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Kommentarer 

Information om verksamheten 

Bolagets verksamhet består i att utveckla och förvalta dotter- och intressebolag samt bistå 
genom finansieringsmedverkan. 
 

Verksamheten under tertial 2 2015 

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 2015 har 
dotterföretaget Wabe Snickeri & Specialinredningar AB avyttrats med en positiv resultat-
effekt som följd. I övrigt är koncernen intakt. 
  
Väsentliga händelser i perioden 
 
Industrifastigheten tillhörande Skedala Fastighets AB, koncernens senaste tillskott, har sedan 
förvärvet genomgått en omfattande renovering i syfte att anpassas till framtida uthyrnings-
verksamhet. Fastigheten i dess nuvarande form har sedan halvårsskiftet varit i full drift. 
Diskussioner kring vidare exploatering av fastigheten pågår. 
 
I övrigt har inga händelser av väsentlig karaktär förekommit. 
 
Förväntningar om koncernens framtida utveckling 
 
Marknadsförutsättningarna för bolagen inom koncernen har förbättrats något beroende på en 
viss konjunkturuppgång. Vaksamheten kring omvärldsfaktorernas påverkan på koncernen 
kvarstår. Koncernens lönsamhetsutveckling är i hög grad beroende av dotter- och 
intresseföretagens individuella förmåga att acklimatisera verksamheten till rådande 
förhållanden.  
 
Det tredje tertialet ser ut att ha en starkt positiv påverkan på koncernens lönsamhet för 
resterande del av året. 
 
 
Falkenberg, 20 oktober 2015 
 

Ingemar Esbjörnsson 
Verkställande direktör
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Koncernresultaträkning 2015-01-01 2014-01-01
 -2015-08-31 -2014-08-31
 
Rörelsens intäkter m m 
Nettoomsättning 57 759 73 346
Förändring av lager av produkter i arbete och  
färdiga varor 1 938 -801
Övriga rörelseintäkter       469       310
 
Summa intäkter m m 60 166 72 855
 
Rörelsens kostnader 
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror -24 623 -28 173
Övriga externa kostnader -11 495 -13 146
Personalkostnader -21 249 -24 968
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -3 871 -4 334
Övriga rörelsekostnader - -
Andel i intresseföretags resultat    1 826    1 411
 
Summa rörelsens kostnader -59 412 -69 210
 
Rörelseresultat 754 3 645
 
Resultat från finansiella investeringar 
Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag 942 -
Ränteintäkter och liknande resultatposter 73 111
Räntekostnader och liknande resultatposter -525 -709
 
Summa resultat från finansiella investeringar 490 -598
 
Resultat efter finansiella poster 1 244 3 047
 
Skatt på årets resultat -95 -702
Uppskjuten skatt        -        -
 
Årets resultat 1 149 2 345
  
Hänförligt till 
 Moderföretagets aktieägare 1 617 2 037 
 Minoritetsintressen  -468    308 
  1 149 2 345 


