväxt om 2,5 procent.
Vid årets prövning har en diskonteringsränta (WACC) om 10,7 procent (10,8) före skatt
använts .1) Årets prövning har ej påvisat något nedskrivningsbehov. Ett antal känslighets-

Vid årets slut
Planenligt restvärde vid årets slut 1)
1)

varav mark

2016

-3 078

-3 078

0

–

-3 078

-3 078

136 255

86 957

5 172

4 683

Not 17

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden

2016

2017

2017

618 668

607 918

40 068

17 433

Förvärv av dotterföretag

113 206

–

Avyttringar och utrangeringar

-21 922

-7 667

5 245

984

755 265

618 668

Vid årets början
Nyanskaffningar

Omklassificeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan

2017

2016

Vid årets början

-509 147

-494 375

Förvärv av dotterföretag
Avyttringar och utrangeringar

-78 861

–

16 035

6 057

12

567

27 509

-21 396

-599 470

-509 147

155 795

109 521

Omklassificeringar
Årets avskrivning enligt plan
Vid årets slut
Planenligt restvärde vid årets slut

Varulager
2016

Råvaror och förnödenheter

48 235

32 217

Varor under tillverkning

49 508

46 727

Färdiga varor och handelsvaror

39 789

22 214

Förskott till leverantörer

5 297

138

142 829

101 296

Den utgift för varulagret som kostnadsförts ingår i posten Kostnader för sålda varor och
uppgår till 450 154 TSEK (334 970). Nedskrivning har skett med totalt 1 037 TSEK (603) .
Årets nedskrivning ingår i kostnad såld vara i resultaträkningen.

Not 18

Kundfordringar och andra fordningar
2017

Kundfordringar1)
Övriga fordringar

240 818

2016
186 874

6 333

1 865

247 151

188 739

1) För information om förfallostruktur och åldersfördelning se vidare not 19 respektive not 32.

Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar

2016

2017
26 434

25 433

2 259

1 075

12 082

–

-361

-41

Omklassificeringar

–

-33

Årets omräkningsdifferenser

–

–

40 415

26 434

Förvärv av dotterföretag
Avyttringar och utrangeringar

Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Förvärv av dotterföretag

-21 947

–

163

25

–

62

-1 744

-1 066

Omklassificeringar
Årets omräkningsdifferenser
Vid årets slut
Planenligt restvärde vid årets slut

-20 968

-9 624

Avyttringar och utrangeringar

Årets avskrivning enligt plan

2016

2017

–

–

-33 156

-21 947

7 259

4 487

Pågående nyanläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden

2016

2017

Vid årets början

5 135

1 604

Nyanskaffningar/förskott

6 918

5 135

Förvärv av dotterföretag
Omklassificeringar
Vid årets slut

47

–

-5 616

-1 604

6 484

5 135
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Not 19

Finansiella tillgångar och skulder
Fördelning per kategori
2017

Finansiella
tillgångar värderade
till verkligt värde via
resultaträkningen

Låne- och
kundfordringar

–

240 818

Finansiella skulder
värderade till
verkligt värde via
resultaträkningen

Övriga finansiella
skulder

Totalt redovisat
värde

Verkligt värde

1)

Finansiella tillgångar
Kundfordringar 2)
3)

240 818

240 818

–

–

–

–

Likvida medel

–

11 427

11 427

11 427

Summa finansiella tillgångar

–

252 245

252 245

252 245

192 836

192 836

Derivat

Finansiella skulder
Låneskulder

192 836

Leasingskulder 4)

26 722

26 722

–

Konvertibellån

16 952

16 952

17 374

146 133

146 133

146 133

Checkräkningskredit
Summa räntebärande skulder

382 643

Leverantörsskulder
Derivat 3)

926

152 792

152 792

152 792

–

926

926

Summa finansiella skulder

2016

536 361

Finansiella
tillgångar värderade
till verkligt värde via
resultaträkningen

Låne- och
kundfordringar

–

186 874

Finansiella skulder
värderade till
verkligt värde via
resultaträkningen

Övriga finansiella
skulder

Totalt redovisat
värde

Verkligt värde

1)

Finansiella tillgångar
Kundfordringar 2)
3)

186 874

186 874

–

–

–

–

Likvida medel

–

11

11

11

Summa finansiella tillgångar

–

186 885

186 885

186 885

Derivat

Finansiella skulder
Låneskulder

74 536

74 536

74 536

Leasingskulder 4)

33 877

33 877

–

Konvertibellån

16 389

16 389

17 374

Checkräkningskredit

130 355

130 355

130 355

Summa räntebärande skulder

255 157

255 157

80 204

80 204

80 204

1 247

–

1 247

1 247

1 247

335 361

336 608

Leverantörsskulder
Derivat 3)
Summa finansiella skulder

1) Verkligt värde för finansiella tillgångar och skulder, med undantag av konvertibellån och leasingskulder,
uppskattas i allt väsentligt vara lika med redovisat värde.
2) Årets kostnadsförda kundförluster uppgår till 951 TSEK (29), varav 6 TSEK (19) är konstaterade kundförluster.
3) Derivat avser ränteswappar som värderats till verkligt värde och tillhör värderingsnivå 2 enligt IFRS 13.
Årets värdeförändring uppgår till 321 TSEK (-1 939) exklusive skatt. Posten är effektivt säkrad och har redovisats i årets resultat.
4) Beträffande finansiella leasingavtal se not 29.
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Not 19 Forts.
Åldersfördelning
Finansiella tillgångar
per 2017-12-31

Kundfordringar
Derivant
Likvida medel

Summa finansiella tillgångar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Förfallotid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 30 dgr
31 - 90 dgr
91 - 360 dgr

172 4171)

Totalt

59 593

8 808

–

–

–

240 818
–

11 427

–

–

11 427

183 844

59 593

8 808

252 245

Verkligt värde för finasiella fodringar uppskattat i all västentlighet vara lika med dess bokförda värde.
Finansiella tillgångar
per 2016-12-31

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Förfallotid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 30 dgr
31 - 90 dgr
91 - 360 dgr

Kundfordringar

125 2591)

Derivant
Likvida medel

Summa finansiella tillgångar

Finansiella skulder
Per 2017-12-31

Lån och leasingskulder

Totalt

54 630

6 985

–

–

–

186 874
–

11

–

–

11

125 270

54 630

6 985

186 885

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Förfallotid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 30 dgr
31 - 90 dgr
91 - 360 dgr
Summa inom 1 år
Mellan 1 och 5 år
Efter 5 år

Totalt

1 382

10 923

34 266

46 571

154 914

18 112

Konvertibellån

–

–

16 952

16 952

–

–

16 952

Checkräkningskredit

–

–

146 133

146 133

–

–

146 133

1 382

10 923

197 351

209 656

135 081

17 572

139

152 792

–

–

152 792

Summa räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Derivat

Summa finansiella skulder

Lån och leasingskulder

382 682

–

926

–

926

–

–

926

136 463

29 421

197 490

363 374

–

-

536 400

Värdet av icke-diskonterade flöden 2)

Finansiella skulder
Per 2016-12-31

219 597

364 064

537 937

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Förfallotid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 30 dgr
31 - 90 dgr
91 - 360 dgr
Summa inom 1 år
Mellan 1 och 5 år
Efter 5 år

Totalt

985

12 810

38 550

52 345

41 844

14 224

Konvertibellån

–

–

–

–

16 389

–

16 389

Checkräkningskredit

0

0

130 355

130 355

–

–

130 355

Summa räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Derivat

Summa finansiella skulder

108 413

985

12 810

168 905

182 700

58 233

14 224

255 157

64 413

15 791

0

80 204

–

–

80 204

–

1 247

–

1 247

–

–

1 247

64 413

17 038

168 905

264 151

58 233

-

336 608

264 392

61 360

14 569

340 321

Värdet av icke-diskonterade flöden 2)
1)

Av redovisade kundfordringar har 15 736 TSEK (3 587 förfallit till betalning, se vidare not 32.)

2)

Innefattar bedömda framtida räntebetalningar.

Beträffande räntebindning och ränterisker samt kreditrisker se not 32.

Fördelning per valuta

Finansiella skulder

Finansiella tillgångar

Långfristiga

Kortfristiga

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

SEK

241 893

184 961

173 026

72 457

329 585

253 020

USD

168

–

–

10 667

2 513

EUR

2 620

1 650

–

16 140

4 946

CNY

7 553

–

–

4 898

907

11

275

–

2 084

1 518

252 245

186 886

72 457

363 374

262 904

Övriga valutor

173 026
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Not 20

Not 23

Resultat per aktie

Resultat per aktie före utspädning
Årets resultat, TSEK
Genomsnittligt antal utestående aktier, tusentals
Resultat per aktie före utspädning, SEK
Resultat per aktie efter utspädning
Årets resultat, TSEK

2016

2017

42 565

6 949

6 789

3,80

6,25
2016

26 226

Räntekostnader på konvertibla
skuldförbindelser, TSEK 1)

Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

773

25

25

27 014

43 363

6 949

6 789

114

114

7 063

6 903

3,85

6,30

Justering för antagen konvertering av
konvertibla skuldförbindelser, tusental
Genomsnittligt antal aktier vid beräkning av
resultat per aktie, tusental

42 565

763

Emissionskostnader för konvertibla
skuldförbindelser, TSEK
Justerat resultat, TSEK

Checkräkningskredit

26 226

2017

Beträffande antal aktier och konvertibla skuldförbindelser se not 21.
1)

Består av löpande ränta avseende konvertibellån justerad till marknadsränta

Not 21

Aktiekapital

Fördelning av aktiekapital

2016-12-31

2017-12-31

A-aktier

1 822 200

1 822 200

B-aktier

5 206 774

4 966 774

Totalt antal aktier

7 028 974

6 788 974

5

5

35 144 870

33 944 870

Kvotvärde, SEK
Aktiekapital, SEK

Checkräkningskredit

202 000

200 000

Outnytjad del

-55 867

-69 645

146 133

130 355

Utnyttjat belopp

Not 24

Konvertibel lån

AGES Industri AB har ett utelöpande konvertibelt lån redovisat till 16 952 TSEK. Nominellt
belopp är 17 374 TSEK. Konvertibellånet löper till den 30 september 2018 med en årlig
ränta motsvarande STIBOR 3M plus 2 procent (för innevarande period 1,5 procent).
Konvertibeln kan under perioden 1-10 september 2018 inlösas mot aktier av serie B till
konverteringskursen 152 kr per aktie. Lånets nominella belopp är 152 SEK per konvertibel
skuldförbindelse. Mot bakgrund av att lånet är efterställt andra skulder och koncernens
finansiella ställning i övrigt, kan räntan inte bedömas motsvara en marknadsmässig
ränta. Den marknadsmässiga räntan har för detta lån bedömts uppgå till 6,56 procent
(statsobligationsräntan vid emissionstidpunkten, 0,56 procent (beräknad på 2- och 5-åriga
stadsobligationer som vid konverteringskurs uppgick till 0,25 procent respektive 0,72
procent) med tillägg för riskpremie om 6,0 procent). Lån som löper med ränta avvikande
från marknadsmässig ränta tas upp till sitt marknadsmässiga värde och skillnaden förs till
övrigt tillskjutet kapital. Resultatet belastas över lånets löptid med den marknadsmässiga
räntan. Samtidigt kommer i balansräkningen den bokförda skulden att öka så att den motsvarar det nominella beloppet vid löptidens utgång. Marknadsvärdet för det konvertibla
företagslånet har beräknats genom en nuvärdesberäkning av framtida räntebetalningar
och lånets nominella belopp. Årets kostnadsförda ränta uppgår till 257 TSEK och motsvarar 1,5 procent av verklig skuld. Resultatet belastas vidare med emissionskostnader som
uppkom vid upptagandet av konvertibellånet.

Not 25

Övriga avsättningar

Not 22

Pensionsåtaganden

63

66

–

50

63

116

Mellan ett och fem år från balansdagen

30

80

Senare än 5 år från balansdagen

33

36

63

116

Övrigt

2016

2017
32

Vid årets början

37

Årets omräkningsdifferenser

241

-5

Vid årets slut

273

32

Säkringsreserv

540

Årets förändring

250

-1 512

Vid årets slut

-722

-972

minellt belopp om 50 MSEK.
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Uppskjuten skatteskuld

Temporära skillnader
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive
skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader avseende följande poster har
resulterat i uppskjutna skatteskulder respektive uppskjutna skattefordringar.

Anläggningstillgångar, koncernposter 1)
Byggnader, dotterföretag

-940

46 266

25 644

4 591

4 745

Obeskattade reserver
Överavskrivningar, maskiner och inventarier
Periodiseringsfonder
Derivat
Övriga poster

-448

2016

2017

-972

Totala reserver

Not 26

2016

2017

Vid årets början

Beloppen avser effektiv del av värdeförändring i derivatainstrument använda för säkringsredovisning. Under året har inga omklassificeringar för redovisning i årets resultat skett.
Per balansdagen 2017-12-31 fanns ränteswapavtal avseende fast bindning med totalt no-

54

Bedömd förfallotidpunkt

Reserver

Omräkningsreserv

2016

2017

Långfristiga

A-aktie medför 10 röster och B-aktie en röst. Antalet röster uppgår till 23 428 774
Föreslagen utdelning uppgår till 1,50 SEK per aktie.
Per den 1 oktober 2014 utgavs konvertibla skuldförbindelser om nominellt 17 373 600
SEK, motsvarande 114 300 aktier av serie B vid full konvertering.

2016

2017

Beviljad checkräkningskredit

49 025

27 007

170 757

164 456

-927

-1 250

933

1013

270 645

221 615

Skatt 22 %

59 542

48 755

Uppskjuten skatteskuld

59 542

48 755

Summa

2016

2017

Låneskuld finansiell leasing

Uppskjuten ingående skatteskuld

-48 755

-49 473

Förvärv av dotterföretag

-11 630

–

-15

-23

Avrundning

Kortfristig del, förfallotidpunkt inom ett år
Långfristig del, förfallotidpunkt mellan
ett och fem år

-843

-741

- varav redovisat i
Årets resultat

-929

-314

71

-427

Öviga totalresultat

1) Avser främst koncernbokförda värden som följer av värdering till verkligt värde i
samband med förvärv av dotterföretag.

Leverantörsskulder och andra skulder
2016

2017
Förskott från kunder
Leverantörsskulder

3 108

5 167

152 792

80 204

29 341

24 502

Upplupna sociala avgifter

13 943

10 943

Övriga ej räntebärande skulder

Not 28

7 474

7 752

20 758

11 966

227 416

140 496

23 535

–

2 504

26 722

33 877

Operationell leasing
Under året betalda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till
4 571 TSEK (4 420).

2016

2017

2016

2017

Förfallotid inom ett år

4 196

3 941

Förfallotid mellan ett och fem år

1 048

3 102

–

–

5 244

7 043

Operationell leasing avser främst lokalhyror och billeasing.

Not 30

Kassaflöde

Ränta
Under räkenskapsåret uppgick betald ränta till 5 228 TSEK (3 982) och erhållen ränta till
246 TSEK (166)

Likvida medel

Ställda säkerheter

Koncernen

17 953

Förfallotid senare än fem år

Löne- och semesterlöneskulder
Övriga upplupna kostnader

7 837

Låneskulden beräknas till nuvärdet av framtida leasingavgifter.
Räntekostnader avseende leasing som belastat resultatet uppgår till 1 128 TSEK (943).

Avtalade framtida avgifter avseende
operationell leasing

Not 27

8 769

Långfristig del, förfallotidpunkt över fem år

Uppskjuten skattekostnad avseende
temporära skillnader

2016

2017

2017

2016

Kassa och bank

11 427

11

Belopp vid årets slut

11 427

11

För egna skulder
Fastighetsinteckningar

57 570

Företagsinteckningar

23 135

23 135

559 042

408 171

632 947

472 521

Aktier i dotterbolag

Not 29

41 215

Leasing

Maskiner och andra tekniska anläggningar
2016

2017

59 054

Nyanskaffningar

–

–

Förvärv av dotterföretag

–

–

Avyttringar och utrangeringar

-6 700

-5 036

Vid årets slut

47 318

54 018

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Förvärv av dotterföretag

2016

2017
-19 096

-16 530

–

–

4 742

3 559
-6 125

Vid årets slut

-19 571

-19 069

Planenligt restvärde vid årets slut

27 747

34 922

Årets avskrivning enligt plan

Likvida medel
Aktier som emitterats
Summa köpeskilling

Förvärv Hörle Automatic Gruppen AB
Likvida medel i förvärvad verksamhet

120 000
30 000
150 000
Verkligt värde i
koncernen

8 100

Kundfordringar och andra fordringar

36 678

Varulager

35 416
93 037

Leverantörsskulder och andra skulder

-40 417

Räntebärande skulder

-16 250

Uppskjutna skatteskulder

-6 050

Summa identifierbara Nettotillgångar

110 514

Goodwill
Förvärvade Nettotillgångar

-5 217

Avyttringar och utrangeringar

I maj 2017 förvärvades samtliga aktier i Hörle Automatic Gruppen AB. Det totala värdet av
förvärvade tillgångar och skulder, köpeskillingar och påverkan på koncernens likvida medel
var enligt följande:

Materiella anläggningstillgångar

54 018

Vid årets början

Förvärv av dotterföretag

Köpeskilling

Finansiell leasing
Objekt avseende finansiella leasingavtal har intagits i koncernredovisningen enligt nedan.
Finansiella leasingavtal avser maskiner.
Normala villkor för Koncernens finansiella leasingavtal är rörlig ränta och leasingperiod
sju år med ett restvärde om 25 procent av anskaffningsvärdet.
Under året har betalda leasingavgifter avseende finansiella leasingavtal uppgått till
6 298 TSEK (7 260).

Ackumulerade anskaffningsvärden

Not 31

39 486
150 000

Transaktionskostnader avseende förvärvade enheter uppgår till 658 TSEK och har
redovisats som administrationskostnader i årets resultat.
Hörle Automatic Gruppen AB ingår i koncernresultatet från förvärsdagen den 3 maj
2017. Den förvärvade enheten har bidragit med 163 MSEK i nettoomsättning och ett
resultat efter skatt om 14 MSEK med hänsyn tagen till avskrivningar, övervärden och
finansiella kostnader hänförliga till förvärvet. Om enheten hade ingått i koncernen under
hela perioden 2017, skulle omsättningen uppgått till ca 241 MSEK och periodens resultat till
ca 23 MSEK
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Noter

Koncernen

(Alla belopp redovisas i TSEK om annat inte anges.)

Risk vid omvärdering av dotterbolags resultat- och balansräkningar
Då de utländska dotterbolagens omsättning, resultat och värde av nettotillgångar är
låga, innebär omräkning av dotterbolagens resultat- och balansräkningar inte någon
väsentlig risk.

Avyttring av dotterföretag
I september avyttrades Metall Göte AB. Det totala värdet av förvärvade tillgångar och
skulder, köpeskillingar och påverkan på koncernens likvida medel var enligt följande:

Redovisade värden
dotterbolag

Avyttring

Verkligt värde
justering

Verkligt värde i
koncernen

Materiella anläggningstillgångar

1 040

3 701

4 741

Omsättningstillgångar

1 516

–

1 516

-113

-813

-926

Långfristiga skulder
Nettotillgångar

5 331

Försäljningspris

6 903

Likvida medel i avyttrad
verksamhet

-1 516

Totalt kassaflöde hänförligt till
avyttrad verksamhet

Not 32

5 387

Räntebindning avseende lån med fast ränta
Belopp (TSEK)

Medelränta (%)1)

Andel (%)

2019 och senare

50 000

0,8

100

Totalt

50 000

0,8

100

Förfallotidpunkt

Risker

Finansiella risker
Koncernen är genom sin verksamhet exponerat för finansiella risker. Med finansiell
risk avses de förändringar i Koncernens kassaflöde som förklaras av förändringar av
valutakurser och räntenivåer samt likviditets-, finansierings- och kreditrisker. Koncernens
policy för hantering av finansiella risker är beslutad av styrelsen och utgör ett ramverk för
riskhanteringen. Målsättningen är att minimera kostnaden för kapitalanskaffning liksom
den finansiella risken på ett kostnadseffektivt sätt. Moderbolaget har en central roll i
hanteringen av den finansiella verksamheten, vilket medför att koncernen kan tillvarata
stordriftsfördelar samt bättre överblicka de finansiella riskerna.
Valutarisker
Koncernens verksamhet är exponerad för valutarisker inom i huvudsak följande tre
områden:
»» Transaktionsrisk
»» Risk vid omräkning av dotterbolagens resultaträkningar
»» Risk vid omräkning av dotterbolagens balansräkningar
Transaktionsrisken uppkommer till följd av de kommersiella betalningsflöden som sker i
annan valuta än respektive dotterbolags lokala valuta. Koncernens policy är att inte säkra
kommersiella flöden. Med anledning av förändringarna i koncernens struktur och dess påverkan på valutaflöden, kan policyn komma att förändras. Flödena bevakas kontinuerligt
för att minimera transaktionsrisker.
Andelen fakturering i utländsk valuta uppgick under 2017 till 2 (2) procent. Av koncernens tillverkning ägde 98 procent rum i Sverige. Huvuddelen av koncernens produkter
säljs i samma land som de tillverkas. De största undantagen utgörs av leveranser från de
svenska tillverkningsenheterna till utländska slutkunder. Det är vid de senare tillfället som
transaktionsrisk uppstår liksom vid inköp av material.
En förenklad sammanställning av Koncernens intäkts- och kostnadsstruktur under
2017, fördelad på valutor, finns i nedanstående tabell.
Andel (%) av

SEK

EUR

USD

Övriga

Fakturering

98

2

0

0

Kostnad såld vara

86

10

2

2

Koncernen är framförallt exponerad för förändringar i EUR och USD där nettoflödet under
2017 var negativt. Härutöver innehar dotterbolag fordringar i främst EUR och skulder i
EUR och USD. En genomsnittlig förändring med fem procent av alla valutor gentemot den
svenska kronan skulle för motsvarande flöde medföra en resultateffekt före skatt om ca
6 MSEK. Vid en förändring med fem procent av någon av valutorna EUR eller USD mot
den svenska kronan skulle resultatpåverkan före skatt under ett år bli omkring 3 MSEK
respektive 1 MSEK.
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Ränterisker
Med ränterisk avses risken att förändringar i räntenivån påverkar koncernens resultat
negativt genom ökade lånekostnader. Finansiering sker huvudsakligen genom upplåning
hos banker.
Genomsnittlig ränta (räntekostnader i förhållande till genomsnittliga räntebärande
skulder) uppgick till 1,9 procent (1,8). Koncernens räntebärande skulder uppgick på balansdagen till 383 MSEK (255), varav 333 MSEK är finansierat med rörlig ränta. Genomsnittlig
räntebinindningstid för resterande lån uppgår till 52 månader och den genomsnittliga
räntan var vid årets slut 0,8 procent. Nettoresultatet av en (1) procentenhets höjning av
räntenivån är ca -3,3 MSEK (-2,0) på årsbasis. Ränteswapavtal används för att förändra
räntebindningstiden i önskad riktning samt för att minska inverkan på räntefluktuationer.
Per balansdagen fanns ränteswapavtal med totalt nominellt belopp om 50 MSEK.
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1) Exklusive

marginal som tillkommer för till swap-avtal underliggande lån med rörlig ränta.

Likviditets- och finansieringsrisker
Med likviditets- och finansieringsrisker avses risken att inte kunna uppfylla betalningsförpliktelser till följd av otillräcklig likviditet eller svårighet att uppta externa lån. Koncernen
söker aktivt att säkerställa en hög finansieringsberedskap och effektiv kapitalanskaffning
genom att alltid ha bekräftade krediter. Merparten av koncernens upplåning sker hos
banker. Moderbolaget lånar ut medel inom koncernen till marknadsmässiga villkor och
vanligen med rörlig ränta. Betalningsberedskapen (likvida medel inklusive beviljade men
ej utnyttjade krediter i förhållande till nettoomsättning) uppgick på balansdagen till 9 (16)
procent.
Kreditrisker
Med kreditrisk avses risken att en motpart i en finansiell transaktion inte kan fullgöra sina
åtaganden. För koncernen finns kreditrisk främst i kundfordringar. Risken för kundförluster
hanteras genom fastlagda rutiner för kreditkontroll och kravhantering. Koncernens kunder
är huvudsakligen stora och väletablerade företag med god betalningsförmåga, vilket medfört att kundförlusterna historiskt sett varit ringa. Maximal kreditrisk avseende koncernens
kundfordringar motsvaras av redovisat värde 241 (187) MSEK.
. . . . . . .. . Tid från förfallodag . .. . . . . .
6 - 30 dgr
31 - 90 dgr
> 90 dgr

Åldersfördelning förfallna
kundfordringar per 2017-12-31

Totalt

Ej förfallna

Kundfordringar
Procentuell fördelning

225 028

7 824

4 970

2 942

240 818

93%

3%

2%

1

100%

Affärsmässiga risker
Affärsmässiga risker är förknippade med dels kunder och leverantörer samt andra
omvärldsfaktorer, dels koncernens egen verksamhet. AGES arbetar nära sina kunder och
bygger därigenom långsiktiga relationer med dessa. AGES fem största kunder stod
sammantaget för 68 procent (65) av omsättningen. Sett till koncernen är AGES beroende
av att ha tillgång till ett antal insatsvaror som aluminium och stål till konkurrenskraftiga
priser. Råvarupriserna är beroende av världsmarknadspriser och valutautveckling men
också av produktionskapacitet. Prisvariationer har dock en begränsad effekt på
koncernens resultat, då många kundavtal innehåller råvaruklausuler. Hantering av
prisrisker är en del av det dagliga arbetet och innebär krav på ständig kostnads–
rationalisering och produktivitetsutveckling. Inom koncernens produktområde finns alltid
risk för att produkter på grund av fel skulle behöva återkallas. För att undvika dessa risker
arbetar koncernens bolag med system för kvalitetskontroll. Mot traditionella
försäkringsrisker såsom brand, stöld, ansvar, avbrott och liknande har koncernen ett
tillfredsställande skydd genom de försäkringar som tecknats.

Not 33 Alternativa nyckeltal

Not 35

Utöver information om våra rapporterade IFRS-resultat tillhandahåller vi viss information
på grundval av underliggande verksamhetsresultat. Vi bedömer att våra mått på under
liggande verksamhetsresultat ger viktig kompletterande information till ledning, investerare
och andra intressenter. Dessa underliggande verksamhetsmått ska inte ses isolerat eller
som ersättning för motsvarande IFRS-mått, utan bör användas tillsammans med de
mest direkt jämförbara IFRS-måtten i de rapporterade resultaten. Detta är en konsekvent
tillämpning jämfört med tidigare perioder.
Följande underliggande verksamhetsmått används:
Avkastning på eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital
Avkastning på totalt kapital
Ränteteckningsgrad
Andel riskbärande kapital
Mkr

2016

2017

Ingående eget kapital periodens början

416,4

402,5

Utgående eget kapital periodens slut

445,9

416,4

Genomsnittligt eget kapital

431,1

409,4

Periodens resultat

26,2

42,6

Avkastning på eget kapital, %

6,1%

10,4%

Resultat efter finansiella poster

36,3

55,2

Finansiella kostnader

6,2

4,6

42,5

59,8

Genomsnittligt eget kapital

431,1

409,4

Räntebärande skulder periodens början

255,2

294,0

Räntebärande skulder periodens slut

382,6

255,2

Genomsnittligt räntebärande skulder

318,9

274,6

Avkastning på sysselsatt kapital, %

5,7%

8,7%

Resultat efter finansiella poster med tillägg
för finansiella kostnader

42,5

59,8

Resultat efter finansiella poster med tillägg
för finansiella kostnader

Totalt kapital periodens början

862,1

875,8

Totalt kapital periodens slut

1 116,6

862,1

Genomsnittligt totalt kapital

989,4

869,0

Avkastning på totalt kapital, %

4,3%

6,9%

Resultat efter finansiella poster med tillägg
för finansiella kostnader

42,5

59,8

Finansiella kostnader

6,2

4,6

Ränteteckningsgrad, ggr

6,9

12,9

445,9

416,4

Eget kapital
Avsättning för skatter
Totalt kapital
Andel riskbärande kapital, %

Not 34

59,6

48,8

1 116,6

862,1

45%

54%

Transaktioner med närstående

Koncernens närstående utgörs av ledande befattningshavare, styrelseledamöter och
företag som står under bestämmande inflytande av styrelseledamöter eller dotterbolags
ledande befattningshavare. Utöver ersättningar som framgår av not 4, har styrelseledamöter och ledande befattningshavare erhållit sedvanlig aktieutdelning. Ledande
befattningshavare har dessutom erhållit rätt att förvärva personalkonvertibler enligt beslut
på årsstämma 2014. Styrelseledamöters och ledande befattningshavares innehav av aktier
och konvertibler per balansdagen framgår av sidorna 72 och 73.
Viem Invest AB, kontrollerat av Anna Benjamin och Pomona-gruppen AB, under
bestämmande inflytande av styrelseledamoten Fredrik Rapp, är stora aktieägare i AGES.
Inga transaktioner har ägt rum mellan dessa ägarbolag och AGES. Det förekommer transaktioner mellan AGES dotterbolag och företag som står under bestämmande inflytande av
AGES styrelseledamöter eller dotterbolags ledande befattningshavare. Dessa transaktioner
utgör en del av bolagens normala verksamhet och sker till marknadsmässiga villkor.
Under 2017 har AGES dotterbolag köpt varor och tjänster från XANO Industri AB med
dotterbolag för 1,1 MSEK (2,4). Vidare har AGES Industri sålt varor och tjänster till XANO
Industri AB med dotterbolag för 0,4 MSEK (0,7). XANO Industri AB står under bestämmande inflytande av Anna Benjamin och Pomona-gruppen AB.
Under 2017 har försäljning från AGES dotterbolag till Pomona-gruppen AB med
dotterföretag uppgått till 1,3 MSEK (0,0). AGES dotterbolag har köpt varor eller tjänster
från Pomona-gruppen AB om 0,1 MSEK. Pomona-gruppen AB står under bestämmande
inflytande av Fredrik Rapp. Per balansdagen uppgår fordringar på och skulder till närstående inte till väsentliga belopp.
Under 2017 har AGES dotterbolag sålt varor och tjänster till ITAB Shop Concept AB för
0,2 MSEK. ITAB Shop Concept AB står under bestämmande inflytande av Anna Benjamin
och Pomona-gruppen AB.

Not 36 Händelser efter årets slut
Inga enskilda händelser av större dignitet har inträffat efter balansdagen.

Kapitalhantering

Koncernen har som mål att under stark och stabil tillväxt uppnå en god avkastning på eget
kapital med en begränsad finansiell risk. För att nå detta mål krävs ett stabilt kassaflöde
och en stark balansräkning med en soliditet överstigande 30 procent. Vid utgången av
2017 var soliditeten 40 procent (48). Koncernens finansiering är beroende av att vissa
finansiella nyckeltal avtalade med koncernens huvudbank uppnås. De gällande nyckeltalen
relaterar till koncernens riskkapitalandel och nettoskuld i förhållande till resultatet. Årets
utfall har inneburit att berörda nyckeltal ligger inom avtalade nivåer. Det är styrelsens
målsättning att utdelningen över en längre period ska följa resultatutvecklingen och
motsvara minst 30 procent av resultat efter skatt. Den årliga utdelningsandelen ska dock
ses i relation till investeringsbehov.
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Resultaträkning
MODERBOLAGET (TSEK)

Not

2016

2017

Nettoomsättning

8 121

7 511

Bruttoresultat

8 121

7 511

Försäljningskostnader
Administrationskostnader

3, 4

-7 065

-6 085

3, 4, 5

-4 885

-4 030

-3 829

-2 604

Rörelseresultat
Resultat från andelar i koncernföretag

6

17 570

67 699

Finansiella intäkter och liknande resultatposter

7

1 831

879

Finansiella kostnader och liknande resultatposter

8

-4 281

-5 649

11 291

60 325

-8 811

-18 028

2 480

42 297

-5 874

12 265

-3 394

30 032

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

9

Resultat före skatt
Skatt

10

ÅRETS RESULTAT

Rapport över totalresultat
MODERBOLAGET (TSEK)
Årets resultat
Övrigt totalresultat
TOTALRESULTAT FÖR ÅRET

Not

2016

2017
-3 394

30 032

–

–

-3 394

30 032

Årsredovisning 2017 – AGES
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Balansräkning
Not

2017-12-31

2016-12-31

11

88

98

532 481

405 008

532 569

405 106

233 132

219 798

10 724

4 061

946

650

Summa omsättningstillgångar

244 802

224 509

SUMMA TILLGÅNGAR

777 371

629 615

MODERBOLAGET (TSEK)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

12,18

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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MODERBOLAGET

(TSEK)

Not

2017-12-31

2016-12-31

14

35 145

33 945

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

4 500

4 500

39 645

38 445

255 913

227 113

51 109

48 233

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserade vinstmedell

-3 394

30 032

303 628

305 378

343 273

343 823

15

96 363

87 551

16

97 500

16 389

97 500

16 389

Årets resultat
20
Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Skulder
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder m m

17

4 462

2 300

Checkräkningskredit

16

146 133

126 486

Kortfristig del av långfristiga skulder

16

46 952

40 000

42 688

13 066

–

–

240 235

181 852

337 735

198 241

777 371

629 615

Skulder till koncernbolag
Aktuell skatteskuld

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18
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Rapport över förändringar i eget kapital
Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond1)

Fritt eget
kapital

Totalt eget
kapital

33 945

4 500

227 113

75 389

340 947

Årets resultat

–

–

–

30 032

30 032

Övrigt totalresultat

–

–

–

–

–

Totalresultat för året

–

–

–

30 032

30 032

Lämnad utdelning

–

–

–

-27 156

-27 156

Lämnat koncernbidrag, netto efter skatt

–

–

–

–

–

33 945

4 500

227 113

78 265

343 823

Årets resultat

–

–

–

-3 394

-3 394

Övrigt totalresultat

–

–

–

–

–

Totalresultat för året

–

–

–

-3 394

-3 394

–

–

–

-27 156

-27 156

MODERBOLAGET (TSEK)

Not

Eget kapital 1 januari 2016

Eget kapital 31 december 2016

Lämnad utdelning
Nyemission
Eget kapital 31 december 2017

1) Överkursfond utgör del av fritt eget kapital.
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1 200
14

35 145

28 800
4 500

255 913

30 000
47 715

343 273

Rapport över kassaflöden
MODERBOLAGET (TSEK)

Not

2016

2017

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

-3 829

-2 601

40 748

77 983

–

19 500

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
Lämnat/erhållet koncernbidrag
Erhållen utdelning
Betald och erhållen ränta, netto
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital

19

-2 195

-2 318

-17 804

-16 142

16 920

76 422

Förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar

-8 363

6 251

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder

22 105

-29 601

Kassaflöde från den löpande verksamheten

30 662

53 072

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

–

-102

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

-150 651

–

–

–

-150 651

-102

Upptagna lån

120 000

–

Amortering av lån

-22 500

-40 000

-27 156

-27 156

30 000

–

Investeringsverksamheten

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga skulder

Utbetald utdelning
Nyemission
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga lån och skulder till kreditinstitut

–

–

19 645

14 186

119 989

-52 970

Årets kassaflöde

0

0

Likvida medel vid årets början

–

–

Kursdifferens i likvida medel

–

–

Likvida medel vid årets slut

–

–

Upptagna lån
Förändring checkräkningskrediter
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Not 1

Allmänt

Bolaget AGES Industri AB (publ) med organisationsnummer 556234-6204 bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Halmstads kommun, Sverige.
Huvudkontorets adress är Box 815, 301 18 Halmstad. Samtliga belopp anges i tusental
svenska kronor (TSEK) om inget annat anges.

Not 2

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och rekommendationer och uttalanden från Rådet för finansiell rapportering.

Allmänt
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som
anges nedan. Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering. De
avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds
av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen samt, i vissa fall, av skatteskäl. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört
med föregående år.

Fordringar och skulder
Kursdifferenser på rörelsens fordringar och skulder redovisas i rörelseresultatet, medan
kursdifferenser hänförliga till finansiella fordringar och skulder ingår i finansnettot.

Transaktioner med närstående
Av moderbolagets nettoomsättning utgjorde 100 procent (100) fakturering mot dotterbolag.
Mellan moderbolag och dotterbolag finns betydande finansiella fordringar och skulder
som löper med marknadsmässig ränta.
Utöver vad som framgår av not 3, har styrelseledamöter och ledande befattningshavare
erhållit sedvanlig aktieutdelning. Ledande befattningshavare har dessutom erhållit rätt till
förvärv av personalkonver- tibler enligt beslut på årsstämma.
Moderbolaget har såsom ägare en närståenderelation med sina dotterföretag, se not 12.
VIEM Invest AB, kontrollerat av Anna Benjamin och Pomonagruppen AB, under bestämmande inflytande av styrelseledamoten Fredrik Rapp, är stora aktieägare i AGES. Utöver
aktieutdelning har inga transaktioner skett mellan dessa ägarbolag och AGES.

beräknas på temporära skillnader, som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga
värden på tillgångar och skulder.
Uppskjutna skatteskulder redovisas i normalfallet för samtliga skattepliktiga temporära
skillnader, medan uppskjutna skattefordringar redovisas i den mån det är sannolikt att
beloppen kan komma att utnyttjas.
I moderbolaget redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning,
den uppskjutna skatteskulden avseende obeskattade reserver som en del av obeskattade
reserver.

Checkräkningskredit, koncernvalutakonton
Dotterbolagens tillgodohavanden respektive skulder på interna checkräkningskrediter
redovisas som skuld respektive fordran på koncernbolag. Koncernens sammanlagda
fordran/skuld till banken redovisas som fordran respektive skuld i moderbolaget.
Marknadsmässig ränta utgår på dotterbolagens tillgodohavanden respektive skulder.

Not 3

Anställda och personalkostnader

Medeltal antal anställda

2017

varav män

Sverige

3

Totalt

3

Andel män i styrelse/företagsledning

2017

Löner, andra ersättningar och
sociala kostnader

varav män

3

67%

3

2016
67%

67%

100%

100%

Styrelseledamöter
Ledande befattningar

2016

67%

2016

2017

Löner och ersättningar

4 823

4 187

Sociala kostnader

2 745

2 545

(varav pensionskostnader)1,2,)

(948)

(921)

7 568

6 732

1) Av moderbolagets pensionskostnader avser 744 (679) TSEK gruppen styrelse och VD
2) Pensionskostnader innefattar ej löneskatt.

Andelar i koncernföretag
Andelar värderas enligt anskaffningsvärdemetoden. Utdelningar från dotterbolag
redovisas som intäkter. Posterna nedskrivningsprövas årligen och andelarna upptas till
högst koncernmässigt värde, d v s dotterbolagets justerade egna kapital med tillägg för
koncernmässiga övervärden.

Kassaflöde
Kassaflöde redovisas genom tillämpning av den indirekta metoden. Denna innebär att
nettoresultatet justeras för transaktioner som inte medför in- eller utbetalningar under
perioden samt för eventuella intäkter och kostnader som hänförs till investerings- eller
finansieringsverksamhetens kassaflöden.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas normalt till anskaffningsvärdet. Nedskrivning
av finansiella anläggningstillgångar sker om bestående värdenedgång konstaterats.
AGES använder ränteswappar för att kontrollera osäkerheten i framtida ränteflöden
avseende koncernens lån med rörlig ränta. Då detta derivat ej är effektivt säkrat i bolaget,
värderas det till verkligt värde via resultaträkningen i enlighet med ÅRL 4 kap 14 §. I resultat
räkningen redovisas räntekupongdelen löpande som ränteintäkt respektive räntekostnad.
Konvertibler utgör ett sammansatt finansiellt instrument med karaktär av såväl
skuld som eget kapital. Dessa redovisas uppdelade i en del finansiell skuld och en del
egetkapitalinstrument.

Intäkter
Moderbolaget tillhandahåller dotterbolagen tjänster inom affärsutveckling, organisation,
ekonomi, etc. Intäkter från tjänster redovisas i den period tjänsten utförts. Koncernintern
försäljning sker till marknadsmässiga priser.

Koncernbidrag
Koncernbidrag som erhålls i skatteutjämningssyfte redovisas som en finansiell intäkt.

Skatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas för aktuellt år samt förändringar av uppskjuten skatt. Värdering av skattefordringar och skatteskulder sker till nominella belopp och enligt de skatteregler och skattesatser som föreligger. Uppskjuten skatt
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Fördelning av löner och
andra ersättningar
Styrelse och ledande befattningshavare
(varav tantiem)
Övriga anställda
Totalt
(varav tantiem)

2016

2017
4 458
(185)

3 857
(–)

365

330

4 823
(185)

4 187
(–)

Ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Villkoren ska vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning,
vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutveckling eller avkastning på eget
kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än
motsvarande tre månadslöner. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga
pensionsvillkor som ska vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning
av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.
Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för
det. Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som under året utgjorts av styrelsens
ordförande Sune Lantz och styrelseledamot Fredrik Rapp.
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av
grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pensionspremier. Med andra ledande
befattningshavare avses CFO, som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till
befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen baseras på utfall i
förhållande till individuellt uppsatta mål.
Årsstämman beslutade att styrelsearvode om 900 TSEK skulle fördelas med 300
TSEK till ordförande och 120 TSEK till vardera Fredrik Rapp, Tommy Gunnarsson, Gunilla
Winroth, Petter Fägersten och Anna Benjamin för tiden fram till nästa årsstämma.
Styrelseordföranden Sune Lantz har biträtt bolaget inom sitt normala, professionella
kompetensområde och har för dessa tjänster erhållit arvode på marknadsmässiga villkor.
Årsstämman beslutade vidare att arvode för uppdrag i ersättningsutskott skulle utgå med
20 TSEK till ersättningsutskottets ordförande och 10 TSEK vardera till övriga ledamöter.

Noter
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(Alla belopp redovisas i TSEK om annat inte anges.)

Koncernledningen har under 2017 utgjorts av verkställande direktören Magnus Björn och
CFO Johan Bladh. Till verkställande direktören har utgått lön och bilförmån om sammanlagt 2 652 TSEK (2 216). Till övriga ledande befattningshavare har utgått lön och bilförmån
om sammanlagt 1 035 TSEK (931).
För ledande befattningshavare finns avgiftsbestämda pensionsutfästelser med pensionsålder 65 år. För verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare finns
pensionsutfästelse motsvarande den kollektiva ITP-planen. Härutöver finns möjlighet
att omfördela löneuttag till extra pensionsinsättning. För verkställande direktör har
pensionspremien i genomsnitt uppgått till 30 procent av den pensionsgrundande lönen.
För övriga ledande befattningshavare har pensionspremien i genomsnitt uppgått till 20
procent av den pensionsgrundande lönen. Med pensionsgrundande lön avses grundlön.
Pensionskostnaderna uppgick för verkställande direktören till 744 TSEK (679) och för
övriga ledande befattningshavare till 187 TSEK (187).
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om
sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhåller verkställande direktören
ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas
mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget
avgångsvederlag.
För övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhåller befattningshavaren ett avgångsvederlag
motsvarande sex månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid
uppsägning från befattningshavarens sida utgår inget avgångsvederlag.

Not 8

Finansiella kostnader
2016

2017
-205

-212

Räntekostnader, övriga

-4 076

- 5 437

Räntekostnader, övriga

-4 281

-5 649

Räntekostnader koncernföretag

Not 9

Bokslutsdispositioner
2016

2017
Periodiseringsfond, årets avsättning
Överavskrivning

Not 10

-8 800

-28

-8 811

-18 028

Skatt på årets resultat
2016

2017

Not 4

Aktuell skatt

Personalkostnader

Personalkostnader fördelade på funktion

-5 874

-12 265

-5 874

-12 265

2016

2017

Kostnad för sålda varor
Försäljningskostnader

-4 146

-3 673

Administrationskostnader

-2 764

-2 447

-6 910

-6 120

Not 11

Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

100

0

0

100

Avyttringar och utrangeringar

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan

222

199

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
11

Skatterådgivning

20

Övriga tjänster

146

–

Totalt

379

219

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen, delårsrapporter, styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning samt bolagsstyrningsrapporten.

Not 6

0
100

Vid årets början

2016

2017
-2

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

Årets avskrivningar enligt plan

-10

-2

Vid årets slut

-12

-2

88

98

Planenligt restvärde vid årets slut

Resultat från andelar i koncernföretag
2017

2016

Nedskrivning av aktier

-23 178

-29 784

Erhållet koncernbidrag

40 748

77 983

0

19 500

17 570

67 699

Erhållen utdelning

Not 7

0
100

2016

2017
Ernst & Young
Revisionsuppdrag

2016

2017

Nyanskaffningar

Not 5

-18 000

-11

Finansiella intäkter
2016

2017
Ränteintäkter koncernföretag
Ränteintäkter övriga
Ränteintäkter, övriga

1 805

875

26

4

1 831

879
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Not 12

Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden

2017

2016

Vid årets början

508 956

508 956

Årets förvärv

150 651

–

Årets avyttringar
Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början

–

–

659 607

508 956

2017

2016

-103 948

Årets avyttringar
Årets nedskrivningar
Vid årets slut
Bokfört värde vid årets slut

-74 164

–

–

-23 178

-29 784

-127 126

-103 948

532 481

405 008

Moderbolagets innehav
Firma

Organisationsnr

Säte

AGES Casting Kulltorp AB

556436-1441

Gnosjö, Sverige

AGES Casting Solna AB

556782-1888

Sigtuna, Sverige

Antal aktier

Kapitalandel

Bokfört värde 2017

Bokfört värde 2016

4 000

100%

24 138

24 138

1 000 000

100%

1 000

13 069
52 905

AGES Machining Unnaryd AB

556345-3637

Hylte, Sverige

10 000

100%

49 695

MPT Gruppen AB

556310-2424

Hylte, Sverige

12 470

100%

1 243

1 243

ÅGES Industrier i Unnaryd AB

556345-9618

Hylte, Sverige

5 000

100%

305 753

313 653

Hörle Automatic Gruppen AB

556117-5141

Värnamo, Sverige

3640

100%

150 652

0

532 481

405 008

Dotterbolagens innehav
Firma

Organisationsnr

Säte

AGES Casting Unnaryd AB

556179-0717

Hylte, Sverige

Antal aktier
2 000

Kapitalandel
100%

AGES Machining Värnamo AB

556497-2056

Värnamo, Sverige

4 000

100%

AGES Machining Falkenberg AB

556125-7147

Falkenberg, Sverige

5 000

100%

AGES Hörle AB

556208-0936

Värnamo, Sverige

2 500

100%

Hörle Automatic Fastighets AB

556266-5090

Värnamo, Sverige

1 000

100%

Hörle Automatic (Ningbo) Co Ltd

330200400033754

Ningbo, Kina

100

100%

Hörle Metal Products (Ningbo) Co Ltd 330200400072380

Ningbo, Kina

100

100%

HB Gunnarsson & Ström Fastigheter

916821-7611

Hylte, Sverige

-

100%

VIAB Precision (Suzhou) Co Ltd

320594400031076

Suzhou, Kina

-

100%

VIAB Precision Asia Ltd

1668446

Hong Kong, Hong Kong

10 000

100%

Dotterbolagen utgörs av 5 industriföretag. Övriga bolag har begränsad verksamhet av karaktären försäljningsbolag, holdingbolag,
fastighetsbolag eller vilande bolag.

Not 13

Not 15

Övriga fordringar
2016

2017
Skattefordran ingår med

Omräkningsreserv

4 055

Periodiseringsfond avsatt 2013

21 375

21 375

10 723

4 055

Periodiseringsfond avsatt 2014

24 300

24 300

Periodiseringsfond avsatt 2015

23 849

23 849

Periodiseringsfond avsatt 2016

18 000

18 000

Periodiseringsfond avsatt 2017

8 800

Aktiekapital

Överavskrivningar
2017-12-31

2016-12-31

A-aktier

1 822 200

1 822 200

B-aktier

5 206 774

4 966 774

Totalt antal aktier

7 028 974

6 788 974

Fördelning av aktiekapital

Kvotvärde, SEK
Aktiekapital, SEK

5

5

35 144 870

33 944 870

A-aktie medför tio röster och B-aktie en röst. Antalet röster uppgår till 23 428 774.
Föreslagen utdelning uppgår till 1,50 SEK per aktie.
Per den 1 oktober 2014 utgavs konvertibla skuldförbindelser om nominellt 17 373 600
motsvarande 114 300 aktier av serie B vid full konvertering.
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2016

2017

10 723

I övriga fordringar ingår derivat med totalt 0 TSEK (0).

Not 14

Obeskattade reserver

39

27

96 363

87 551

Av obeskattade reserver utgör 21 199 TSEK (19 261) uppskjuten skatteskuld.

Not 16 Skulder
Långfristiga skulder
Förfallotidpunkt mellan ett och fem år från
balansdagen
Förfallotidpunkt senare än fem år från
balansdagen

2016

2017
97 500

16 389

–

–

97 500

16 389

Kortfristiga skulder

2017

2016

Checkräkningskredit, koncernvalutakonton¹⁾

146 133

126 486

46 952

40 000

193 085

166 486

290 585

182 875

Kortfristig del av långfristiga lån

Not 18

Ställda säkerheter

Checkräkningskredit

2017

2016

Beviljad checkräkningskredit, koncernvalutakonton

200 000

200 000

Outnyttjad del
Utnyttjat belopp

53 867

73 514

146 133

126 486

1) Samtliga dotterbolag har interna chekräkningskonton anslutna till AGES Industri AB:s koncernkontosystem. Utnyttjat belopp har redovisats netto. Moderbolagets likvida medel, inklusive beviljade men
ej utnyttjade externa krediter, uppgick på balansdagen till 53 867 MSEK. Bolaget har ett utelöpande
konvertibelt lån redovisat till 16 952 TSEK. Nominellt belopp är 17 374 TSEK. Konvertibellånet löper till
den 30 september 2018 med en årlig ränta motsvarande STIBOR 3M plus 2 procent (för innevarande
period 1,5 procent). Konvertibeln kan under perioden 1-10 september 2018 inlösas mot aktier av serie B till
konverteringskursen 152 kr per aktie. Lånets nominella belopp är 152 SEK per konvertibel skuldförbindelse. Mot bakgrund av att lånet är efterställt andra skulder och koncernens finansiella ställning i övrigt,
kan räntan inte bedömas motsvara en marknadsmässig ränta. Den marknadsmässiga räntan har för
detta lån bedömts uppgå till 6,56 procent (statsobligationsräntan vid emissionstidpunkten, 0,56 procent
(beräknad på 2- och 5- åriga stadsobligationer som vid konverteringskurs uppgick till 0,25 procent
respektive 0,72 procent) med tillägg för riskpremie om 6,0 procent). Lån som löper med ränta avvikande
från marknadsmässig ränta tas upp till sitt marknadsmässiga värde och skillnaden förs till övrigt tillskjutet
kapital. Resultatet belastat över lånets löptid med den marknadsmässiga räntan. Samtidigt kommer i
balansräkningen den bokförda skulden att öka så att den motsvarar det nominella beloppet vid löptidens
utgång. Marknadsvärdet för det konvertibla fötetagslånet har beräknats genom en nuvärdesberäkning av
framtida räntebetalningar och lånets
nominella belopp. Årets kostnadsförda ränta uppgår till 257 TSEK och motsvarar 1,5 procent av verklig skuld.
Kassa och bank inkluderar behållning på checkräkning, koncernvalutakonton.

Not 17

Leverantörsskulder

405 008

532 481

405 008

Not 19

Kassaflöde

Ränta
Betald ränta uppgick till 4 026 TSEK (3 197) och erhållen ränta uppgick till 1 831 TSEK
(879).

Not 20

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står:

SEK

Överkursfond

255 912 726

Balanserade vinstmedel

51 109 128

Årets resultat

-3 393 950

Totalt

303 627 904

Styrelsen och verkställande direktören föreslår
att dessa medel disponeras sålunda:

SEK

10 543 461

I ny räkning balanseras

293 084 443

Totalt

303 627 904

2016

1 272

1 067

Löne- och semesterlöneskulder

360

251

Upplupna socialaavgifter

339

242

Övriga upplupna kostnader

957

595

Övriga ej räntebärande skulder

532 481

Till aktieägarna utdelas kontant 1,50 SEK per aktie
(7 028 974 aktier)

Leverantörsskulder m m
2017

2016

För egna skulder
Aktier i dotterbolag

Totala räntebärande skulder

2017

1 534

145

4 462

2 300

Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS,
sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och företagets ställning och resultat,
samt att koncern-förvaltningsberättelsen och förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och företagets
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.
Årsredovisning och koncernredovisning för AGES Industri AB (publ) avseende år 2017 har godkänts för publicering av styrelsen.
Årsredovisningen kommer att föreläggas årsstämman den 3 maj 2018 för fastställelse.
Halmstad, 29 mars 2018

Sune Lantz

Petter Fägersten

Gunilla Winroth

Anna Benjamin

ORDFÖRANDE

STYRELSELEDAMOT

STYRELSELEDAMOT

STYRELSELEDAMOT

Fredrik Rapp

Tommy Gunnarsson

Magnus Björn

STYRELSELEDAMOT

STYRELSELEDA MOT

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Min revisionsberättelse har avgivits den 29 mars 2018.

Stefan Engdahl
AUKTORISERAD REVISOR
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i AGES Industri AB (publ) AB, org.nr 556234-6204

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
UTTALANDEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisning-

lande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer

en för AGES Industri AB (publ) för år 2017. Bolagets årsredovisning och

är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning

koncernredovisning ingår på sidorna 35–67 i detta dokument.

som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med

på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2017

ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av

och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo-

bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är

visningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande

verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagan-

bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 och

det om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande

av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International

direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller

Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och

inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

GRUND FÖR UTTALANDEN

REVISORNS ANSVAR
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)

säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en re-

och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder be-

vision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer

skrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållan-

att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter

de till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och

kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsent-

har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

och koncernredovisningen.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

me och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den

∣

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöDessutom:
identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i

andra informationen. Den andra informationen består av verksam-

årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på

hetsbeskrivning på sidorna 1-34 i detta dokument (men innefattar inte

oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder

årsredovisningen, koncernredovisningen och min revisionsberättelse

bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som

avseende dessa).

är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisning-

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet

en omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med

till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet

bestyrkande avseende denna andra information.

som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i

I samband med min revision av årsredovisningen och koncernredovis-

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information

ningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan

eller åsidosättande av intern kontroll.

och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig
med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genom-

∣

skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll

gång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revision-

som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåt-

en samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga

gärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte

felaktigheter.

för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-

rapportera i det avseendet.

ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖRENS ANSVAR
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∣

väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att

∣

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättan-

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att

det av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också

årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en

en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det

rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredo-

finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser

visningen, enligt IFRS såsom de antagits av EU. Styrelsen och verkstäl-

eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets

AGES – Årsredovisning 2017

förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det

egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av

fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om

bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande

den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar

bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att

är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och

bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-

koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis

ningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras

som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan

på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den lö-

framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre

pande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland

kan fortsätta verksamheten.

annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltning-

∣

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och

en ska skötas på ett betryggande sätt.

innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisning-

REVISORNS ANSVAR

en återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt

sätt som ger en rättvisande bild.
∣

inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av
koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
∣

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

∣

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
UTTALANDEN
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har
jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning av AGES Industri AB (publ) för år 2017 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende
i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-

upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt
ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.

Jönköping den 29 mars 2018

fande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar
detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens

Stefan Engdahl
AUKTORISERAD REVISOR
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Definitioner
Andel riskbärande kapital
Eget kapital med tillägg för avsättningar för skatter i
förhållande till totalt kapital.

Resultat per aktie
Årets resultat i förhållande till genomsnittligt antal
utestående aktier.

Avkastning på eget kapital
Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Resultat per aktie efter utspädning
Årets resultat med tillägg för kostnader hänförliga till
konvertibellån i förhållande till genomsnittligt antal
utestående aktier med tillägg för genomsnittligt antal
aktier som tillkommer vid konvertering av utestående
konvertibler.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella
kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt
kapital.
Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella
kostnader i förhållande till genomsnittligt totalt kapital.
Bruttomarginal
Bruttoresultat i förhållande till nettoomsättning.
Direktavkastning
Föreslagen utdelning i förhållande till börskursen på
balansdagen.
Eget kapital per aktie
Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier på
balansdagen.
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande
till genomsnittligt antal utestående aktier.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella
kostnader i förhållande till finansiella kostnader.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.
Soliditet
Eget kapital i förhållande till totalt kapital.
Sysselsatt kapital
Balansomslutning med avdrag för icke räntebärande
skulder.
Totalt kapital
Summa eget kapital och skulder (balansomslutning).
Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i förhållande till
nettoomsättning.

Kalendarium
Kommande rapporttillfällen och tidpunkt för årsstämma
2018-02-07

Bokslutskommuniké januari-december 2017

2018-05-03

Delårsrapport januari-mars 2018

2018-05-03

Årsstämma 2018

2018-07-12

Delårsrapport januari-juni 2018

2018-11-07

Delårsrapport januari-september 2018

2019-02-06

Bokslutskommuniké januari-december 2018

2019-05-07

Årsstämma 2019
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Styrelse

Sune Lantz

Fredrik Rapp

Petter Fägersten

Ordförande, invald 1989.

Ledamot, invald 2013.

Ledamot, invald 2016.

Huvudsaklig utbildning: Ekonomi och revision.

Utbildning: Civilekonom

Huvudsaklig utbildning: Ekonomi vid Internationella

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD ITAB/XANO,

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Pomona-

(född 1953)

revisor, banktjänsteman.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Miljöbyggarna
Entreprenad i Linköping AB, Industri Evolution Sverige
AB och styrelseledamot i XANO Industri AB samt ITAB
Shop Concept AB.
Aktieinnehav i AGES: 97 400 B-aktier.

(född 1972)

(född 1982)

Handelshögskolan i Jönköping.

gruppen, Investment manager Pomona-gruppen,
VD Talk Telecom.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD ITAB Shop Concept

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i bl a XANO

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ITAB Shop Concept AB,

Industri AB, ITAB Shop Concept AB, Binar AB,
EstInvest AB och Serica Consulting AB.
Styrelseledamot i bl a, AB Segulah, Pomonagruppen AB, Nordic Flow Group AB, PrimeKey
Solutions AB och TM Web Express AB.

Jönköping AB.

XANO Industri AB, Industri Evolution Sverige AB,
Ravingatan AB, Skanditape AB, Övre Kullen AB mfl.

Aktieinnehav i AGES: 150 200 B-aktier.

Aktieinnehav i AGES: 540 000 A-aktier och

1 567 045 B-aktier.

Anna Benjamin

Tommy Gunnarsson

Gunilla Winroth

Ledamot, invald 2015.

Ledamot, invald 2013.

Ledamot, invald 2016.

Huvudsaklig utbildning: Magisterexamen i ekonomi,

Huvudsaklig utbildning: Maskiningenjör.

Huvudsaklig utbildning: KTH, Civilingenjörsutbildning

(född 1976)

Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Affärsutveckling

ICA Sverige AB, Manager PricewaterhouseCoopers,
Controller Nobina.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot och medlem i

revisionsutskott i XANO Industri AB. Styrelseledamot
och ordförande i revisionsutskottet i ITAB Shop
Concept AB. Styrelseledamot i Industri Evolution
Sverige AB.

(född 1954)

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD ÅGES

Metallgjuteri.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i diverse helägda

dotterbolag till AGES, Industri Evolution Sverige AB
mfl.
Konvertibelinnehav i AGES: 25 000 st.

Aktieinnehav i AGES: 1 282 200 A-aktier och 737 800

B-aktier.

Uppgifter om innehav avser status per den 31 december 2017 och inkluderar i förekommande fall närståendes innehav
samt innehav där respektive ledamot kan utöva ett bestämmande inflytande.
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(född 1957)

Maskin, inriktning produktion.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Delägare och verksam
i Winroth Verksamhetsutveckling AB, Chefsrevisor BMG
Trada Certifiering AB, VD SFK Certifiering AB, lager- och
verkstadschef på Husqvarna AB, produktionstekniker och
verkstadschef SAPA AB.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Winroth

Verksamhetsutveckling AB.

Aktieinnehav i AGES: 0.

Koncernledning

Johan Bladh

Magnus Björn

CFO, anställd 2013.

CEO, anställd 2013.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör, Industriell

(född 1978)

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:

(född 1962)

ekonomi.

Affärsområdescontroller Getinge Infection
Control, Koncerncontroller Getinge AB, revision
KPMG.

Affärsområdeschef XANO, VD för dotterbolag
inom XANO, VD PMC Swedrive AB.

Aktieinnehav i AGES: 0.

Aktieinnehav i AGES: 2 000 B-aktier.

Konvertibelinnehav i AGES: 10 000 st.

Konvertibelinnehav i AGES: 20 000 st.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:

*AGES konvertibel 2014/2018 kan konventeras till B-aktier i
september 2018 till konvertingskursen 152 SEK.

Revisor
Stefan Engdahl
(född 1967)

Auktoriserad revisor, invald 2013.

Ernst & Young Jönköping.
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Årsstämma
Torsdagen den 3 maj 2018 kl 15:00
På restaurang Spiro, Högskolan i Halmstad, Kristian IV:s väg 3, 302 50 Halmstad.

ANMÄLAN   Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2018 och dels meddela bolaget sin
avsikt att delta i årsstämman senast kl. 16:00 fredagen den 27 april 2018 under AGES
Industri AB, Box 815, 301 18 Halmstad, per telefon 0706-048 382 eller via e-post
arsstamma @ ages.se. Anmälningsblankett finns även på www.ages.se
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 26 april
2018, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha
rätt att delta vid stämman.
UTDELNING   Styrelsen föreslår årsstämman en kontant utdelning om 1,50 SEK per
aktie. Avstämningsdag blir den 7 maj 2018. Om årsstämman beslutar enligt förslaget,
beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear den 11 maj 2018.
VALBEREDNING   Vid Årsstämman 2017 utsågs en valberedning bestående av Anders
Rudgård som ordförande, Fredrik Rapp och Johan Storm. Valberedningens uppgift
inför årsstämman 2018 är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter,
revisorer, mötesordförande vid stämman samt styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden.
ÄRENDEN   På stämman skall behandlas de ärenden som enligt aktiebolagslagen och
bolagsordningen skall förekomma på årsstämma, såsom framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, beslut i frågor om fastställelse av resultaträkning
och balansräkning, ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör samt
val av styrelseledamöter och revisorer.
Övriga ärenden framgår av kallelsen, som publiceras i Post och Inrikes Tidningar
samt på bolagets hemsida senast fyra veckor före stämman. Kallelsen distribueras
också till samtliga aktieägare under april.

Årsredovisning 2017 – AGES

75

hstd foto: Patrik Leonardsson. tryck: Printografen 03.18

AGES Industri AB (publ), Box 815, 301 18 Halmstad
Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, vån 13, 302 50 Halmstad
agesindustri @ ages.se www.ages.se
Org.nr. 556234-6204
AGES Casting Unnaryd AB
Hyltevägen 1
314 51 Unnaryd
Telefon +46 (0)371 622 00

AGES Machining Falkenberg AB
Kabelvägen 10
311 50 Falkenberg
Telefon +46 (0)346 71 50 00

AGES Machining Unnaryd AB
Österlånggatan 20
314 51 Unnaryd
Telefon +46 (0)371 622 00

AGES Casting Kulltorp AB
Gnosjövägen 10
330 31 Kulltorp
Telefon +46 (0)370 836 60

AGES Machining Värnamo AB
Box 308
331 23 Värnamo
Besöksadress: Silkesvägen 11
Telefon +46 (0)370 69 23 30

AGES Hörle AB
Box 436
SE-331 24 Värnamo
Besöksadress: Hörle 3
Telefon +46 (0)370 333 700
AGES Kina
Hörle Automatic (Ningbo) Co.Ltd
No.108 JinChuan Road
Nordic Industrial Park
Zhenhai, Ningbo 315221
P.R. China

