Året i korthet 2020

VD har ordet

Omställning och
uthållighet
Pandemins påverkan på vår verksamhet har visat att omställning och
uthållighet är viktigare än någonsin. Under de perioder då aktiviteterna
i våra enheter varit låga har vi utbildat, arbetat med beslutade projekt
och bibehållit fokus och riktning framåt. Snabbt agerande, tydlig
kommunikation och en bra organisation har gjort att vi på det stora
hela har klarat årets utmaningar bra. AGES-koncernen har fortsatt
konkurrenskraftiga produktionsenheter, bra kunder och engagerade
medarbetare med stort kundfokus.
UTVECKLING UNDER ÅRET
Året började med ett första kvartal enligt den prognos vi satt
upp. Fordonssidan, som är en viktig del i AGES verksamhet,
drabbades tidigt av neddragningar i samband med pandemin
och detta inverkade naturligtvis på vår verksamhet. Andra
kundsegment drabbades i olika grad något senare under året.
Under kvartal två hade vi flera av våra fabriker helt eller delvis
stängda under samma perioder som våra kunder. Vi anpassade
därför kostnad och produktion så fort som möjligt för att hitta en
balans i det uppkomna läget. Återhämtningen avseende volymer
förbättrades succesivt under tredje kvartalet och våra enheter
kunde gradvis återgå till ett mer normalt kapacitetsutnyttjande.
Under året har vi lyckats upprätthålla kundernas krav
avseende leveranser, kvalitetsutfall och flexibilitet.
Hållbarhet är en allt viktigare fråga i marknadsarbetet och
vi har under året beslutat om ett antal aktiva handlingar för att
arbeta proaktivt med detta. Under första kvartalet genomförde
vi hållbarhetsundersökningar hos kunder, leverantörer och
medarbetare för att få fram olika särskilda fokuspunkter. Som ett
led i detta har vi i vårt hållbarhetsarbete valt att särskilt arbeta
med minskning av våra koldioxidutsläpp. Kartläggning och
arbete kring data, kalkylering och analys pågick under kvartal
ett och kvartal två. Under kvartal tre har vi utifrån detta arbete
fattat beslut vilket resulterat i en reducering med 40 procent av
koldioxidutsläpp för pressgjutningsdelen jämfört med 2019.
Arbetet med AGES varumärke och företagskultur har fortsatt
genom AGES Ambassadörer och AGES Academy. Genom

2

AGES – Året i korthet 2020

VD HAR ORDET

utbildning och kommunikation delar och förmedlar vi våra

Inom skärandeområdet; AGES Värnamo, AGES Falkenberg, AGES

gemensamma grundvärderingar, något som har en positiv

Hörle och AGES Ningbo har vi under året fokuserat på samarbete

effekt när det gäller att rekrytera engagerade medarbetare.

gällande marknad, processutveckling och organisation.

MARKNADEN

FRAMTIDA FOKUS

Inom fordonsindustrin har diskussionen kring omställningen mot

Det grundläggande marknadsarbetet fortgår och vi följer vår

elektrifiering accelererat. Vi arbetar vidare med våra strategier

strategiskt långsiktiga plan att förflytta fokus från produktion

att utveckla nya tekniska lösningar samt andra kundsegment.

till fokus på marknad och kompetens. Även våra strategier att

Inom AGES har vi en mycket komplett produktionskapacitet

utveckla andra kundsegment ligger kvar.

för vår bransch: aluminium, svarvade och maskinbearbetade

AGES hållbarhetsarbete fortlöper enligt lagd plan och vi

produkter, monterade och svetsade konstruktioner, stålgjutgods,

kommer att arbeta vidare med specifika områden. Dessa

smide samt komponenter.

utvalda områden baseras på de djupintervjuer vi genomförde

Det ligger i vårt planerade tillvägagångssätt att själva äga,

under kvartal två. Vi har under året övergått till fossilfri el och vi

alternativt styra, de processer i processkedjan som är nödvän-

kommer att fördjupa oss vidare gällande klimatavtrycket kopplat

diga. Vi erbjuder ett helhetskoncept som möjliggör nya affärs-

till CO₂-utsläpp.

segment inom hybrid och elektrifiering. Detta har resulterat i

Genom olika åtgärder baserade på rekommendationerna från

nya samarbeten utanför fordonsindustrin. AGES Group håller en

Folkhälsomyndigheten har vi de första kvartalen klarat oss från

kvalitetsnivå som motsvarar marknadens högt ställda krav och

större spridning av Covid-19 inom koncernen. Under den andra

vårt produktionskoncept ligger i framkant och är konkurrens-

vågen i slutet av året har vi dock märkt av en högre sjukfrånvaro.

kraftigt. Vi finns nära våra kunder, håller en hög kvalitetsnivå och

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi har klarat detta

leveranskapacitet. Vi bedömer att efterfrågan gällande trygghet

utmanande år bra med upprätthållna KPI:er gällande såväl

och stabilitet nu värderas än högre av våra kunder.

kvalitet som stabila leveranser. Vi har drivit de projekt vi föresatt

”

Året har inneburit utmaningar, men vi är
rustade för framtiden och de möjligheter
som ligger framför oss

VÅRA PRODUKTIONSENHETER

oss i enlighet med våra långsiktiga mål. Året har inneburit

Som en del i att utveckla och skapa en effektivare produktion

utmaningar, men vi känner oss rustade för framtiden och de

tog vi under perioden beslut att inom pressgjutningsområdet

möjligheter som ligger framför oss.

slå samman fabrikerna i Unnaryd till en. Vi har under perioden
även konsoliderat administrativa arbetsuppgifter såsom HR och

Slutligen vill jag ta tillfället i akt att framföra mitt varma tack
till hela teamet på AGES, våra kunder och leverantörer.

ekonomi och hanterar dem nu centralt i ett eget bolag som en
del i effektivisering och stärkt konkurrenskraft.
Förra årets förvärv av UB Verktyg och kompetensen inom
Tooling, samt kompletteringen med rheocasting, har breddat
kunderbjudandet inom AGES pressgjutningsverksamhet.

Halmstad mars 2021
Anders Magnusson
VD och koncernchef

Omläggning och sammanslagning av våra verksamheter för att
effektivisera och rationalisera fortgår.
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AGES – en ledande
tillverkningspartner
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 åtta 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 internationell 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.

Q1

NETTOOMSÄTTNING

243 MSEK (290)
RÖRELSERESULTAT

13 MSEK (19)
RESULTAT FÖRE SKATT

11 MSEK (18)
RESULTAT PER AKTIE

∣ Pandemin visar att omställning och uthållighet är viktigare
än någonsin. AGES har upprätthållit kundernas krav avseende
leveranser, kvalitet och flexibilitet. Vi har under året anpassat
kostnader och produktion för att balansera det uppkomna
läget och har nu gradvis återgått till ett mer normalt kapacitetsutnyttjande. Under perioder med lägre aktivitet har vi
påskyndat planerade projekt och behållit riktningen framåt.

∣ AGES hållbarhetsarbete fortlöper enligt lagd plan och vi har
särskilt fokuserat på kartläggning och minskning av våra
koldioxidutsläpp. Detta har resulterat i en reducering med
40 procent av CO₂ för pressgjutningsdelen jämfört med
föregående år. Vi har under året övergått till förnybar el och
vi kommer att fördjupa oss vidare gällande klimatavtrycket
kopplat till CO₂-utsläpp.

Q2

Q3

172 MSEK (199)
RÖRELSERESULTAT

3 MSEK (9)
RESULTAT FÖRE SKATT

1 MSEK (7)
RESULTAT PER AKTIE

0,10 SEK (0,80)
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162 MSEK (275)
RÖRELSERESULTAT

-6 MSEK (2)
RESULTAT FÖRE SKATT

-8 MSEK (0)
RESULTAT PER AKTIE

-0,85 SEK (0,05)

1,20 SEK (2,00)

NETTOOMSÄTTNING

NETTOOMSÄTTNING

Q4

NETTOOMSÄTTNING

237 MSEK (238)
RÖRELSERESULTAT

5 MSEK (-145)
RESULTAT FÖRE SKATT

2 MSEK (-147)
RESULTAT PER AKTIE

-0,33 SEK (-20,85)

FLERÅRSÖVERSIKT
Resultaträkning (MSEK)
Nettoomsättning
Kostnad sålda varor
Bruttoresultat

2020

2019

2018

2016

814

1002

1099

1 012

796

-756

-907

-970

-896

-678

58

95

129

116

118

Försäljningskostnader

-34

-36

-47

-49

-38

Administrationskostnader

-22

-27

-26

-25

-27

Övriga rörelseintäkter/-kostnader

18

-148

0

0

1

Rörelseresultat

15

-115

57

41

59

Finansiella poster

-9

-8

-8

-4

-4

Resultat före skatt

6

-123

49

36

55

-5

-4

-12

-10

-12

1

-127

37

26

43

2020

2019

2018

2017

2016

Anläggningstillgångar

578

599

708

698

558

Omsättningstillgångar

288

312

378

419

304

Eget kapital

335

335

473

446

416

Långfristiga skulder

167

211

195

233

121

Kortfristiga skulder

364

365

418

438

325

Balansomslutning

866

911

1086

1 117

862

2016

Skatt
Årets resultat1)
1)

Resultatet 2019 har påverkats med nedskrivning av goodwill om -150,5 MSEK.

Finansiell ställning (MSEK)

2020

2019

2018

2017

Kassaflöde från löpande verksamhet

130

99

89

85

93

Kassaflöde från investeringsverksamhet

-28

-88

-54

-187

-27

Kassaflöde (MSEK)

Kassaflöde efter investeringar
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Årets kassaflöde

Nyckeltal
Rörelsemarginal exkl omstruktureringskostnader

102

11

35

-102

66

-106

-7

-39

113

-66

-4

4

-4

11

0

2020

2019

2018

2017

2016

1,8

3,5

5,2

6,1

7,5

Rörelsemarginal, %

1,8

-11,5

5,2

4,0

7,5

Vinstmarginal exkl omstruktureringskostnader

0,7

2,8

4,4

5,7

6,9

Vinstmarginal, %

0,7

-12,2

4,4

3,6

6,9

Avkastning på eget kapital, %

0,2

-31,4

8,1

6,1

10,4

Avkastning på sysselsatt kapital, %

2,3

-15,0

6,9

5,7

8,7

Avkastning på totalt kapital, %

1,7

-11,5

5,2

4,3

6,9

Räntetäckningsgrad, ggr

2,2

-13,9

6,7

6,8

12,9

1)

Eget kapital, MSEK

335

335

473

446

416

Soliditet, %

39

37

44

40

48

Andel riskbärande kapital, %

44

42

49

45

54

0,12

-18,00

5,30

3,80

6,25

Eget kapital per aktie, SEK

47,60

47,70

67,25

63,45

61,30

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK

18,55

14,10

12,60

12,10

13,70

0

0

1,50

1,50

4,00

2020

2019

2018

2017

2016

Resultat per aktie, SEK

Föreslagen utdelning per aktie, SEK

Övrigt
Avskrivningar enligt plan, MSEK
Räntebärande skulder, MSEK
Nettoinvesteringar
varav hänförliga till företagsaffärer
Medelantal anställda
1)

2017

49

48

42

36

27

250

357

354

383

255

28

90

54

175

26

0

16

0

128

0

496

557

628

584

459

2019 års resultat har påverkats med -150,5 MSEK avseende nedskrivning av goodwill.

2018 påverkades resultatet med -7,6 MSEK avseende omorganisation koncernledning.
2017 påverkades resultatet med -21,1 MSEK avseende omstrukturering produktionsenhet.
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Våra kunderbjudanden
Pressgjutning
AGES är specialiserade inom pressgjutning av aluminium
med tillhörande eftertempon.

Skärande bearbetning
AGES levererar komponenter framställda genom skärande bearbetning
i material som stål, rostfritt stål, mässing, järn och aluminium.

Svetsning
AGES utför robotsvetsning och manuell svetsning av
avancerade artiklar med mycket hög precision.

Montering
AGES utför montering där egenproducerade komponenter
utgör huvuddelen av det ingående materialet.

Tooling
AGES konstruerar och tillverkar kvalitetsverktyg för pressgjutning
av aluminium som motsvarar marknadens högt ställda krav.
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Beställ årsredovisning

Kalendarium

Vi har valt att i första hand distribuera vår årsredovisning

2021-02-09

Bokslutskommuniké januari–december 2020

via vår hemsida www.ages.se. Du kan också beställa den

2021-05-04

Delårsrapport januari–mars 2021

i tryckt version via mail till: pressmeddelande@ages.se

2021-05-04

Årsstämma 2021

eller i ett brev till: AGES Industri, Årsredovisning, Box 815,

2021-07-08

Delårsrapport januari–juni 2021

301 18 Halmstad

2021-10-28

Delårsrapport januari–september 2021

2022-02-08

Bokslutskommuniké januari–december 2021

2022-maj

Årsstämma 2022
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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 Falkenberg AB
Kabelvägen 10
311 50 Falkenberg
Telefon +46 (0)346 71 50 00

AGES Machining Unnaryd AB
Hyltevägen 1
314 51 Unnaryd
Telefon +46 (0)371 622 00

AGES Kulltorp AB
Gnosjövägen 10
335 96 Kulltorp
Telefon +46 (0)370 836 60

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

UB Verktyg AB
Mjölnarevägen 6
331 73 Bor
Telefon +46 (0)370 65 88 80

AGES Hörle AB
Box 436
SE-331 24 Värnamo
Besöksadress: Hörle 3
Telefon +46 (0)370 333 700
AGES Shared Services AB
Hörle 3
331 92 Värnamo
Telefon +46 (0)370 65 07 00
AGES Kina
Hörle Automatic (Ningbo) Co.Ltd
No.108 JinChuan Road
Nordic Industrial Park
Zhenhai, Ningbo 315221
P.R. China

