
 1(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falkess AB 

Org nr 556632-7895 

 

 

 

 

Tertialrapport 2020-01-01--2020-08-31 

 

 

 

Innehåll Sida 

 

- Kommentarer till tertial 2 2020 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 bistå 

genom finansieringsmedverkan. 

 

Verksamheten under tertial 2 2020 

Förändringar i koncernen 

 

Falkess AB arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten innebärande bland annat att 

aktivt bearbeta marknaden för tilltänkta investeringar. Inga förändringar i 

koncernsammansättningen har ägt rum under det andra tertialet. 

 

Väsentliga händelser i perioden 

 

Under det andra tertialet 2020 har den coronapandemi som drabbat samhället haft viss 

påverkan på koncernens verksamhet. Effekten syns främst i form av en något minskad 

försäljning. Ett omfattande arbete har gjorts i koncernens bolag för att motverka 

resultateffekten av det försäljningsbortfall som varit. 

 

Flerårsjämförelse     

 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 

Nettoomsättning 86 987 95 634 82 431 80 135 

Resultat efter finansiella poster 6 523 5 652 2 421 6 131 

 

Förväntningar om koncernens framtida utveckling 

 

Marknadssituationen kring koncernens bolag är fortsatt i varierande omfattning påverkad av 

coronapandemin. I flera fall märks en viss återgång till högre aktivitetsnivå medan andra i 

högre grad fortfarande kämpar med pandemins effekter. Allmänt upplevs osäkerheten större 

än normalt och en stor vaksamhet föreligger. Koncernens lönsamhetsutveckling är i hög grad 

beroende av dotter- och intresseföretagens individuella förmåga att anpassa verksamheten till 

rådande förhållanden.  

 

Lönsamheten för koncernen bedöms vara positiv för resterande del av året.  

 

 

Falkenberg, 15 oktober 2020 

 

Ingemar Esbjörnsson 
Verkställande direktör
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Koncernresultaträkning 2020-01-01 2019-01-01 

 -2020-08-31 -2019-08-31 

   

Rörelsens intäkter m m   

Nettoomsättning 86 987 95 634 

Förändring av lager av produkter i arbete och  

färdiga varor 1 405 1 211 

Övriga rörelseintäkter      2 584      1 195 

 

Summa intäkter m m 90 976 98 040 

   

Rörelsens kostnader   

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror -41 024 -43 762 

Övriga externa kostnader -14 390 -15 160 

Personalkostnader -23 999 -27 404 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -4 660 -4 843 

Övriga rörelsekostnader -598 -105 

Andel i intresseföretags resultat     1 261          12 

 

Summa rörelsens kostnader -83 410 -91 262 

   

Rörelseresultat 7 566 6 778 

   

Resultat från finansiella investeringar   

Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag - - 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 25 115 

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 068 -1 241 

 

Summa resultat från finansiella investeringar -1 043 -1 126 

   

Resultat efter finansiella poster 6 523 5 652 

   

Skatt på årets resultat -1 611 -1 313 

Uppskjuten skatt        -        - 

 

Årets resultat 4 912 4 339 

  
Hänförligt till 

 Moderföretagets aktieägare 4 029 3 334 

 Minoritetsintressen         883 1 005  

  4 912 4 339 


