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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 2016 

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 2016 har samtliga 
andelar i Weinerska Fastighets AB (fd Donum Fastighetsförvaltning AB) förvärvats. 
Bolaget bedriver fastighetsförvaltning av en industrifastighet belägen i Halmstad. 
Utöver detta har aktieinnehavet i Metallgjuteriet Förvaltnings AB ökat med 10% till en total 
ägarandel om 80%.  
 
Väsentliga händelser i perioden 
 
Centralsystem i Falkenberg AB, helägt dotterbolag till C-elec AB, har under våren flyttat sin 
verksamhet till moderbolagets lokaler. Flytten beräknas generera ett mer effektivt resurs-
utnyttjande, vissa synergieffekter samt kostnadsreduktioner. 
 
Skedala Fastighets AB har i perioden påbörjat en process gällande klyvning av fastigheten, 
innebärande att markområde ska avskiljas från befintlig fastighet i syfte att möjliggöra vidare 
exploatering av denna. 
 
I övrigt har inga händelser av väsentlig karaktär förekommit. 
 
Förväntningar om koncernens framtida utveckling 
 
Marknadsförutsättningarna för bolagen inom koncernen har förbättrats en aning beroende på 
en viss konjunkturuppgång. Dock kvarstår vaksamheten ytterst kring omvärldsfaktorernas 
påverkan på koncernen, inte minst med avseende på de europeiska marknaderna. Koncernens 
lönsamhetsutveckling är i hög grad beroende av dotter- och intresseföretagens individuella 
förmåga att acklimatisera verksamheten till rådande förhållanden.  
 
Lönsamheten för koncernen bedöms vara positiv även för resterande del av året.  
 
Falkenberg, 20 juni 2016 
 

Ingemar Esbjörnsson 
Verkställande direktör
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Koncernresultaträkning 2016-01-01 2015-01-01
 -2016-04-30 -2015-04-30
 
Rörelsens intäkter m m 
Nettoomsättning 36 684 33 202
Förändring av lager av produkter i arbete och  
färdiga varor 734 2 060
Övriga rörelseintäkter       255       301
 
Summa intäkter m m 37 673 35 563
 
Rörelsens kostnader 
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror -15 386 -13 686
Övriga externa kostnader -6 709 -6 384
Personalkostnader -13 149 -13 306
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -2 019 -2 037
Övriga rörelsekostnader - -
Andel i intresseföretags resultat    1 116       841
 
Summa rörelsens kostnader -36 147 -34 572
 
Rörelseresultat 1 527 991
 
Resultat från finansiella investeringar 
Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag - -
Ränteintäkter och liknande resultatposter 39 27
Räntekostnader och liknande resultatposter -257 -281
 
Summa resultat från finansiella investeringar -218 -254
 
Resultat efter finansiella poster 1 309 737
 
Skatt på årets resultat -300 -173
Uppskjuten skatt        -        -
 
Årets resultat 1 009 564
  
Hänförligt till 
 Moderföretagets aktieägare 1 036 609 
 Minoritetsintressen     -27  -45 
  1 009 564 


