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Kommentarer 

Information om verksamheten 

Bolagets verksamhet består i att utveckla och förvalta dotter- och intressebolag samt bistå 
genom finansieringsmedverkan. 
 

Verksamheten under tertial 1 2015 

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 2015 har inga 
förvärv eller avyttringar ägt rum och således är koncernen intakt. Efter tertialets utgång har 
dotterföretaget Wabe Snickeri & Specialinredningar AB avyttrats och effekten av detta 
redovisas under andra tertialet. 
 
Väsentliga händelser i perioden 
 
Industrifastigheten tillhörande Skedala Fastighets AB, koncernens senaste tillskott, genomgår 
en omfattande renovering innefattande även om- och tillbyggnad i syfte att anpassas till 
framtida uthyrningsverksamhet. Fastigheten beräknas vara i full drift fr.o.m. halvårsskiftet. 
 
I övrigt har inga händelser av väsentlig karaktär förekommit. 
 
Förväntningar om koncernens framtida utveckling 
 
Då senaste årens orosmoment i omvärlden ser ut att fortsätta, har förväntningarna på en 
förstärkning av marknaden skjutits på framtiden. Koncernens lönsamhetsutveckling är i hög 
grad beroende av dotterföretagens individuella förmåga att acklimatisera verksamheten till 
rådande förhållanden.   
 
Vi bedömer att marknadsläget för den traditionella industrin kommer att vara oförändrat. 
 
Lönsamheten för koncernen bedöms vara positiv även för resterande del av året.  
 
Falkenberg, 18 juni 2015 
 

Ingemar Esbjörnsson 
Verkställande direktör
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Koncernresultaträkning 2015-01-01 2014-01-01
 -2015-04-30 -2014-04-30
 
Rörelsens intäkter m m 
Nettoomsättning 33 202 39 935
Förändring av lager av produkter i arbete och  
färdiga varor 2 060 -2 300
Övriga rörelseintäkter       301       150
 
Summa intäkter m m 35 563 37 785
 
Rörelsens kostnader 
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror -13 686 -13 547
Övriga externa kostnader -6 384 -6 565
Personalkostnader -13 306 -13 684
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -2 037 -2 166
Övriga rörelsekostnader - -1
Andel i intresseföretags resultat       841    1 071
 
Summa rörelsens kostnader -34 572 -34 892
 
Rörelseresultat 991 2 893
 
Resultat från finansiella investeringar 
Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag - -
Ränteintäkter och liknande resultatposter 27 59
Räntekostnader och liknande resultatposter -281 -368
 
Summa resultat från finansiella investeringar -254 -309
 
Resultat efter finansiella poster 737 2 584
 
Skatt på årets resultat -173 -584
Uppskjuten skatt        -        -
 
Årets resultat 564 2 000
  
Hänförligt till 
 Moderföretagets aktieägare 609 1 672 
 Minoritetsintressen  -45    328 
  564 2 000 


