1(3)

Falkess AB
Org nr 556632-7895

Tertialrapport 2010-01-01--2010-04-30

Innehåll
- Kommentarer till tertial 1 2010
- Koncernresultaträkning

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.

Sida
2
3

Falkess AB
556632-7895

2(3)

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 2010
Förändringar i koncernen
Falkess AB arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten innebärande bl.a. att aktivt
bearbeta marknaden för tilltänkta investeringar. Under det första tertialet 2010 har AB Nya
Metallgjuteriet förvärvats. AB Nya Metallgjuteriet är ett modernt och komplett gjuteri vars
produktion bedrivs i egna lokaler i Halmstad. I övrigt är koncernen intakt.
Väsentliga händelser i perioden
Händelser av väsentlig karaktär, utöver ovan nämnda förvärv, har inte förekommit i perioden.

Förväntningar om framtida utveckling
Det under 2009 rådande konjunkturläget har haft inverkan på koncernens resultatutveckling
hittills under året. Marknadssignalerna under senare delen av första tertialet är tydligt bättre
jämfört med tidigare vilket främst märks genom en ökad orderingång hos näst intill samtliga
bolag. Dock finns vissa osäkerhetsfaktorer kvar i omvärlden vilket sannolikt har hämmat
tillväxten.
Bolagen inom koncernen fortsätter arbetet med anpassningar till marknaden och söker
alternativ till de ordinarie produkterna/kunderna samtidigt som vissa besparingsåtgärder
verkställs. Resultatet av detta arbete kommer sannolikt att visas under senare delen av året i
form av högre orderingång samt ett bättre resursutnyttjande.

Falkenberg, 30 juni 2010

Ingemar Esbjörnsson
Verkställande direktör

Falkess AB
556632-7895

Koncernresultaträkning

3(3)

2010-01-01
-2010-04-30

2009-01-01
-2009-04-30

25 994

19 665

1 946
-

4 175
170

27 940

24 010

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

-9 037
-6 108
-10 932
-1 194
-841

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

Summa rörelsens kostnader

-28 112

-24 047

Rörelseresultat

-172

-37

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

41
-199

108
-253

Summa resultat från finansiella investeringar

-158

-145

Resultat efter finansiella poster

-330

-182

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Minoritetsandelar i årets resultat

383
403

48
-46

Årets resultat

456

-180

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

