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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 1 2017 

Förändringar i koncernen 
 
Falkess AB arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten innebärande bl.a. att aktivt 
bearbeta marknaden för tilltänkta investeringar.  
Inga nämnvärda förändringar i koncernsammansättningen har ägt rum under första tertialet.  
 
Väsentliga händelser i perioden 
 
Inledningen av 2017 visar en försäljning och resultatutveckling som är något starkare än 
föregående år, vilket gäller generellt för koncernen. 
 
Det delägda dotterbolaget Böttö 2 i Malmö AB, vilket bedriver fastighetsförvaltning, har i 
perioden påbörjat projektering avseende ombyggnation och omfattande underhåll av 
fastigheten i syfte att vidareutveckla verksamheten. 
 
I övrigt har inga händelser av väsentlig karaktär förekommit. 
 
Förväntningar om koncernens framtida utveckling 
 
Marknadsförutsättningarna för bolagen inom koncernen har förbättrats till stor del beroende 
på den allmänna konjunkturen. Dock kvarstår vaksamheten ytterst kring omvärldsfaktorernas 
påverkan på koncernen. Koncernens lönsamhetsutveckling är i hög grad beroende av dotter- 
och intresseföretagens individuella förmåga att acklimatisera verksamheten till rådande 
förhållanden.  
 
Lönsamheten för koncernen bedöms vara positiv även för resterande del av året.  
 
Falkenberg, 27 juni 2017 
 

Ingemar Esbjörnsson 
Verkställande direktör
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Koncernresultaträkning 2017-01-01 2016-01-01
 -2017-04-30 -2016-04-30
 
Rörelsens intäkter m m 
Nettoomsättning 40 660 36 684
Förändring av lager av produkter i arbete och  
färdiga varor 2 171 734
Övriga rörelseintäkter       232       255
 
Summa intäkter m m 43 063 37 673
 
Rörelsens kostnader 
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror -18 466 -15 386
Övriga externa kostnader -6 880 -6 709
Personalkostnader -12 943 -13 149
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -2 576 -2 019
Övriga rörelsekostnader - -
Andel i intresseföretags resultat    1 404    1 116
 
Summa rörelsens kostnader -39 461 -36 147
 
Rörelseresultat 3 602 1 527
 
Resultat från finansiella investeringar 
Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag - -
Ränteintäkter och liknande resultatposter 21 39
Räntekostnader och liknande resultatposter -360 -257
 
Summa resultat från finansiella investeringar -339 -218
 
Resultat efter finansiella poster 3 263 1 309
 
Skatt på årets resultat -720 -300
Uppskjuten skatt        -        -
 
Årets resultat 2 543 1 009
  
Hänförligt till 
 Moderföretagets aktieägare 2 230 1 036 
 Minoritetsintressen    313     -27 
  2 543 1 009 


