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Kommentarer
Information om verksamheten
Bolagets verksamhet består i att utveckla och förvalta dotter- och intressebolag samt att även
bistå genom finansieringsmedverkan.

Verksamheten under tertial 1 2009
Förändringar i koncernen
Falkess AB arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten innebärande bl.a. att aktivt
bearbeta marknaden för tilltänkta investeringar. I perioden har dock inga förändringar av
koncernen ägt rum.
Väsentliga händelser i perioden
Varbergs Precision AB har påbörjat byggnation av en ny industrifastighet i Varberg. Bolagets
nya lokaler kommer att förbättra dess framtida utvecklingsmöjligheter väsentligt. Inflyttning i
den nya fastigheten beräknas ske i slutet av sommaren.
Halmstad Tool AB har investerat i en ny maskin, en fleroperationssvarv, för ca 3 mkr.
Investeringen, vilken huvudsakligen ägde rum före årsskiftet men togs i bruk i början av året,
förväntas öka produktionskapaciteten avsevärt.
Dotterbolaget Celec AB har genomfört ombyggnader av fastigheten i perioden, främst i syfte
att skapa bättre förutsättningar för sälj- och produktionsavdelningarna.

Förväntningar om framtida utveckling
Det rådande konjunkturläget har haft stor inverkan på koncernens resultatutveckling under
det första tertialet. Samtliga bolag inom koncernen arbetar med anpassningar till marknaden
och söker även alternativ till de ordinarie produkterna/kunderna. En nyans av positiva
signaler från marknaden börjar märkas och en viss återhämtning av koncernens resultat
förväntas under hösten.

Falkenberg, 29 maj 2009

Ingemar Esbjörnsson

Gert Sevholt

Verkställande direktör

Ordförande

Niklas Wolfhagen
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2009-01-01
-2009-04-30

2008-01-01
-2008-04-30

19 665

24 145

4 175
170

909
48

Summa intäkter m m

24 010

25 102

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter samt handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Andel i intresseföretags resultat

-9 744
-3 876
-8 652
-1 257
-518

-8 557
-3 850
-8 734
-1 008
1 141

-24 047

-21 008

-37

4 094

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

108
-253

65
-338

Summa resultat från finansiella investeringar

-145

-273

Resultat efter finansiella poster

-182

3 821

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Minoritetsandelar i årets resultat

48
-46

-1 179
-647

-180

1 995

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor
och pågående arbete för annans räkning
Övriga rörelseintäkter

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Årets resultat

