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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 2009 

Förändringar i koncernen 
 
Falkess AB arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten innebärande bl.a. att aktivt 
bearbeta marknaden för tilltänkta investeringar. I perioden har dock inga förändringar av 
koncernen ägt rum. 
 
Väsentliga händelser i perioden 
 
Varbergs Precision AB har i princip färdigställt nybyggnationen av en ny industrifastighet 
belägen i Varberg. Bolagets nya lokaler kommer att förbättra dess framtida 
utvecklingsmöjligheter väsentligt. Inflyttning kommer att ske under oktober månad.  
 
I övrigt har det inte förekommit några väsentliga händelser. 
 
 
Förväntningar om framtida utveckling 
 
Det rådande konjunkturläget har haft stor inverkan på koncernens resultatutveckling hittills 
under året. Bolagen inom koncernen arbetar med anpassningar till marknaden och söker 
alternativ till de ordinarie produkterna/kunderna. Resultatet av detta arbete kommer sannolikt 
att visas under senare delen av året i form av högre orderingång.  
 
En nyans av positiva signaler från marknaden börjar märkas vilket stärker förväntningarna 
inför nästkommande år. 
 
 
 
Falkenberg, 30 september 2009 
 
Ingemar Esbjörnsson Gert Sevholt Niklas Wolfhagen 
Verkställande direktör Ordförande
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Koncernresultaträkning 2009-01-01 2008-01-01
 -2009-08-31 -2008-08-31
  
Rörelsens intäkter m m  
Nettoomsättning 42 222 43 444
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor 
och pågående arbete för annans räkning 2 339 3 576
Övriga rörelseintäkter       174   1 808
 
Summa intäkter m m 44 735 48 828
  
Rörelsens kostnader  
Råvaror och förnödenheter samt handelsvaror -16 886 -17 723
Övriga externa kostnader -7 651 -8 273
Personalkostnader -16 139 -16 494
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -2 499 -1 944
Övriga rörelsekostnader -72 -
Andel i intresseföretags resultat   -1 414    1 794
 
Summa rörelsens kostnader -44 661 -42 640
  
Rörelseresultat 74 6 188
  
Resultat från finansiella investeringar  
Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag - 2 717
Ränteintäkter och liknande resultatposter 175 142
Räntekostnader och liknande resultatposter -423   -643
 
Summa resultat från finansiella investeringar -248 2 216
  
Resultat efter finansiella poster -174 8 404
  
Skatt på årets resultat 45 -1 723
Uppskjuten skatt - -
Minoritetsandelar i årets resultat -218   -984
 
Årets resultat -347 5 697
  


