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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 2013
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 2013 har 10 % av
andelarna i Metallgjuteriet Förvaltnings AB avyttrats i en, inom ägarkretsen, intern
omstrukturering. I övrigt är koncernen intakt.
Väsentliga händelser i perioden
Händelser av väsentlig karaktär för koncernen har inte förekommit.

Förväntningar om koncernens framtida utveckling
De positiva signaler om återhämtning som framträdde under våren har till viss del bekräftats
av en något starkare orderingång. Dock lyfter koncernen från en förhållandevis låg nivå och
en tydlig markering om konjunkturuppgång låter vänta på sig.
Vi bedömer att marknadsläget är fortsatt något avvaktande under hösten och hoppas kunna
blicka framåt mot mer gynnsamma tongångar under inledningen av 2014. Dock finns
orosmolnen i omvärlden fortfarande kvar och vi kan inte utesluta att dessa kommer att dämpa
koncernens utveckling.
Lönsamhetsutvecklingen för koncernen bedöms vara positiv även för resterande del av året.
Bolagen inom koncernen arbetar kontinuerligt med anpassningar till marknaden och söker
alternativ till de ordinarie produkterna/kunderna samtidigt som resursutnyttjandet analyseras
och justeras vid behov.
Falkenberg, 15 oktober 2013

Ingemar Esbjörnsson
Verkställande direktör
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2013-01-01
-2013-08-31

2012-01-01
-2012-08-31

82 552

65 408

2 326
437

5 544
228

85 315

71 180

Rörelsens kostnader
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Andel i intresseföretags resultat

-36 998
-14 141
-25 795
-4 384
-21
120

-28 311
-12 739
-24 415
-4 268
1 524

Summa rörelsens kostnader

-81 219

-68 209

4 096

2 971

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

22
95
-808

115
-1 055

Summa resultat från finansiella investeringar

-691

-940

Resultat efter finansiella poster

3 405

2 031

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Minoritetsandelar i årets resultat

-768
- 823

-535
148

Årets resultat

1 814

1 644

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor
och pågående arbete för annans räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter m m

Rörelseresultat

