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  AGES Industri AB (publ) 

 

 
Delårsrapport 1 januari–30 september 2019 

 

VD:s kommentarer till koncernens utveckling 

under perioden 
Avmattningen i konjunkturen vi noterade under föregående 

period har fortsatt och vi konstaterar att flertalet kunder har 

justerat ner sina prognoser inför hösten. 

Omgående efter semestrarna startade vi ett åtgärdsprogram 

bestående av fortsatt ökade marknadssatsningar samt 

ytterligare kostnadsbesparingar.  

Kostnadsbesparingar består av åtgärder inom både fasta 

och rörliga kostnader. Vi konstaterar att det dämpar negativa 

effekter i konjunkturnedgången och kommer steg för steg ge 

effekt under 2020.  

Konjunkturläget är svårbedömt och det blir en balansgång 

med gas och broms samtidigt. 

 

För den delen av vår marknad som riktar sig mot 

fordonsindustrin och då framför allt personbilar är framtiden 

mycket spännande. 

Diskussionerna kring elektrifiering påverkar hela branschen 

och skapar både utmaningar och möjligheter.  

Hållbarhet är och kommer bli en än viktigare del i AGES 

framtida utveckling. 

Under hösten tar vi ett mer strukturerat fokus kring området. 

 

Vi har ytterligare en enhet som i början av oktober 

reviderades med positivt resultat enligt VDA standarden. 

VDA standarden är krav för leveranser inom delar av 

fordonsindustrin.  

Arbetet vi startade för ett år sedan gällande 

personalutveckling, AGES Academy, är nu implementerat 

och rullar vidare som en naturlig del i vår verksamhet.  

 

 

 

Framtida utveckling 
Fokus och strategiskt arbete inom organisation, marknad, 

teknik ger resultat. Vi ser det i form av nya kontrakt och 

mätetal gällande kvalitetsutfall och leveransprecision. 

Vi verkar i en bransch där tid från kontrakt till leverans är lång 

och långsiktighet är en förutsättning. 

 

Konjunkturen och kronförsvagningen är utmanande och vi 

anpassar oss som tidigare nämnts så långt det är möjligt. 

 

Moderniseringen av vårt pressgjuteri i Unnaryd är nödvändig 

och pågår med full kraft. 

 

Arbetet ligger till grund för AGES framtid oavsett utmaningar 

och det finns inga genvägar.  

 

Omsättning och resultat 
Delårsperioden 

Nettoomsättningen uppgick till 764 MSEK (822). 

Rörelseresultatet uppgick till 30 MSEK (42), vilket motsvarar 

en rörelsemarginal på 4 procent (5). Resultat före skatt var 

25 MSEK (36). 

Tredje kvartalet 

Nettoomsättningen uppgick till 199 MSEK (224). 

Rörelseresultatet uppgick till 9 MSEK (1). Resultat före skatt 

var 7 MSEK (-1). 

 

 

 

 

Delårsperioden 

• Nettoomsättningen var 764 MSEK (822) 

• Rörelseresultat 30 MSEK (42) 

• Resultat före skatt uppgick till 25 MSEK (36) 

• Resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (29) 

• Resultat per aktie var 2,85 SEK (4,20) 

•  

 

 

 

 

 

 
 

Tredje kvartalet 

• Nettoomsättningen var 199 MSEK (224) 

• Rörelseresultat 9 MSEK (1) 

• Resultat före skatt uppgick till 7 MSEK (-1) 

• Resultat efter skatt uppgick till 6 MSEK (0) 

• Resultat per aktie var 0,80 SEK (0,05) 
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Aktiedata och nyckeltal 
Resultat per aktie uppgick till 2,85 SEK (4,20) och eget 

kapital per aktie till 69,30 SEK (66,10). Soliditeten var vid 

periodens slut 45 procent (43). 

Viktiga händelser under perioden 
AGES Industri AB har den 1 maj förvärvat samtliga aktier i 

UB Verktyg AB. UB Verktyg är en väletablerad tillverkare av 

pressgjutningsverktyg och har sin verksamhet i Bor strax 

utanför Värnamo. AGES har en nära och långvarig relation 

med bolaget som leverantör av pressgjutningsverktyg och 

reservdelar. AGES kunder efterfrågar i större omfattning 

utveckling, korta projekttider och delaktighet vid framtagande 

av nya produkter. Genom förvärvet av UB Verktyg AB 

utvecklar vi vår strategi att bredda AGES kunderbjudande 

ytterligare. UB Verktyg omsatte 2018 24 MSEK. Det 

förvärvade bolagets balansomslutning uppgår till ca 12 

MSEK, varav ca 7 MSEK utgör eget kapital. Konsolidering av 

bolaget sker från den 1 Maj 2019 och förväntas bidra med ca 

0,50 kr i resultat per aktie på årsbasis. Köpeskillingen 

uppgick till 15 MSEK på skuldfri bas.  

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

balansdagen. 

Investeringar 
Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar 

uppgick under delårsperioden till 76 MSEK (43), varav 11 

MSEK (0) avser fastigheter, 49 MSEK (43) maskiner och 

inventarier samt 16 MSEK (0) företagsaffärer. 

Tredje kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 14 MSEK (9) 

varav 5 MSEK (0) avsåg fastigheter och 9 MSEK (9) 

maskiner och inventarier. 

Kassaflöde och likviditet 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 82 

MSEK (62). Koncernens likvida medel inklusive beviljade 

men ej utnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 63 

MSEK (65). 

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 56 i årsredovisningen för 2018. Inga 

ytterligare väsentliga risker bedöms ha tillkommit 

Redovisningsprinciper 
Koncernredovisningen för 2019 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 2018 med undantag av nya eller 

omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar som ska 

tillämpas från och med 1 januari 2019.  

 

Transaktioner med närstående 

Karaktären och omfattningen av transaktioner med 

närstående framgår av årsredovisningen 2018. Inga nya 

betydande transaktioner har skett under kvartalet. 

 

IFRS 9 Finansiella Instrument 

Koncernen tillämpar från och med 1 januari 2018 IFRS 9 

Finansiella instrument för alla finansiella instrument utöver 

ränteswappar för vilka säkringsredovisning enligt IAS 39 

fortsatt tillämpas. 

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder 

Koncernen tillämpar från och med 1 januari 2018 IFRS 15 

Intäkter från avtal med kunder i enlighet med den 

framåtriktade retroaktiva övergången som anges i 

standaren, vilket innebär att AGES tillämpar IFRS 15 från 

och med räkenskapsåret 2018 med startpunkten för 

tillämpningen per 1 januari 2018. 

Tillämpningen av IFRS 9 och IFRS 15 har inte haft någon 

effekt på koncernens finansiella resultat och ställning. 

IFRS 16 Leasingavtal 

Från och med 1 januari 2019 ersätter IFRS 16 leasingavtal 

nuvarande standard IAS 17 Leasingavtal som tillhörande 

tolkningar IFRIC 4, SIC 15 och SIC 27. Standarden har 

godkänts av EU. 

Koncernen tillämpar IFRS 16 från 1 januari 2019 och 

använder den förenklade övergångsmetoden vilket innebär 

att jämförande information i tidigare perioder inte kommer att 

räknas om. Leasingskulden utgörs av de diskonterade 

återstående leasingavgifterna per 1 januari 2019. 

Nyttjanderättstillgången uppgår för samtliga avtal till ett 

belopp som motsvarar leasingskulden justerat för 

förutbetalda eller upplupna leasingavgifter redovisade i 

rapporten över finansiell ställning vid första 

tillämpningsdagen. Övergången till IFRS 16 medför att 

nyttjanderättstillgångarna ökar med netto 4,0 MSEK, 

uppskjuten skattefordran med 0,2 MSEK, förutbetalda 

leasingavgifter minskar med 0,6 MSEK och skulderna ökar 

med netto 4,5 MSEK. 

För mer utförlig beskrivning av koncernens tillämpade 

redovisningsprinciper samt nya och kommande standarder, 

se not 2 i årsredovisningen för 2018. 

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 

koncernen utom i de fall som anges nedan.  Moderbolagets 

redovisning 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 begräsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i 

moderbolaget till följd av årsredovisningslagen samt, i vissa 

fall, av skatteskäl. Redovisningsprinciperna är oförändrade 

jämfört med föregående år.  

För påverkan på moderbolagets redovisningsprinciper 

avseende nya standarder från IASB, se koncernens not 2 i 

årsredovisningen för 2018.  
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Dotterbolagens verksamheter har likartade ekonomiska 

egenskaper och förutsättningar med avseende på 

produkternas karaktär och karaktären på produktions-

processen. Kundkategorierna är de samma 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. 

Framtida rapportdatum 
2020-02-05   Bokslutskommuniké januari-december 2019 

2020-05-05   Årsstämma 2020 

2020-05-05   Delårsrapport januari-mars 2020 

2020-07-09   Delårsrapport januari-juni 2020 

2020-11-03   Delårsrapport januari-september 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten 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 5 november 2019 

 

 

 

 Stefan Jonsson Fredrik Rapp Petter Fägersten  

 Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

 

 

  

 Anna Benjamin Tommy Gunnarsson Håkan Lindor    

 Styrelseledamot Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 

 

 

  Anders Magnusson 

  Verkställande Direktör 
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Rapport över totalresultat 

(MSEK) 

2019 
3 mån 
juli-sep 

2018 
3 mån 
juli-sep 

2019 
9 mån 
jan-sep 

2018 
9 mån 
jan-sep 

2018 
12 mån 
jan-dec 

       

Nettoomsättning 1) 199 224 764 822 1099 

Kostnad för sålda varor -178 -203 -689 -724 -970 

Bruttoresultat 21 21 75 98 129 
      

Övriga rörelseintäkter 3 2 5 4 5 

Försäljningskostnader -8 -13 -28 -36 -47 

Administrationskostnader -6 -7 -19 -19 -25 

Övriga rörelsekostnader -1 -2 -3 -5 -5 

Rörelseresultat 2) 9 1 30 42 57 
      

Finansiella poster -2 -2 -5 -6 -8 

Resultat före skatt 7 -1 25 36 49 

Skatt -1 1 -5 -7 -12 

Periodens resultat 6 0 20 29 37 
      

Övrigt totalresultat      

Förändring av säkringsreserv inklusive skatt 3) -1 0 -1 0 0 

Omräkningsdifferenser 4) 1 -1 1 0 0 

Totalresultat för perioden 6 -1 20 29 37 

Avskrivningar utgör -13 -10 -36 -31 -42 

1) Nettoomsättning per geografisk marknad avser samtliga intäkter från externa kunder fördelat på geografiska områden efter var kunden är lokaliserade, se nedan tabell. 

2) Rörelseresultatet har påverkats m ed -7,6 MSEK för helåret 2018 avseende omorganisation koncernledning. 
3) Avser effektiv del av värdeförändring i derivatinstrument använda för säkringsredovisning 
4) Avser effekter av valutaförändringar vid omräkning av nettoinvesteringar i utländska dotterbolag till SEK 
 
Skatt för perioden uppgår till 21%. Den av Riksdagen beslutade bolagsskattesänkningen i Sverige medförde 2018 en positiv engångseffekt om 0,5 MSEK som en följd av  
omvärdering av uppskjutna skattefordringar och skatteskulder. 
 
UB Verktyg AB ingår i koncernresultatet från förvärvsdagen den 1 maj 2019. Förvärvet bedöms har haft en marginell påverkan på koncernens nettoomsättning och resultat.  
Om enheten hade ingått i koncernen under hela perioden 2019, skulle omsättningen uppgått till ca 10 MSEK och periodisens resultat till ca 2 MSEK. 
 
 

 

Nettoomsättning per geografisk marknad  
  

 
 
 

2019 
9 mån 
jan-sep 

 
 
 

% 
 

2018 
9 mån 
jan-sep 

 
 
 

% 

2018 
12 mån 
jan-dec 

 
 
 

% 

Sverige 
    609  80% 667 

 

81% 

 
891 

 

81% 

Belgien   29 4% 38 5% 53 5% 

 
Nordamerika   31 4% 28 3% 37 3% 

Polen   23 3% 20 2% 26 2% 

Frankrike   12 2% 14 2% 19 2% 

Övriga   60 7% 55 7% 73 7% 

Koncernen totalt   764 100% 822 100% 1099 100% 
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Aktiedata 
2019 

3 mån 
juli-sep 

2018 
3 mån 
juli-sep 

2019 
9 mån 
jan-sep 

2018 
9 mån 
jan-sep 

2018 
12 mån 
jan-dec 

         

Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental 1) 7029 7029 7029 7029 7029 

Resultat per aktie, SEK 0,80 0,05 2,85 4,20 5,30 

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK    11,60 8,90 12,60 

Totalt antal aktier på balansdagen, tusental   7029 7029 7029 

Eget kapital per aktie på balansdagen, SEK   69,30 66,10 67,25 

Börskurs på balansdagen, SEK    43,80 74,00 64,60 

1) Antalet utestående aktier 31 mars 2018 uppgår till 7.028.974.  Moderbolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier. 

 
 

För definitioner, se sidan 8.  

 
 

Rapport över finansiell ställning 

(MSEK) 

2019 
30 sep 

2018 
30 sep 

2018 
31 dec 

     
TILLGÅNGAR     

Goodwill 399 391 391 

Materiella anläggningstillgångar 350 317 317 

Finansiella anläggningstillgångar 0 1 0 

Summa anläggningstillgångar 749 709 708 
    

Varulager 151 147 161 

Kortfristiga fordringar  172 220 210 

Likvida medel 10 5 7 

Summa omsättningstillgångar 333 372 378 

SUMMA TILLGÅNGAR 1082 1081 1086 
    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital 487 464 473 

Långfristiga skulder  220 221 195 

Kortfristiga skulder 1) 375 396 418 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1082 1081 1086 

Räntebärande skulder utgör 356 364 354 

Uppskjuten skatteskuld utgör 56 57 55 

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

 
UB Verktyg AB förvärvades 1 maj 2019. Förvärvade tillgångar och skulder, inklusive övervärden och efter omvärdering till verkligt värde uppgick till 26 MSEK  
respektive 8 MSEK. 

 
 
 

Rapport över förändringar i eget kapital 

(MSEK) 

2019 
30 sep 

2018 
30 sep 

2018 
31 dec 

     
Vid årets början 473 446 446 

Periodens totalresultat 20 29 37 

Nyemission - - - 

Lämnad utdelning, kontant -6 -11 -11 

Vid periodens slut 487 464 473 
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Rapport över kassaflöden 

(MSEK) 

2019 
9 mån 
jan-sep 

2018 
9 mån 
jan-sep 

2018 
12 mån 
jan-dec 

     

Rörelseresultat 30 42 57 

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

27 25 20 

Förändring av rörelsekapital 25 -5 12 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 82 62 89 
    

Investeringar -76 -42 -54 

Kassaflöde efter investeringar 6 20 35 

Finansiering -4 -26 -39 

Periodens kassaflöde 2 -6 -4 
    

Likvida medel vid årets början 7 11 11 

Kursdifferenser i likvida medel 0 0 0 

Likvida medel vid periodens slut 9 5 7 

    

Nyckeltal 

(MSEK) 

2019 
9 mån 
jan-sep 

2018 
9 mån 
jan-sep 

2018 
12 mån 
jan-dec 

Rörelsemarginal, % 3,9 5,1 5,2 

Vinstmarginal, % 3,2 4,4 4,4 
    

Avkastning på eget kapital p a, % 5,5 8,5 8,1 

Avkastning på sysselsatt kapital p a, % 4,9 6,8 6,9 

Avkastning på totalt kapital p a, % 3,8 5,1 5,2 
    

Räntetäckningsgrad, ggr 5,0 7,1 6,7 

Eget kapital, MSEK 487 464 473 

Soliditet, % 45 43 44 

Andel riskbärande kapital, % 50 48 49 
    

Nettoinvesteringar, MSEK 76 43 54 

Medelantal anställda 570 627 628 

För definitioner, se sidan 8. 

 

Kvartalsöversikt 

(MSEK) 

2019 
Q3 

2019 
Q2 

2019 
Q1 

2018 
Q4 

2018 
Q3 

2018 
Q2 

2018 
Q1 

2017 
Q4 

Nettoomsättning, MSEK 199 275 290 277 224 287 311 293 

Bruttoresultat, MSEK 21 20 34 31 21 32 45 35 

Rörelseresultat, MSEK 9 2 19 15 1 15 26 12 

Resultat före skatt, MSEK 7 0 18 13 -1 13 24 10 

Periodens resultat, MSEK 6 0 14 8 0 10 19 6 

Periodens totalresultat, MSEK 6 0 14 8 -1 10 20 6 

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

Soliditet, % 45 43 44 44 43 42 41 40 

Resultat per aktie, SEK 0,80 0,05 2,00 1,10 0,05 1,45 2,70 0,85 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,80 0,05 2,00 1,10 0,05 1,45 2,70 0,90 

För definitioner, se sidan 8. 
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Förvärvskalkyl 
(MSEK) 

Redovisade 
värden i 

dotterbolag 

Verkligt- 
värde- 

justering 

Verkligt  
värde i 

koncernen 

Immateriella anläggningstillgångar 0 8 8 

Materiella anläggningstillgångar 4 4 8 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Omsättningstillgångar 10 0 10 

Långfristiga skulder 0 -1 -1 

Kortfristiga skulder -7 0 -7 

    

Nettotillgångar/köpeskilling 7 11 18 
    

Likvida medel i förvärvad verksamhet   -2 

Totalt kassaflöde hänförligt till förvärvad verksamhet   16 

    

 
Den 1 maj 2019 förvärvades samtliga aktier i UB Verktyg 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 11 MSEK fördelat på byggnader (3,0 MSEK) och goodwill 
(8 MSEK). 
 

 

Resultaträkning, moderbolaget 
(MSEK) 

2019 
9 mån 
jan-sep 

2018 
9 mån 
jan-sep 

2018 
12 mån 
jan-dec 

Nettoomsättning 7,2 7,1 9,5 

Försäljnings- och administrationskostnader -10,0 -15,8 -19,5 

Rörelseresultat -2,8 -8,7 -10,0 
    

Resultat från andelar i koncernföretag – – 47,2 

Finansiella poster -1,9 -1,9 -2,7 

Resultat efter finansiella poster -4,7 -10,6 34,5 
    

Bokslutsdispositioner – – -12,0 

Skatt 1,0 2,3 -8,2 

Periodens resultat -3,7 -8,3 14,3 
    

Rapport över totalresultat    

Periodens resultat -3,7 -8,3 14,3 

Övrigt totalresultat – – – 

Totalresultat för perioden -3,7 -8,3 14,3 

Skatt uppgår till 21 procent (22) i delårsperioden 
Av moderbolagets nettoomsättning utgör 100 procent (100) fakturering mot dotterbolag. 
Rörelseresultatet har 2018 påverkats med -7,6 MSEK avseende omorganisation koncernledning 

 

Balansräkning, moderbolaget 
(MSEK) 

2019 
30 sep 

2018 
30 sep 

2018 
31 dec 

    
Tillgångar     

Anläggningstillgångar 541,4 532,6 523,8 

Omsättningstillgångar 188,9 198,6 253,1 
    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital 338,1 324,4 347,0 

Obeskattade reserver 108,4 96,4 108,4 

Långfristiga skulder 52,5 75,0 67,5 

Kortfristiga skulder 231,3 235,4 254,0 
    

Balansomslutning 730,3 731,2 776,9 
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Rapport över förändringar i eget kapital, moderbolaget 
(MSEK) 

2019 
30 sep 

2018 
30 sep 

2018 
31 dec 

     
Vid årets början 347,0 343,2 343,2 

Perioden totalresultat -3,7 -8,3 14,3 

Effekt av emitterade konvertibellån - - - 

Nyemission - - - 

Lämnad utdelning, kontant  -5,2 -10,5 -10,5 

Vid periodens slut 338,1 324,4 347,0 

 

Kassaflödesanalys, moderbolaget 
(MSEK) 

2019 
9 mån 
jan-sep 

2018 
9 mån 
jan-sep 

2018 
12 mån 
jan-dec 

     
Rörelseresultat -2,8 -8,7 -10,0 

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

-6,8 -0,6 39,2 

Förändring av rörelsekapital 57,3 33,9 4,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 47,7 24,6 33,2 
    

Investeringar -17,6 0 0 

Kassaflöde efter investeringar 30,1 24,6 33,2 
    

Finansiering -30,1 -24,6 -33,2 

Periodens kassaflöde 0,0 0,0 0,0 
    

Likvida medel vid årets början 0,0 0,0 0,0 

Kursdifferenser i likvida medel – – – 
    

Likvida medel vid periodens slut 0,0 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). 

   

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. 

  Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 

Resultat per aktie  Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande 

Årets resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier.  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. 
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Nyckeltal 
Intagan nyckeltal i denna rapport följer främst av upplysnings-
krav enligt IFRS och årsredovisningslagen. Övriga mått, s k 
alternativa nyckeltal, beskriver bland annat 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 varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

Kontakt: Anders Magnusson, verkställande direktör, telefon +46 (0) 70 542 01 50. 

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 5 november 2019 kl. 15.00 CET. 
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