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                                                                AGES Industri AB (publ) 

 

Bokslutskommuniké 2017 
 

 
 

VD:s kommentarer till koncernens utveckling 

under perioden  

Under årets sista delårsperiod har vi fortsatt att anpassa vår 

verksamhet till den höga volym som marknaden nu 

efterfrågar. Det var i somras som den europeiska fordons- 

industrin med kort varsel ökade sina beställningar betydligt 

över prognos, vilket orsakade överbelastningsproblem i hela 

vår bransch.  

 

Ledtiderna för att anpassa produktionskapacitet och 

organisation är långa. Det gör att vi först i slutet av 

innevarande period har börjat se effekterna av beslutade 

åtgärder. Vi bedömer att det kommer att dröja ytterligare 

något kvartal innan vi får full verkansgrad på gjorda 

investeringar. 

 

Vi har sett en kontinuerlig förbättring av leveransläget under 

perioden, speciellt inom den tidigare så överbelastade 

pressgjutningsverksamheten. Det gäller främst enheten i 

Unnaryd, som alltsedan i somras dragits med höga 

kostnader på grund av de extraordinära åtgärder som 

vidtagits för att tillgodose kundernas krav. Dessa kostnader 

har kunnat minskas efter hand samtidigt som effektiviteten 

ökat och produktionen kommit i fas med orderingången. 

 

Ett fortsatt svårlöst problem är störningar i leveranser från 

underleverantörer som idag inte har någon produktions- 

kapacitet kvar. Detta är en flaskhals som orsakar 

merkostnader och tappad effektivitet i vår egen produktion.  

 

 

 

  Helåret 

• Nettoomsättningen var 1012 MSEK (796) 

• Resultat före skatt exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 57 MSEK (55) 

• Resultat före skatt uppgick till 36 MSEK (55) 

• Resultat efter skatt exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 47 MSEK (43) 

• Resultat efter skatt uppgick till 26 MSEK (43) 

• Resultat per aktie var 3,80 SEK (6,25) 

• Omstruktureringskostnader har belastat rörelseresultatet med 21,1 MSEK 

  

Fjärde kvartalet 

• Nettoomsättningen var 293 MSEK (209) 

• Resultat före skatt exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 19 MSEK (15) 

• Resultat före skatt uppgick till 10 MSEK (15) 

• Resultat efter skatt exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 15 MSEK (12) 

• Resultat efter skatt uppgick till 6 MSEK (12) 

• Resultat per aktie var 0,85 SEK (1,65) 

• Omstruktureringskostnader har belastat rörelseresultatet med 8,8 MSEK 
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Råvarupriserna ökade kraftigt i slutet av perioden. Då 

uppgången annonserats i förväg kunde kostnadsökningen 

hanteras i perioden genom anpassade lagernivåer, därmed 

har ökningen endast haft en marginell effekt på resultatet. 

Om priserna framöver fortsätter att öka ytterligare eller ligger 

kvar på nuvarande nivå, kommer råvarorna att få större 

påverkan på resultaten för kommande kvartal. Hur stor 

denna effekt slutligen blir beror på hur väl vi lyckas 

kompensera med prishöjningar gentemot våra kunder.  

 

Arbetet med att koncentrera gruppens pressgjutning till 

Unnaryd och Kulltorp är nu genomfört vilket innebär att all 

verksamhet vid AGES Casting Solna har avslutats. Under 

perioden har ytterligare oförutsedda extraordinära kostnader 

uppkommit i samband med avvecklingen. Den totala 

omstruktureringskostnaden kan nu summeras till 21,1 

MSEK. Den siffran är 8,8 MSEK högre än vad som tidigare 

annonserats och har belastat periodens resultat.   

 

Året som helhet 

2017 kan sammanfattas som ett händelserikt år. Under året 

har vi både breddat koncernens kompetens och verksamhet, 

genomfört en omstrukturering i pressgjutningsverksamheten 

och hanterat en period då hela vår bransch präglades av 

överbelastningsproblem. Vi har fortsatt att effektivisera våra 

processer och bearbetat delvis nya marknader. Därtill har 

strategin att skapa tillväxt genom förvärv burit frukt. I maj 

förvärvades Hörle Automatic Gruppen med anläggningar i 

småländska Hörle och kinesiska Ningbo. Ambitionen att 

även köpa WR Controls Group avbröts dock sedan 

förutsättningarna förändrades under processens gång. 

 

Framtida utveckling  

Vi förväntar oss fortsatta utmaningar i vår leveranssituation. 

Det kommer att ta en tid att trimma produktionsprocesserna 

och få full effekt av gjorda investeringar och organisations-

förändringar. Det totala läget har dock successivt förbättrats 

under den senaste perioden och förväntningarna inför 

kommande kvartal är att denna positiva trend kommer att 

förstärkas ytterligare. 

 

Den genomförda samordningen av gruppens pressgjutnings-

verksamhet förväntas ge effekt redan under innevarande år. 

Efter en inkörningsperiod räknar vi med att gjorda 

investeringar successivt ska påverka lönsamheten i en allt 

mer positiv riktning. 

 

En fortsatt hög efterfrågan och dito offert stock tyder på att 

kunderna har ett stort förtroende för vår verksamhet och att 

marknaden uppskattar hur vi löste problemen under det 

snabbt stigande efterfrågeläget. Vårt breda kunderbjudande 

och vår fokusering på högkvalitativa produkter gör att framför 

allt europeiska fordonskunder söker oss som partner och i 

skrivande stund för vi flera intressanta diskussioner om 

framtida samarbete. 

 

Omsättning och resultat 

Helåret 

Nettoomsättningen uppgick till 1012 MSEK (796). 

Rörelseresultatet uppgick till 41 MSEK (59), vilket motsvarar 

en rörelsemarginal på 4 procent (7). Resultat före skatt var  

36 MSEK (55). 

 

 

 

Fjärde kvartalet 

Nettoomsättningen uppgick till 293 MSEK (209). 

Rörelseresultatet uppgick till 12 MSEK (16). Resultat före 

skatt var 10 MSEK (15). 

 

Aktiedata och nyckeltal 

Resultat per aktie uppgick till 3,80 SEK (6,25) och eget 

kapital per aktie till 63,45 SEK (61,30). Soliditeten var vid 

periodens slut 40 procent (48). 

 

Viktiga händelser under perioden 

AGES Industri AB har den 3 maj förvärvat samtliga aktier i 

Hörle Automatic Gruppen AB. Hörle Automatic är en 

väletablerad underleverantör med verksamhet i Hörle och 

Ningbo (Kina). Gruppen sysselsatte under fjolåret 130 

personer och omsatte 212 MSEK med en rörelse-marginal 

på ca 9 procent. Hörle kompletterar befintlig verksamhet väl 

både vad gäller produktionsteknik och kompetens. Ett nära 

samarbete med gruppens bolag förväntas stärka AGES 

position på marknaden och möjliggöra nya affärer. Genom 

förvärvet får AGES också tillgång till nya intressanta kunder 

liksom en etablerad verksamhet i Kina. Köpeskillingen 

uppgick till 150 MSEK som erlades dels kontant med 120 

MSEK, dels med 240 000 nyemitterade aktier av serie B. De 

förvärvade bolagens balansomslutning uppgick till ca 140 

MSEK. Konsolidering av bolagen sker från den 1 maj 2017 

och förväntas bidra med ca 2 kr i resultat per aktie på 

årsbasis. 

 

AGES Industri AB tecknade den 9 mars en icke bindande 

avsiktsförklaring i syfte att förvärva samtliga aktier i WR 

Controls Group AB. Förhandlingarna avbröts den 31 maj då 

styrelsen i AGES gjorde bedömningen att förutsättningar inte 

fanns för att kunna genomföra affären. 

  

I tidigare delårsrapport meddelades att AGES pressgjutning 

nu koncentreras till Unnaryd och Kulltorp.  Avveckling av 

AGES Casting Solna inleddes och påverkar resultatet under 

perioden. Omstruktureringskostnader av engångskaraktär 

belastar perioden med 21,1 MSEK. Av dessa avser 5,7 

MSEK reserv för att täcka beräknade kvarvarande kostnader 

2018. 

 

Händelser efter periodens slut 

Inga enskilda händelser av större dignitet har inträffat efter 

balansdagen. 

 

Investeringar 

Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar 

uppgick under delårsperioden till 175 MSEK (26), varav 

9 MSEK (4) avser fastigheter och 38 MSEK (22) maskiner 

och inventarier samt 128 MSEK företagsaffärer. Fjärde 

kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 20 MSEK (10) och 

avser främst maskiner och inventarier. 

 

Kassaflöde och likviditet 

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 85 

MSEK (93).   

Koncernens likvida medel inklusive beviljade men ej 

utnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 77 MSEK (89). 
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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 räntenivåer. En redogörelse 

för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga 

risker återfinns på sidan 55 i årsredovisningen för 2016. Inga 

ytterligare väsentliga risker bedöms ha tillkommit 

 

Redovisningsprinciper 

Koncernredovisningen för 2017 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 2016 med undantag av nya eller 

omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar som ska 

tillämpas från och med 1 januari 2017. Tillämpningen av 

dessa nyheter har inte haft någon effekt på koncernens 

finansiella resultat och ställning. 

 

Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med 

årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska 

personer. Samma redovisningsprinciper som för koncernen 

tillämpas utom i de fall som anges under avsnittet 

Moderbolagets redovisningsprinciper i årsredovisningen för 

2016. 

 

Nya Standarder från ISAB 

Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft 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 använda 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). 
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Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte 

har trätt i kraft, förväntas ha någon väsentlig inverkan på 

koncernen. 

 

Förslag till utdelning 

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,50 SEK 

(4,00) per aktie, totalt 10,5 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 2019 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 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, 

mötesordförande vid stämman samt styrelse-, utskotts- och 

revisionsarvoden.  

 

Årsstämma 2018 

Årsstämman kommer att hållas i Halmstad Kommun, torsdag 

den 3 maj 2018. 

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman 

skall skriftligen ha inkommit med sådan begäran till bolaget 

senast den 13 mars 2018 för att ärendet skall kunna tas in i 

kallelsen. Begäran sänds med post till bolaget under adress: 

AGES Industri AB, Box 815, 301 18 Halmstad eller via epost 

till info@ages.se med ”Årsstämma 2018” som ämne. 

 

Årsredovisningen för 2017 kommer att finnas tillgänglig 

under vecka 14, i tryckt version på huvudkontoret och i 

digitalt format på hemsidan www.ages.se.  

 

Nästa rapportdatum 

Delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 mars 2018 

kommer att avlämnas torsdagen den 3 maj 2018. 

 

Halmstad den 7 februari 2018 

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 7 februari 2018 

 

 

 

 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) 

 
2017 

3 mån 
okt-dec 

2016 
3 mån 
okt-dec 

2017 
12 mån 
jan-dec 

2016 
12 mån 
jan-dec 

       

Nettoomsättning  293 209 1012 796 

Kostnad för sålda varor  -258 -177 -896 -678 

Bruttoresultat  35 32 116 118 
      

Övriga rörelseintäkter  2 2 4 3 

Försäljningskostnader  -14 -10 -49 -38 

Administrationskostnader  -8 -7 -27 -22 

Övriga rörelsekostnader  -3 -1 -4 -2 

Rörelseresultat  12 16 40 59 
      

Finansiella poster  -2 -1 -4 -4 

Resultat före skatt  10 15 36 55 

Skatt  -4 -3 -10 -12 

Periodens resultat  6 12 26 43 
      

Övrigt totalresultat 
Poster som kan komma att omklassificeras till periodens 
resultat 

     

Förändring av säkringsreserv inklusive skatt 1)  0 0 -0 -2 

Omräkningsdifferenser 2)  0 0 0 0 

Totalresultat för perioden  6 12 26 41 
      

Avskrivningar utgör  -10 -7 -36 -27 

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

   2) Avser effekter av valutakursförändringar vid omräkning av nettoinvesteringar i utländska dotterbolag till SEK. 
 

Skatt uppgår till 28 procent (22) för helåret 
 

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. Koncernresultatet har även belastats med 0,6 MSEK avseende 
transaktionskostnader för 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. 

 
 
 
 

Aktiedata  
2017 

3 mån 
okt-dec 

2016 
3 mån 
okt-dec 

2017 
12 mån 
jan-dec 

2016 
12 mån 
jan-dec 

         
Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental 1)  7 029 6 789 6 949 6 789 

Genomsnittligt antal utestående aktier efter 
utspädning, tusental 2) 

 7 143 6 903 7 063 6 903 

Resultat per aktie, SEK  0,85 1,65 3,80 6,25 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK   0,90 1,70 3,85 6,30 

Kassaflöde från den löpande verksamheten per 
aktie, SEK  

   12,10 13,70 

Totalt antal aktier på balansdagen, tusental    7 029 6 789 

Eget kapital per aktie på balansdagen, SEK    63,45 61,30 

Börskurs på balansdagen, SEK     87,00 93,75 

  
 

1) 3 maj 2017 förvärvades samtliga aktier i Hörle Automatic Gruppen AB. I samband med förvärvet nyemitterades 240.000 aktier av serie B. Antalet utestående aktier 31 december 
2017 uppgår till 7.028.974.  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 9.  
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Rapport över finansiell ställning 
(MSEK) 

 2017 
31 dec 

2016 
31 dec 

     
TILLGÅNGAR     

Goodwill  391 352 

Materiella anläggningstillgångar  306 207 

Finansiella anläggningstillgångar  1 0 

Summa anläggningstillgångar  698 558 
    

Varulager  143 101 

Kortfristiga fordringar 1)  265 203 

Likvida medel  11 0 

Summa omsättningstillgångar  419 304 

SUMMA TILLGÅNGAR  1117 862 
    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital  446 416 

Långfristiga skulder  250 121 

Kortfristiga skulder 2)  421 325 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1117 862 

Räntebärande skulder utgör  383 255 

Uppskjuten skatteskuld utgör  60 49 

 

1)I kortfristiga fordringar ingår derivat värderade till verkligt värde med 0 MSEK (0) och 0 MSEK för helåret 2016. Derivaten används för 

säkringsändamål och tillhör värdringsnivå 2 enligt IFRS 13.  

2)I kortfristiga skulder ingår derivat värderade till verkligt värde med 1 MSEK (1) och 1 MSEK för helåret 2016. Derivaten används för 

säkringsändamål och tillhör värderingsnivå 2 enligt IFRS 13.  

Hörle Automatic Gruppen AB förvärvades i maj 2017. Förvärvade tillgångar och skulder, inklusive övervärden och efter omvärdering till 

verkligt värde, uppgick till 207 MSEK respektive 57 MSEK. 
 

 
 
 

  

Rapport över förändringar i eget kapital 
(MSEK) 

 2017 
31 dec 

2016 
31 dec 

     
Vid årets början  416 403 

Periodens totalresultat  26 41 

Nyemission  30 – 

Lämnad utdelning, kontant  -27 -27 

Vid periodens slut  446 416 
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Rapport över kassaflöden 

(MSEK) 
 

2017 
12 mån 
jan-dec 

2016 
12 mån 
jan-dec 

     

Rörelseresultat  41 59 

Betald/erhållen ränta och inkomstskatt samt justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

 20 7 

Förändring av rörelsekapital  24 27 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  85 93 
    

Investeringar  -187 -27 

Kassaflöde efter investeringar  -102 66 

Finansiering  113 -66 

Periodens kassaflöde  11 0 
    

Likvida medel vid årets början  0 0 

Kursdifferenser i likvida medel  0 0 

Likvida medel vid periodens slut  11 0 

    

Nyckeltal 
(MSEK) 

 
2017 

12 mån 
jan-dec 

2016 
12 mån 
jan-dec 

     
Rörelsemarginal, %  4,0 7,5 

Vinstmarginal, %  3,6 6,9 
    

Avkastning på eget kapital p a, %  6,1 10,4 

Avkastning på sysselsatt kapital p a, %  5,7 8,7 

Avkastning på totalt kapital p a, %  4,3 6,9 
    

Räntetäckningsgrad, ggr  6,8 12,9 

Eget kapital, MSEK  446 416 

Soliditet, %  40 48 

Andel riskbärande kapital, %  45 54 
    

Nettoinvesteringar, MSEK  175 26 

Medelantal anställda  584 459 

För definitioner, se sidan 9.    
    

Kvartalsöversikt 
(MSEK) 

2017 
Q4 

2017 
Q3 

2017 
Q2 

2017 
Q1 

2016 
Q4 

2016 
Q3 

2016 
Q2 

2016 
Q1 

Nettoomsättning, MSEK 293 226 268 225 209 167 208 212 

Bruttoresultat, MSEK 35 12 35 34 32 24 33 29 

Rörelseresultat, MSEK 12 -8 15 21 16 12 18 13 

Resultat före skatt, MSEK 10 -8 14 20 15 11 17 12 

Periodens resultat, MSEK 6 -6 10 16 12 9 13 9 

Periodens totalresultat, MSEK 6 -6 10 16 12 9 12 8 

Rörelsemarginal,% 4,2 -3,4 5,6 9,4 8,0 7,2 8,5 6,2 

Soliditet, % 40 41 42 50 48 48 47 48 

Resultat per aktie, SEK 0,85 -0,90 1,55 2,30 1,65 1,30 1,90 1,40 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,90 -0,85 1,50 2,30 1,70 1,30 1,90 1,40 

         

  För definitioner, se sidan 9. 
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Förvärvskalkyl 
(MSEK) 

Redovisade 
värden i 

dotterbolag 

Verkligt-
värde-

justering 

Verkligt 
värde i 

koncernen 

     
Immateriella anläggningstillgångar 0 39 39 

Materiella anläggningstillgångar 66 28 94 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Omsättningstillgångar 74 0 74 

Långfristiga skulder -22 -6 -28 

Kortfristiga skulder -29 0 -29 
    

Nettotillgångar/köpeskilling 89 61 150 

    

Likvida medel i förvärvad verksamhet   -8 

Apportemission   -30 

Totalt kassaflöde hänförligt till förvärvad verksamhet   112 
     
    

Den 3 maj 2017 förvärvades samtliga aktier i Hörle Automatic Gruppen AB. Det totala värdet av förvärvade tillgångar och skulder, köpeskilling och påverkan på  
koncernens likvida medel, uppgår enligt förvärvskalkyl ovan. 
Förvärvet medför övervärden om sammanlagt 67 MSEK fördelat på byggnader (28 MSEK) och goodwill, avseende kundrelationer och  
synergieffekter (39 MSEK). Transaktionskostnaderna uppgår till 0,6 MSEK.  

 

Resultaträkning, moderbolaget 
(MSEK) 

 
2017 

12 mån 
jan-dec 

2016 
12 mån 
jan-dec 

Nettoomsättning  8,2  7,5 

Försäljnings- och administrationskostnader  -12,2 -10,1 

Rörelseresultat  -4,0 -2,6 
    

Resultat från andelar i koncernföretag  17,6 67,7 

Finansiella poster  -2,3 -4,8 

Resultat efter finansiella poster  11,3 60,3 
    

Bokslutsdispositioner  -8,8 -18,0 

Skatt  -5,9 -12,3 

Periodens resultat  -3,4 30,0 
    

Rapport över totalresultat    

Periodens resultat  -3,4 30,0 

Övrigt totalresultat  – - 

Totalresultat för perioden  -3,4 30,0 

Skatt uppgår till 22 procent (22) i delårsperioden.     
Av moderbolagets nettoomsättning utgör 100 procent (100) fakturering mot dotterbolag. 
    

Balansräkning, moderbolaget 
(MSEK) 

 2017 
31 dec 

2016 
31 dec 

     
TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar  532,6 405,1 

Omsättningstillgångar  244,8 240,6 
    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital  343,2 343,8 

Obeskattade reserver  96,4  87,6 

Långfristiga skulder  97,5  16,4 

Kortfristiga skulder  240,3 197,9 
    

BALANSOMSLUTNING  777,4 645,7 
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Rapport över förändringar i eget kapital, moderbolaget 
(MSEK) 

 2017 
31 dec 

2016 
31 dec 

    
Vid årets början  343,8 341,0 

Perioden totalresultat  -3,4  30,0 

Effekt av emitterat konvertibellån  – – 

Nyemission  30,0 – 

Lämnad utdelning, kontant  -27,2  -27,2 

Vid periodens slut  343,2 343,8 

 
 
 

Kassaflödesanalys, moderbolaget 
(MSEK) 

 
2017 

12 mån 
jan-dec 

2016 
12 mån 
jan-dec 

     
Rörelseresultat  -3,8 -2,6 

Betald/erhållen ränta och inkomstskatt samt justeringar för poster som inte 
ingår i kassaflödet 

 20,8 79,0 

Förändring av rörelsekapital  13,7 -23,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  30,7 53,1 
    

Investeringar  150,7 0,1 

Kassaflöde efter investeringar  -120,0 53,0 
    

Finansiering  120,0 -53,0 

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 
    
    

 
 
 

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). 
 

  Vinstmarginal 

Andel riskbärande kapital   

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. 

   

 

 

  

 



 

   
                        AGES – Bokslutskommuniké 2017 

 
10 

 

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 
Halmstad kommun, Sverige. 
 
Denna rapport har ej varit 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 7 februari 2018  kl. 15.00 CET.  
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