1(3)

Falkess AB
Org nr 556632-7895

Tertialrapport 2013-01-01--2013-04-30

Innehåll
- Kommentarer till tertial 1 2013
- 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 2013
Förändringar i koncernen
Falkess AB arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten innebärande bl.a. att aktivt
bearbeta marknaden för tilltänkta investeringar. Inga förvärv eller avyttringar har ägt rum
under det första tertialet 2013 och således är koncernen intakt.
Väsentliga händelser i perioden
Händelser av väsentlig karaktär för koncernen har inte förekommit.

Förväntningar om koncernens framtida utveckling
Vissa positiva signaler om återhämtning av konjunkturen i stort har framträtt under våren. Vi
hoppas kunna lämna ett avvaktande marknadsläge bakom oss för att istället blicka framåt mot
mer gynnsamma tongångar under hösten. Detta märks redan på sina håll inom koncernen där
vi ser ett förbättrat orderläge.
Dock finns orosmolnen i omvärlden fortfarande kvar, i synnerhet avseende de södra delarna
av Europa, och vi kan inte utesluta att dessa kommer att dämpa koncernens utveckling. Vår
förhoppning är att den traditionella industrin, verkstadsföretagen, står sig relativt stark till
trots.
Lönsamhetsutvecklingen för koncernen 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, 18 juni 2013

Ingemar Esbjörnsson
Verkställande direktör
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2013-01-01
-2013-04-30

2012-01-01
-2012-04-30

39 571

33 123

7 559
334

4 207
59

47 464

37 389

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

-21 674
-7 227
-13 749
-2 182
-33
83

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

Summa rörelsens kostnader

-44 782

-36 161

2 682

1 228

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

48
-424

61
-506

Summa resultat från finansiella investeringar

-376

-445

Resultat efter finansiella poster

2 306

783

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Minoritetsandelar i årets resultat

-477
-574

-212
165

1 255

736

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

