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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 2 2008 

Förändringar i koncernen 
 
Andelarna i Spångens Förvaltnings AB, med det tillhörande dotterbolaget Spångens 
Gästgivaregård AB, har i perioden avyttrats till dess huvudägare.  
Även innehavet i Verkstadsgruppen Argus AB, vars verksamhet det senaste året bestått i 
fastighetsförvaltning, har överlåtits under andra tertialet. 
 
Väsentliga händelser i perioden 
 
Weinerska Bokbinderiet AB har under sommaren genomfört omfattande investeringar om 
ca 12 mkr i maskinparken. Investeringarna avser huvudsakligen en ny limbindningsmaskin. 
Limbindning är kärnan i bolagets verksamhet och är även den idag populäraste metoden för 
industriell bok- och broschyrproduktion. Investeringen är av väsentlig betydelse för 
framtiden. 
 
Intresseföretaget Bewico i Tvååker Förvaltnings AB har, i syfte att förbättra framtida 
utvecklingsmöjligheter, förvärvat den fastighet i vilken verksamheten bedrivs. 
 
 
Förväntningar om framtida utveckling 
 
Koncernens resultat för räkenskapsåret 2008 förväntas överstiga föregående år.  
 
 
 
Falkenberg, 29 september 2008 
 
Ingemar Esbjörnsson Gert Sevholt 
Verkställande direktör Ordförande
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Koncernresultaträkning 2008-01-01 2007-01-01
 -2008-08-31 -2007-08-31
  
Rörelsens intäkter m m  
Nettoomsättning 43 444 47 769
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor 
och pågående arbete för annans räkning 3 576 3 020
Övriga rörelseintäkter   1 808      393
 
Summa intäkter m m 48 828 51 182
  
Rörelsens kostnader  
Råvaror och förnödenheter samt handelsvaror -17 723 -18 233
Övriga externa kostnader -8 273 -8 945
Personalkostnader -16 494 -19 840
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 944 -1 970
Övriga rörelsekostnader - -
Andel i intresseföretags resultat    1 794    2 139
 
Summa rörelsens kostnader -42 640 -46 849
  
Rörelseresultat 6 188 4 333
  
Resultat från finansiella investeringar  
Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag 2 717 327
Ränteintäkter och liknande resultatposter 142 113
Räntekostnader och liknande resultatposter  -643  -679
 
Summa resultat från finansiella investeringar 2 216 -239
  
Resultat efter finansiella poster 8 404 4 094
  
Skatt på årets resultat -1 723 -1 064
Uppskjuten skatt - -
Minoritetsandelar i årets resultat   -984   -389
 
Årets vinst 5 697 2 641
  


