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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 2012
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 2012 har inga
förvärv eller avyttringar ägt rum och således är koncernen intakt.
Väsentliga händelser i perioden
Händelser av väsentlig karaktär för koncernen har inte förekommit.

Förväntningar om koncernens framtida utveckling
Den senaste tidens händelseutveckling i omvärlden, framför allt avseende södra delarna av
Europa, sprider osäkerhet på samhället i stort och har skapat ett avvaktande marknadsläge.
Inom koncernen märks detta överlag, emellertid med vissa undantag. Den traditionella
industrin, verkstadsföretagen, står sig relativt stark till trots.
Lönsamhetsutvecklingen för koncernen i stort bedöms vara positiv även för resterande del av
året.
Bolagen inom koncernen arbetar kontinuerligt med anpassningar till marknaden och söker
alternativ till de ordinarie produkterna/kunderna samtidigt som resursutnyttjandet analyseras
och justeras vid behov.
Falkenberg, 21 juni 2012

Ingemar Esbjörnsson
Verkställande direktör
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2012-01-01
-2012-04-30

2011-01-01
-2011-04-30

33 123

28 187

4 207
59

2 803
29

37 389

31 019

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

-14 854
-6 830
-13 257
-2 070
850

-12 034
-5 303
-10 930
-1 752
789

Summa rörelsens kostnader

-36 161

-29 230

1 228

1 789

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

61
-506

78
-369

Summa resultat från finansiella investeringar

-445

-291

Resultat efter finansiella poster

783

1 498

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Minoritetsandelar i årets resultat

-212
165

-393
-17

736

1 088

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

Rörelseresultat

Årets resultat

