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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 2022 

Förändringar i koncernen 
 

Under det första tertialet har samtliga andelar i Draper Europe AB förvärvats och 

försäljningen av AB Nya Metallgjuteriet har fullföljts. Falkess AB fortsätter arbeta 

kontinuerligt med att utveckla verksamheten innebärande bl.a. att aktivt bearbeta marknaden 

för tilltänkta investeringar.  

 

Väsentliga händelser i perioden 
 

Det första tertialet av 2022 har präglats av pågående krig i Ukraina genom att tillgången till 

vissa råmaterial har blivit svårare samt att priser har ökat. Koncernens bolag har under 

tertialet kunnat hantera dessa omständigheter väl så att försäljning och resultatutveckling är 

något starkare än föregående år.  

 

Flerårsjämförelse 

 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 

Nettoomsättning 72 162 53 704 50 855 51 228 

Resultat efter finansiella poster 12 585 4 503 4 773 3 297 

 

Förväntningar om koncernens framtida utveckling 

 

Under det andra tertialet kommer koncernens bolag behöva fortsätta hantera de föränderliga 

marknadsförhållanden som råder. 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, 27 juni 2022 

 

Ingemar Esbjörnsson 
Verkställande direktör
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Koncernresultaträkning 2022-01-01 2021-01-01 

 -2022-04-30 -2021-04-30 

   

Rörelsens intäkter m m   

Nettoomsättning 72 162 53 704 

Förändring av lager av produkter i arbete och  

färdiga varor 767 -914 

Övriga rörelseintäkter      717    2 382 

 

Summa intäkter m m 73 646 55 172 

   

Rörelsens kostnader   

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror -33 215 -23 057 

Övriga externa kostnader -11 053 -8 552 

Personalkostnader -19 787 -15 106 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -3 219 -2 592 

Övriga rörelsekostnader -430 -309 

Andel i intresseföretags resultat    1 152     -497 

 

Summa rörelsens kostnader -66 552 -50 113 

   

Rörelseresultat 7 094 5 060 

   

Resultat från finansiella investeringar   

Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag 6 575 - 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 58 60 

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 142 -617 

 

Summa resultat från finansiella investeringar 5 491 -557 

   

Resultat efter finansiella poster 12 585 4 503 

   

Skatt på årets resultat -809 -1 020 

Uppskjuten skatt        -        - 

 

Årets resultat 11 775 3 483 

  
Hänförligt till 

 Moderföretagets aktieägare 9 031 2 436 

 Minoritetsintressen   2 745 1 046 

  11 775  3 483 


