
 1(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falkess AB 
Org nr 556632-7895 
 

 

 

 

Tertialrapport 2012-01-01--2012-08-31 

 

 

 
Innehåll Sida 
 
- Kommentarer till tertial 2 2012 2 
- Koncernresultaträkning 3 
 
 
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.



Falkess AB 2(3) 
556632-7895 

 

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 2012 

Förändringar i koncernen 
 
Falkess AB arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten innebärande bl.a. att aktivt 
bearbeta marknaden för tilltänkta investeringar. Under 2012 har inga förvärv eller avyttringar 
ägt rum och således är koncernen intakt. 
 
Väsentliga händelser i perioden 
 
Händelser av väsentlig karaktär för koncernen har inte förekommit. 
 
 
Förväntningar om koncernens framtida utveckling 
 
Händelseutveckling i omvärlden det senaste året har spridit osäkerhet på samhället i stort och 
skapat ett avvaktande marknadsläge. De positiva signalerna före sommaren har under hösten 
kommit av sig och generellt minskat förväntningarna på konjunkturutvecklingen. Inom 
koncernen märks detta överlag, emellertid med vissa undantag. Den traditionella industrin, 
verkstadsföretagen, står sig relativt stark till trots.  
 
Vissa omstruktureringar inom koncernen pågår för närvarande. Dessa beräknas under 
kommande år påverka resultatet svagt positivt. 
  
Lönsamhetsutvecklingen för koncernen i stort 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, 30 oktober 2012 
 

Ingemar Esbjörnsson 
Verkställande direktör
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Koncernresultaträkning 2012-01-01 2011-01-01
 -2012-08-31 -2011-08-31
 
Rörelsens intäkter m m 
Nettoomsättning 65 408 55 516
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor 
och pågående arbete för annans räkning 5 544 9 983
Övriga rörelseintäkter      228      449
 
Summa intäkter m m 71 180 65 948
 
Rörelsens kostnader 
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror -28 311 -30 294
Övriga externa kostnader -12 739 -10 582
Personalkostnader -24 415 -20 484
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -4 268 -3 505
Övriga rörelsekostnader - -
Andel i intresseföretags resultat   1 524      979
 
Summa rörelsens kostnader -68 209 -63 886
 
Rörelseresultat 2 971 2 062
 
Resultat från finansiella investeringar 
Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag - -
Ränteintäkter och liknande resultatposter 115 146
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 055 -828
 
Summa resultat från finansiella investeringar -940 -682
 
Resultat efter finansiella poster 2 031 1 380
 
Skatt på årets resultat -535 -310
Uppskjuten skatt - -
Minoritetsandelar i årets resultat  148   215
 
Årets resultat 1 644 1 285
  


