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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 2010 

Förändringar i koncernen 
 
Falkess AB arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten innebärande bl.a. att aktivt 
bearbeta marknaden för tilltänkta investeringar. Under det andra tertialet 2010 har intresse-
företaget Halmstad Tool AB avyttrats. I övrigt är koncernen intakt. 
 
Väsentliga händelser i perioden 
 
Händelser av väsentlig karaktär, utöver ovan nämnda avyttring, har inte förekommit i 
perioden. 
 
 
Förväntningar om framtida utveckling 
 
Det under 2009 rådande konjunkturläget har haft en fortsatt inverkan på koncernens 
resultatutveckling under året. Marknadssignalerna under det andra tertialet är tydligt bättre 
jämfört med tidigare vilket främst märks genom en ökad orderingång hos näst intill samtliga 
bolag. Dock kvarstår vissa osäkerhetsfaktorer i omvärlden vilket eventuellt hämmar 
koncernens utveckling något. 
 
Bolagen inom koncernen fortsätter arbetet med anpassningar till marknaden och söker 
alternativ till de ordinarie produkterna/kunderna samtidigt som vissa besparingsåtgärder och 
rationaliseringar genomförs. Resultatet av detta arbete kommer sannolikt att visas under 
senare delen av året i form av högre orderingång samt ett bättre resursutnyttjande. 
Förväntningarna på resultatutvecklingen under det tredje och sista tertialet för året är bättre 
jämfört med tidigare. 
 
Falkenberg, 7 oktober 2010 
 
Ingemar Esbjörnsson 
Verkställande direktör
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Koncernresultaträkning 2010-01-01 2009-01-01
 -2010-08-31 -2009-08-31
  
Rörelsens intäkter m m  
Nettoomsättning 51 779 42 222
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor 
och pågående arbete för annans räkning 4 731 2 339
Övriga rörelseintäkter            -        174
 
Summa intäkter m m 56 510 44 735
  
Rörelsens kostnader  
Råvaror och förnödenheter samt handelsvaror -20 744 -16 886
Övriga externa kostnader -10 784 -7 651
Personalkostnader -20 796 -16 139
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -2 348 -2 499
Övriga rörelsekostnader - -72
Andel i intresseföretags resultat     -492   -1 414
 
Summa rörelsens kostnader -55 164 -44 661
  
Rörelseresultat 1 346 74
  
Resultat från finansiella investeringar  
Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag -156 -
Ränteintäkter och liknande resultatposter 77 175
Räntekostnader och liknande resultatposter -379  -423
 
Summa resultat från finansiella investeringar -458 -248
  
Resultat efter finansiella poster 888 -174
  
Skatt på årets resultat 125 45
Uppskjuten skatt - -
Minoritetsandelar i årets resultat 301 -218
 
Årets resultat 1 314 -347
  


