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AGES Industri AB (publ)

Bokslutskommuniké 2016

VD:s kommentarer till koncernens utveckling
under perioden
Det fjärde kvartalet visade på fortsatt bra efterfrågan och
god beläggning i våra anläggningar. Omsättningen var i
nivå med föregående år, medan resultatet var bättre än
motsvarande period 2015. I jämförelsen bör beaktas att
fjolårets sista kvartal delvis påverkades av en ned-
värdering av lager till följd av fallande råvarupriser.
Samtidigt visar utfallet att vårt förändringsarbete gett
reella effektiviseringsvinster som nu också avspeglas i
kvartalets resultatförbättring.

Året som helhet
Fokus för 2016 har legat på att konsolidera AGES
marknadsposition som en ledande leverantör inom vår
nisch och att skapa en stabil grund för framtiden.
Strategin att stärka och operativt effektivisera
koncernens verksamhet syftar till att skapa förut-
sättningar för att kunna möta kundernas allt högre
kvalitetskrav och erbjuda mer avancerade komponenter
och system över tid. För att nå dessa mål har vi vidare-
utvecklat produktionsprocesserna och vår tekniska
prestanda och investerat i ny maskinutrustning och
spetsteknologi. Ombyggnationen i Värnamo samt
införandet av ett målstyrt ledningssystem och ett gemen-
samt affärssystem för de två enheterna i Unnaryd är
exempel på investeringar som gjorts för att kvalitetssäkra
och öka stabiliteten i processflödena.

Under året har produktionskapaciteten utnyttjats väl,
samtidigt som vi genom vårt genomgripande och fort-
löpande förbättringsarbete har rustat oss för att möta
marknadens framtida krav på högkvalitativa lätt-

viktskomponenter. Viktiga kvitton på det erhölls dels i
januari då AGES i Unnaryd åter certifierades enligt den
fordonsspecifika standarden ISO/TS 16949, dels via den
marginalförstärkning som uppnåddes under det sista
kvartalet.

Framtida utveckling
2017 har inletts med fortsatt god orderingång och
effektivt utnyttjad produktionskapacitet. Våra kunders
prognoser för kommande månader är stabila.

Med utgångspunkt i vårt fortlöpande förbättringsarbete
har vi god beredskap för att möta marknadens ökande
efterfrågan. Effektiviseringsarbetet kommer att fortgå
under året med förväntad fortsatt stabil produkt- och
leveranskvalitet.

AGES marknadssatsning inom fordonsindustrin i norra
Europa har nått framgång genom att en av de större
fordonstillverkarna, som vi inte har affärer med i
dagsläget, har godkänt koncernen som leverantör och
tagit upp oss i sin leverantörsbas. Vår förhoppning är att
det på sikt ska ge nya affärsmöjligheter.

Omsättning och resultat
Helåret

Nettoomsättningen uppgick till 796 MSEK (832).
Rörelseresultatet uppgick till 59 MSEK (78), vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 7 procent (9). Resultat
före skatt var 55 MSEK (72).

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 209 MSEK (206).

Helåret

• Nettoomsättningen var 796 MSEK (832)

• Resultat före skatt uppgick till 55 MSEK (72)

• Resultat efter skatt uppgick till 43 MSEK (56)

• Resultat per aktie var 6,25 SEK (8,25)

•

Fjärde kvartalet

• Nettoomsättningen var 209 MSEK (206)

• Resultat före skatt uppgick till 15 MSEK (6)

• Resultat efter skatt uppgick till 12 MSEK (4)

• Resultat per aktie var 1,65 SEK (0,65)

•
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Rörelseresultatet uppgick till 16 MSEK (7). Resultat före
skatt var 15 MSEK (6).

Aktiedata och nyckeltal
Resultat per aktie uppgick till 6,25 SEK (8,25) och eget
kapital per aktie till 61,30  SEK (59,30). Soliditeten var
vid periodens slut 48  procent (46).

Viktiga händelser under perioden
Dödsboet efter Thord Johansson, inklusive Kieryd Gård
AB, har arvskiftats. Samtliga aktier har skiftats ut till
Thord Johanssons dotter Anna Benjamin med när-
stående. Anna Benjamin är styrelseledamot i AGES
Industri.
Efter beslut på årsstämma i AGES den 3 maj 2016
infördes ett omvandlingsförbehåll i bolagsordningen.
Omvandlingsförbehållet ger innehavare av aktier av
serie A rätt att begära omvandling av dessa till aktier av
serie B. På begäran av aktieägare har 127 800 aktier av
serie A anmälts för omvandling. Registreringen har
verkställts i juni 2016

Händelser efter periodens slut
Inga enskilda händelser av större dignitet har inträffat
efter balansdagen.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar
uppgick under delårsperioden till 26 MSEK (45), varav
4 MSEK (2) avser fastigheter och 22 MSEK (43)
maskiner och inventarier. Fjärde kvartalets netto-
investeringar uppgick till 10 MSEK (15) och avser främst
maskiner och inventarier.

Kassaflöde och likviditet
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
93 MSEK (76).
Koncernens likvida medel inklusive beviljade men ej
utnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 89 MSEK
(90).

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer
inkluderar affärsmässiga risker förknippade med kunder
och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som t ex
prisrisker för insatsvaror. Till detta kommer finansiella
risker till följd av förändringar i valutakurser och ränte-
nivåer. En redogörelse för koncernens väsentliga
finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 51
i årsredovisningen för 2015. Inga ytterligare väsentliga
risker bedöms ha tillkommit

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen för 2016 upprättas i enlighet med
International Financial Reporting Standards (IFRS),
såsom de antagit av EU, årsredovisningslagen samt
rekommendationer och uttalanden från Rådet för
finansiell rapportering. Denna delårsrapport är upprättad
i enlighet med IAS 34. Koncernen använder sig av
samma redovisningsprinciper som 2015 med undantag
av nya eller omarbetade standarder, tolkningar och
förbättringar som ska tillämpas från och med 1 januari
2016. Tillämpningen av dessa nyheter har inte haft
någon effekt på koncernens finansiella resultat och
ställning.
Dotterbolagens verksamheter har likartade ekonomiska
egenskaper och förutsättningar med avseende på
produkternas karaktär och karaktären på produktions-
processen. Kundkategorierna är desamma för bolagen
och avsättning 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.

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 4,00
SEK (4,00) per aktie, totalt 27,2 MSEK (27,2) beräknat
på antalet utstående aktier vid årets slut.

Bemyndigande om nyemission
AGES styrelse föreslår årsstämman att ge styrelsen ett
förnyat bemyndigande att fatta beslut om nyemission av
aktier av serie B till högst en tiondel av bolagets utgiva
aktier. Ett sådant mandat skulle innebära att styrelsen
ges möjlighet fram till nästa årsstämma 2018 att besluta
om nyemission.
Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska
baseras på en marknadsmässig värdering där
emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära
marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt
som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Valberedning
På årsstämman 2016 utsågs en valberedning bestående
av Anders Rudgård som ordförande, Fredrik Rapp och
Johan Storm. Valberedningens uppgift inför årsstämman
2017 är att föreslå styrelseordförande och övriga
styrelseledamöter, mötesordförande vid stämman samt
styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden.

Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas i Hylte Kommun, tisdag
den 4 maj 2017.
Årsredovisningen för 2016 kommer att finnas tillgänglig
under vecka 14, i tryckt version på huvudkontoret och i
digitalt format på hemsidan www.ages.se.
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Nästa rapportdatum
Delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 mars 2017
kommer att avlämnas torsdagen den 4 maj 2017.

Halmstad den 13 februari 2017

AGES Industri AB

Magnus Björn
Verkställande direktör

Undertecknade försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet,

ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget

och de företag som ingår i koncernen står inför.

Halmstad den 13 februari 2017

Sune Lantz Fredrik Rapp Gunilla Winroth Petter Fägersten

Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Anna Benjamin Tommy Gunnarsson Magnus Björn

Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande Direktör
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Rapport över totalresultat
(MSEK)

2016
3 mån
okt-dec

2015
3 mån
okt-dec

2016
12 mån
jan-dec

2015
12 mån
jan-dec

Nettoomsättning 209 206 796 832
Kostnad för sålda varor -177 -180 -678 -696
Bruttoresultat 32 26 118 136

Övriga rörelseintäkter 2 0 3 3
Försäljningskostnader -10 -13 -38 -39
Administrationskostnader -7 -6 -22 -21
Övriga rörelsekostnader -1 0 -2 -1
Rörelseresultat 16 7 59 78

Finansiella poster -1 -1 -4 -6
Resultat före skatt 15 6 55 72
Skatt -3 -2 -12 -16
Periodens resultat 12 4 43 56

Övrigt totalresultat
Förändring av säkringsreserv inklusive skatt 1) 0 1 -2 1
Totalresultat för perioden 12 5 41 57

Avskrivningar utgör -7 -7 -27 -27

1) Avser effektiv del av värdeförändring i derivatinstrument använda för säkringsredovisning

Skatt uppgår till 22 procent (22) för helåret

Aktiedata
2016

3 mån
okt-dec

2015
3 mån
okt-dec

2016
12 mån
jan-dec

2015
12 mån
jan-dec

Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental 1) 6 789 6 789 6 789 6 789
Genomsnittligt antal utestående aktier efter
utspädning, tusental 2) 6 903 6 903 6 903 6 870

Resultat per aktie, SEK 1,65 0,65 6,25 8,25

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,70 0,60 6,30 8,20
Kassaflöde från den löpande verksamheten per
aktie, SEK 13,70 11,15

Totalt antal aktier på balansdagen, tusental 6 789 6 789

Eget kapital per aktie på balansdagen, SEK 61,30 59,30

Börskurs på balansdagen, SEK 93,75 118,00

1) Antalet utestående aktier uppgår till 6 788 974. Moderbolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier.

2) Per den 1 oktober 2014 utgavs konvertibler om nominellt 17 373 600 SEK, motsvarande 114 300 aktier av serie B vid full konvertering. Konvertiblerna löper med
ränta motsvarande STIBOR 3M plus 2,0 procentenheter och förfaller till betalning den 30 september 2018. Konverteringskursen är 152 kr.

För definitioner, se sidan 8.
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Rapport över finansiell ställning
(MSEK)

2016
31 dec

2015
31 dec

TILLGÅNGAR
Goodwill 352 352
Materiella anläggningstillgångar 207 208
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa anläggningstillgångar 558 560

Varulager 101 105
Kortfristiga fordringar 203 211
Likvida medel 0 0
Summa omsättningstillgångar 304 316
SUMMA TILLGÅNGAR 862 876

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 416 403
Långfristiga skulder 121 163
Kortfristiga skulder 325 310
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 862 876

Räntebärande skulder utgör 255 294
Uppskjuten skatteskuld utgör 49 49
1)I kortfristiga fordringar ingår derivat värderade till verkligt värde med 0 MSEK (1). Derivaten används för säkringsändamål och tillhör
värderingsnivå 2 enligt IFRS 13.

1)I kortfristiga skulder ingår derivat värderade till verkligt värde med 2 MSEK (0). Derivaten används för säkringsändamål och tillhör
värderingsnivå 2 enligt IFRS 13.

Rapport över förändringar i eget kapital
(MSEK)

2016
31 dec

2015
31 dec

Vid årets början 403 373

Periodens totalresultat 41 57

Effekt av emitterat konvertibellån – –

Lämnad utdelning, kontant -27 -27

Vid periodens slut 416 403

Rapport över kassaflöden
(MSEK)

2016
12 mån
jan-dec

2015
12 mån
jan-dec

Rörelseresultat 59 78
Betald/erhållen ränta och inkomstskatt samt justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet 7 -13

Förändring av rörelsekapital 27 11
Kassaflöde från den löpande verksamheten 93 76

Investeringar -27 -37
Kassaflöde efter investeringar 66 39
Finansiering -66 -39
Periodens kassaflöde 0 0

Likvida medel vid årets början 0 0
Kursdifferenser i likvida medel 0 0
Likvida medel vid periodens slut 0 0
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Nyckeltal
(MSEK)

2016
12 mån
jan-dec

2015
12 mån
jan-dec

Rörelsemarginal, % 7,5 9,4
Vinstmarginal, % 6,9 8,7

Avkastning på eget kapital p a, % 10,4 14,4
Avkastning på sysselsatt kapital p a, % 8,7 11,4
Avkastning på totalt kapital p a, % 6,9 9,1

Räntetäckningsgrad, ggr 12,9 12,7
Eget kapital, MSEK 416 403
Soliditet, % 48 46
Andel riskbärande kapital, % 54 52

Nettoinvesteringar, MSEK 26 45
Medelantal anställda 459 462
För definitioner, se sidan 8.

Kvartalsöversikt
(MSEK)

2016
Q4

2016
Q3

2016
Q2

2016
Q1

2015
Q4

2015
Q3

2015
Q2

2015
Q1

Nettoomsättning, MSEK 209 167 208 212 206 177 236 213
Bruttoresultat, MSEK 32 24 33 29 26 25 47 38
Rörelseresultat, MSEK 16 12 18 13 7 16 30 25
Resultat före skatt, MSEK 15 11 17 12 6 14 29 23
Periodens resultat, MSEK 12 9 13 9 4 11 23 18
Periodens totalresultat, MSEK 12 9 12 8 5 10 24 18
Rörelsemarginal,% 8,0 7,2 8,5 6,2 3,6 8,6 12,9 11,7
Soliditet, % 48 48 47 48 46 46 43 45
Resultat per aktie, SEK 1,65 1,30 1,90 1,40 0,65 1,65 3,35 2,60
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,70 1,30 1,90 1,40 0,60 1,60 3,30 2,60

För definitioner, se sidan 8.

Resultaträkning, moderbolaget
(MSEK)

2016
12 mån
jan-dec

2015
12 mån
jan-dec

Nettoomsättning 7,5 6,7
Försäljnings- och administrationskostnader -10,1 -9,2
Rörelseresultat -2,6 -2,5

Resultat från andelar i koncernföretag 67,7 83,1
Finansiella poster -4,8 -3,2
Resultat efter finansiella poster 60,3 77,4

Bokslutsdispositioner -18,0 -23,8
Skatt -12,3 -15,7
Periodens resultat 30,0 37,9

Rapport över totalresultat
Periodens resultat 30,0 37,9
Övrigt totalresultat – _
Totalresultat för perioden 30,0 37,9

Skatt uppgår till 22 procent (22) i delårsperioden.

Av moderbolagets nettoomsättning utgör 100 procent (100) fakturering mot dotterbolag.
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Balansräkning, moderbolaget
(MSEK)

2016
31 dec

2015
31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 405,1 434,8
Omsättningstillgångar 240,6 243,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 343,8 341,0
Obeskattade reserver 87,6 69,5
Långfristiga skulder 16,4 55,8
Kortfristiga skulder 197,9 211,5

BALANSOMSLUTNING 645,7 677,8

Rapport över förändringar i eget kapital, moderbolaget
(MSEK)

2016
31 dec

2015
31 dec

Vid årets början 341,0 330,3
Perioden totalresultat 30,0 37,9
Effekt av emitterat konvertibellån – –
Lämnad utdelning, kontant -27,2 -27,2
Vid periodens slut 343,8 341,0

Kassaflödesanalys, moderbolaget
(MSEK)

2016
12 mån
jan-dec

2015
12 mån
jan-dec

Rörelseresultat -2,6 -2,5
Betald/erhållen ränta och inkomstskatt samt justeringar för poster som inte
ingår i kassaflödet 79,0 78,0

Förändring av rörelsekapital -23,3 -18,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 53,1 56,8

Investeringar 0,1 0
Kassaflöde efter investeringar 53,0 56,8

Finansiering -53,0 -56,8
Periodens kassaflöde 0,0 0,0

Likvida medel vid årets början 0,0 0,0
Kursdifferenser i likvida medel – –

Likvida medel vid periodens slut 0,0 0,0
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Definitioner

Avkastning på eget kapital Soliditet

Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Eget kapital i förhållande till totalt kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital Sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella
kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Balansomslutning med avdrag för icke räntebärande
skulder.

Avkastning på totalt kapital Totalt kapital

Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella
kostnader i förhållande till genomsnittligt totalt kapital.

Summa eget kapital och skulder (balansomslutning).

Andel riskbärande kapital Vinstmarginal

Summan av eget kapital och latenta skatteskulder (inklusive
minoritet) dividerat med balansomslutningen

Resultat efter finansiella poster i förhållande till
nettoomsättning

Räntetäckningsgrad Rörelsemarginal

Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella
kostnader i förhållande till finansiella kostnader.

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Resultat per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Årets resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier. Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande
till antalet utestående aktier.

Resultat per aktie efter utspädning Eget kapital per aktie

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

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Nyckeltal
Intagna nyckeltal i denna rapport följer främst av upplysningskrav enligt IFRS och årsredovisningslagen. Övriga mått, s k alternativa
nyckeltal, beskriver bl a resultatutveckling, finansiell styrka och hur bolaget förräntat sitt kapital.
Presenterade nyckeltal beaktar verksamhetens art och bedöms ge relevant information till aktieägare och övriga intressenter
samtidigt som jämförbarhet med andra företag uppnås. Marginalmåtten presenteras också internt.

Moderbolaget, AGES Industri AB (publ) med organisationsnummer 556234-6204, är ett publikt aktiebolag med säte i Hylte
kommun, Sverige.

Denna rapport har varit ej föremål för granskning av bolagets revisor.

Kontakt: Magnus Björn, verkställande direktör, telefon +46 (0) 70 222 67 88

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari kl. 12.00 CET.

AGES Industri AB (publ) | Box 815 I 301 18 Halmstad
agesindustri@ages.se I www.ages.se

AGES Industri AB (publ) I 556234-6204


