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Kvartalsrapport Q1
1 JANUARI – 31 MARS 2016

Första kvartalet 2016 i sammandrag
Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

•   Nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 158,0 mkr (147,2) motsvarende en  
omsättningstillväxt om 7,3 procent.

•   Resultat före avskrivningar (EBITDA) förbättrades med 3,3 mkr uppgick till 4,8 mkr (1,5).
•   Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3,0 mkr (–0,5).
•   Resultat per aktie uppgick till 0,03 kr (–0,01).

MKR Januari-mars 2016 Januari-mars 2015

Nettoomsättning 158,0 147,2
Resultat före avskrivningar (EBITDA) 4,8 1,5
Rörelseresultat (EBIT) 3,0 –0,5
Nettoresultat (EBT) 2,6 –0,8
Resultat per aktie 0,03 –0,01

Verkställande direktörens kommentar

Vi ser under första kvartalet en ökning både i våra intäktsvolymer och vår beläggning. 
Detta gör att jag vågar se positivt på den fortsatta utvecklingen under året. Det är 
många faktorer som samverkar och skapar förbättring.

Joachim Morath
VD och koncernchef 



Verkställande direktörens kommentar
Vi ser under första kvartalet en ökning både i våra 
intäktsvolymer och vår beläggning. Detta gör att jag 
vågar se positivt på den fortsatta utvecklingen under 
året. Det är många faktorer som samverkar och skapar 
förbättring. Dock har vi ännu inte fått fullt genomslag av 
intäktsutvecklingen då den fortsatta bristen på främst 
läkare gör att vi är tvungna att hyra in dyrare resurser. 

Bakom vår tillväxt ligger både nya kunder och en 
växande efterfrågan från våra befintliga kunder. Den 
långvariga trenden med rekordhöga sjuktal, stigande 
psykisk ohälsa och nya lagreglerade arbetsmiljöföre-
skrifter börjar nu märkas i form av ökad efterfrågan på 
tjänster inom företagshälsa. Särskilt våra tjänster som 
inriktas på psykosocial hälsa har mött växande efter-
frågan under kvartalet. Arbetsgivarna ser i ökande ut-
sträckning att det är lönsamt att investera i de anställdas 
hälsa och en god social och organisatorisk arbetsmiljö.

Vi verkar i en marknad med stor prispress, där alla 
större affärer görs genom upphandlingar. Det ställer 
stora krav på oss som leverantörer. Jag tycker att vi på 
många sätt besitter både kompetens och resurser för att 
kunna hantera detta på ett bra sätt. Tack vare den styrkan 
har vi kunnat teckna ett antal nya kundavtal under perio-
den. De två största är Stockholms Stad och Malmö Stad 
som tillsammans omfattar närmare 40 000 medarbeta-
re. Leveransen till Malmö Stad är påbörjad och Stock-
holms Stad har uppstart 1 januari 2017. Vi bygger även ut 
organisationen när en intressant möjlighet öppnar sig. 
Vi har under kvartalet även utökat verksamheten med ett 
förvärv av en företagshälsa i Gävle vilket blir ett välkom-
met tillskott i en viktig region. 

Vi ser nu positiva effekter av de organisatoriska för-
ändringar vi gjorde förra året. Kunderna har fått tillgäng-
lighet till våra medarbetare vilket i sin tur för oss närmare 
kunderna. Förändringen är i linje med ett långvarigt 

strukturarbete som vi har bedrivit i syfte att skapa en ef-
fektiv organisation med närhet till kunden, god uppfölj-
ning och effektivt utnyttjande av resurser och kompetens.

I Feelgood har vi genom vårt arbete samlat mycket 
kunskap om hur vi mår på jobbet och vilka samband och 
mekanismer som finns kring en bra arbetsmiljö, hälsa 
och sjukfrånvaro. Vi har under våren arbetat med att ta 
fram en ny rapport som ska lyfta fram goda exempel på 
vad som ger fungerande arbetsplatser och ett hållbart 
arbetsliv. Vi kommer att kunna visa på effekten av alla de 
åtgärder och initiativ som gör att vi mår bra på jobbet.

I en debattartikel i april lyfte socialförsäkringsmi-
nistern Annika Strandhäll fram positiva exempel från 
arbetsgivare och talade för värdet av att investera i de 
anställdas arbetsmiljö och hälsa. Det är förstås lätt för 
oss att hålla med. Resonemanget är välkommet men 
saknar fortfarande skarpa förslag i form av morötter till 
ambitiösa och ansvarstagande arbetsgivare. De förslag 
som hittills diskuteras tenderar att betona bestraffning 
av arbetsgivare som har höga sjuktal, framför belöningar 
till dem som kan visa konkreta resultat av sitt arbete med 
arbetsmiljön och de anställdas hälsa. 

Feelgood är nu inne i en positiv utveckling och jag 
förutser inga större omstruktureringar under året. 
Givetvis driver vi vidare vår ordinarie affärsutveckling 
där ett viktigt område för oss är den framtida digitalise-
ringen. Jag är stolt över våra kunniga och engagerade 
medarbetare som dagligen gör skillnad för våra kunder 
och deras anställdas hälsa. Efterfrågan från våra kunder 
är god och vi koncentrerar oss nu fullt ut på kunderna 
och leveranser till dem.

Joachim Morath
VD och koncernchef
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Verksamhet och koncernstruktur

Omsättning och resultat 

Första kvartalets nettoomsättning uppgick till 158,0 
mkr (147,2), vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 
7,3 procent. I nettoomsättningen ingår omsättning för 
primärvårdsverksamheten som avvecklats under första 
halvåret 2015 med 0,0 mkr (1,7).

Koncernens kostnader uppgick under första kvar-
talet till 155,0 mkr (147,7), vilket motsvarar en ökning 
med 4,9 procent. De högre kostnaderna hänförs till de 
högre resurskostnaderna bolaget haft under kvartalet. 
Resultat före avskrivningar (EBITDA) förbättrades med 
3,3 mkr och uppgick till 4,8 mkr (1,5).

Det förbättrade resultatet beror på den positiva 
intäktsutvecklingen som Feelgood haft under första 
kvartalet. Totala avskrivningar under kvartalet uppgick 
till 1,8 mkr (1,9) och rörelseresultatet (EBIT) blev 3,0 
mkr (–0,5). Den avvecklade primärvårdsverksamheten 
ingår i rörelseresultatet (EBIT) med 0,0 mkr (–2,8).

Väsentliga händelser under kvartalet

Feelgood förvärvade den 1 januari 2016 genom inkråm 
verksamheten i Företagshälsan i Gävle AB. Verksamhe-
ten omsätter ca 7 mkr per år och har idag 8 medarbetare. 
Förvärvet kommer enbart att ha marginell effekt på 
Feelgoods balans- och resultaträkning.

Feelgood har under perioden tecknat avtal om 
företagshälsovård till majoriteten av Stockholms stads 
verksamheter. Avtalet omfattar ca 27 000 medarbetare 
inom Stockholms stad, med fokus på sänkt sjukfrånva-
ro, bättre hälsa och hållbar arbetsmiljö, såväl fysisk som 
psykosocial. Avtalet gäller från 2017-01-01 till 2018-12-31 
med möjlig förlängning på ytterligare två år.

Personal

Genomsnittligt antal heltidsanställda under kvarta-
let uppgick till 479 (464), vilket innebar att antalet 
årsanställda ökade marginellt. Andelen män uppgick 

Feelgood är ett hälsoföretag och verkar inom företags-
hälsa, träning, rehabilitering och fysioterapi. Bolaget 
erbjuder hälsotjänster till företag, organisationer och 
privatpersoner. Feelgood är ett rikstäckande företag 
med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på 
200 enheter över hela landet, varav ett femtiotal egna 
anläggningar. 

Verksamheten bedrivs i dotterbolag och moderbolagets 
verksamhet omfattar huvudsakligen kostnader för före-
tagsledning och utveckling av koncernens verksamhet. 
Feelgoods aktie är noterad på Nasdaq Stockholm lista 
över små bolag ”Small Cap Stockholm” under namnet 
FEEL.
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Första kvartalet 2016

Feelgoodaktien 12 månader
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till 22,3 procent (23,4) och andelen kvinnor uppgick till 
77,7 procent (76,6). Personalkostnaderna under första 
kvartalet uppgick till 91,2 mkr (87,9).

Investeringar

Koncernens investeringar i materiella och immateriella 
anläggningstillgångar uppgick under första kvartalet till 
1,5 mkr (0,2). 

Finansiering och likviditet 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
under första kvartalet till –7,1 mkr (–21,5). Föränd-
ringen jämfört med föregående år är till största delen 
hänförliga till förändringar i rörelsekapitalet. Totalt 
kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till 
–0,9 mkr (0,1). Kassaflödet från finansieringsverksam-
heten uppgick till 3,7 mkr (18,7) och avser till största 
delen förändring av räntebärande lån och utnyttjande 
av checkräkningskredit. Periodens kassaflöde uppgick 
till –4,4 mkr (–2,7).

Tillgänglig likviditet uppgick till 6,3 mkr (10,7) och 
avser banktillgodohavande samt outnyttjad checkräk-
ningskredit. Bolaget har vid periodens slut en total check-
kredit på 66,0 mkr (70,0), varav utnyttjad checkkredit 
uppgick till 50,4 mkr (63,7). Räntebärande skulderna 
avser utnyttjad checkkredit, räntebärande lån samt pen-
sionsskuld. Räntebärande skulder har minskat med 9,1 
mkr och uppgick till 74,5 mkr (83,6). Nettoskulden har 
minskat med 2,0 mkr och uppgick till 73,5 kr (75,5).

Feelgood redovisar en uppskjuten skattefordran om 
21,2 mkr (21,2), varav 21,1 mkr (21,2) är hänförligt till un-
derskottsavdrag. Den uppskjutna skattefordran redovi-
sas som övriga anläggningstillgångar. Koncernens totala 
underskottsavdrag uppgick till 138,3  mkr (142,5), vilket 
motsvarar 30,4 mkr (31,4) i uppskjutna skattefordringar.

Eget kapital 

Det egna kapitalet uppgick vid första kvartalets utgång 
till 126,4 mkr (128,9). Soliditeten vid balansdagen var 
43,6 procent (42,9) och eget kapital per aktie uppgick 
till 1,22 kronor (1,24).

Feelgoods årsstämma den 22 maj 2015 beslutade att 
utge teckningsoptioner till de anställda. De anställda 
fick möjlighet att förvärva teckningsoptioner till ett 
pris uppgående till 0:20 kronor per teckningsoption, 
vilket motsvarar teckningsoptionens verkliga värde. 
Totalt tecknades 2 400 000 teckningsoptioner som 
kan ge upphov till 2 400 000 nya aktier. Teckningspe-
rioden för aktierna är mellan 4 juni 2015 och 15 juni 
2018. Teckningskursen uppgår till 1,49 kronor per 
aktie. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar 
aktiekapitalet med 3 000 000 kronor. Då de anställda 
har erlagt teckningsoptionernas verkliga värde omfat-

tas inte optionsprogramet av IFRS 2 – Aktierelaterade 
ersättningar. Med hänsyn tagen till att teckningskursen 
överstiger periodens genomsnittliga aktiekurs förekom-
mer ingen utspädningseffekt.

Marknad 

Feelgoods verksamhet inom företagshälsa har tydliga 
säsongsvariationer men relativt låg känslighet för 
konjunkturmässiga variationer i efterfrågan. Första 
kvartalet är i likhet med tredje säsongsmässigt svagare 
medan andra och fjärde kvartalet är säsongsmässigt 
starkare. Feelgood bedömer att marknaden för Feel-
goods tjänster som stabil inför 2016, med en rad under-
liggande drivkrafter som långsiktigt ökar efterfrågan. 
Enligt Konjunkturinstitutet låg den så kallade konfi-
densindikatorn kvar på hög nivå sedan slutet av förra 
året, vilket enligt institutet visar på en betydligt starkare 
ekonomisk tillväxt än normalt.

Moderbolaget

Moderbolag i Feelgoodkoncernen är Feelgood Svenska 
AB (publ). Till moderbolagets verksamhet hänförs kost-
nader för VD och styrelse samt kostnader relaterade till 
börs och finansiering. Moderbolagets omsättning under 
första kvartalet uppgick till 5,6 mkr (0,5) och avser 
fakturering av utförda tjänster till dotterbolag. Resultat 
efter skatt uppgick till 0,4 mkr (–5,3). 

Investeringarna uppgick till 0,0 mkr (0,0). Moder-
bolagets likvida medel uppgick vid rapportperiodens 
utgång till 0,0 mkr (0,0). Eget kapital uppgick till 167,0 
mkr (155,6). Moderbolagets resultat- och balansräkning 
i sammandrag redovisas på sidan 10.

Transaktioner med närstående

Transaktioner med närstående beskrivs utförligt i not 
32 i årsredovisningen 2015. Omfattning och inriktning 
av dessa transaktioner har inte västenligt förändrats 
under året.

Säsongsvariation

Feelgoods intäkter har en för branschen typisk säsongs-
mässig variation. Säsongsvariationen följer kundernas 
arbete över året. Detta ger betydligt lägre intäkter under 
semesterperioder och över årsskiften. Kvartal 2 och 4 är 
således förhållandevis starka kvartal, medan det tredje 
kvartalet är förhållandevis svagt. Kvartal 1 är vanligen 
något svagare än 2 och 4. 

Finansiella mål

Feelgoods långsiktiga finansiella mål är att över en 
konjunkturcykel ha en omsättningstillväxt på 10 pro-
cent med en vinstmarginal på minst 7,5 procent och en 
soliditet på minst 30 procent. Feelgood redovisade en 
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omsättningstillväxt om 7,3 procent för första kvartalet. 
Den redovisade vinstmarginalen uppgick för första 
kvartalet till 1,6 procent och soliditeten uppgick till 43,6 
procent. Feelgood har som policy att inte lämna prognos 
om den framtida resultatutvecklingen.

Nyemissioner och bemyndiganden

Inga nyemissioner har skett under perioden.
Årsstämman 2015 beslutade att ge bemyndigande 

till styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, 
vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädes-
rätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 
10 000 000 aktier, en ökning av aktiekapitalet om högst 
12 500 000 kronor. Betalningen för aktierna ska kunna 
ske i kontanter, kvittning eller genom tillskjutande 
av apportegendom. Bemyndigandet som medför en 
utspädning om mindre än nio (9) procent motiveras av 
att bolaget ska ges möjlighet att vid eventuellt bolags-
förvärv, kunna betala hela eller delar av köpeskillingen 
med bolagets aktier. Bemyndigandet har inte utnyttjats.

Händelser efter rapportperiodens slut

Inga övriga väsentliga händelser att rapportera har 
skett efter rapportperiodens slut.

Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten

Feelgoods verksamhet och lönsamhet påverkas av en 
rad yttre och inre faktorer. Till de områden där kon-
cernen är exponerad för risker kan bland annat räknas 
marknadsberoende, affärsrisker, politiska risker och fi-
nansiella risker. Marknadsberoende avser risker kopp-
lade till faktorer som påverkar efterfrågan på Feelgoods 
marknader. Hit hör exempelvis makroekonomiska 
faktorer såsom efterfråge- och konjunkturutveckling, 
men även faktorer kopplade till konkurrensen.

Affärsrisker är kopplade till Feelgoods affär och inbe-
griper kund- och leverantörsberoende. Större förändring-
ar i efterfrågan från Feelgoods största kunder har en stor 
påverkan på Feelgoods lönsamhet. Leverantörsberoende 
risker utgörs framför allt av ett flertal olika hyresavtal som 
avser lokaler. Större förändringar av väsentliga hyresvill-
kor kan ha en stor påverkan på Feelgoods lönsamhet. 

Politiska risker utgörs främst av risker kopplade 
till politiska beslut på hälso- och sjukvårdsområdet. 
Marknadens aktörer är beroende av politiska beslut då 
hälso- och sjukvårdsområdet till stor del är offentligt 
finansierat. Detta medför osäkerhet om vilka förutsätt-
ningar som långsiktigt kommer att gälla. Sammantaget 
kan sägas att den politiska debatt som pågår påverkar 
Feelgood i positiv riktning. 

Feelgoods politiska riskexponering är förhållan-
devis låg tack vare att huvuddelen av omsättningen 
kommer från privatfinansierad verksamhet. Dock kan 

förändrade regler kring sjukvård och företagshälsovård 
få stora kortsiktiga konsekvenser. 

Feelgoods verksamhet är även utsatt för finansiella 
risker som kan ge fluktuationer i resultat och kassaflöde. 
Dessa risker är huvudsakligen kreditrisk, likviditetsrisk 
och ränterisk. Därutöver finns risker för egendom och 
ansvar som är försäkringsbara. En sammanfattning av 
koncernens principer avseende finansiell riskhantering 
finns på sidan 66 i Årsredovisningen 2015, not 34. 

Inga väsentliga förändringar har gjorts i riskbe-
dömningar jämfört med årsredovisning för 2015. Läs 
mer om Feelgoods risk- och känslighetsanalys på sidan 
65-66 i Årsredovisningen 2015, not 33.

Finansiella instrument

Feelgoods finansiella instrument består av kundfordring-
ar, upplupna intäkter, likvida medel, leverantörsskulder, 
upplupna leverantörskostnader och räntebärande skul-
der. Skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta. Öv-
riga finansiella tillgångar och skulder har korta löptider. 
Härav bedöms de verkliga värdena på samtliga finansiella 
instrument approximativt motsvara bokfört värde.

Redovisningsprinciper

Kvartalsrapporten för koncernen har upprättats i 
enlighet med tillämpliga regler i Årsredovisningslagen 
och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i 
enlighet med Årsredovisningslagen. Per 1 januari 2016 
trädde ett antal nya standarder och tolkningar från 
IFRS i kraft vilka finns beskrivna i årsredovisningen för 
2015 sid 50-53. De nya eller omarbetade standarder och 
uttalanaden som trätt i kraft har inte haft någon väsent-
lig effekt på koncernens finansiella rapporter. Samma 
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har 
använts i kvartalsrapporten som i årsredovisningen för 
2015. Feelgood består av ett rörelsesegment och erbju-
der sina kunder ett enhetligt erbjudande som består av 
tjänster inom företagshälsa, träning och sjukgymnastik 
där alla tjänster är en del av en helhet.

Kommande rapporttillfällen

•   Ordinarie årsstämma 20 maj 2016
•   Delårsrapport för sex månader, 19 augusti 2016
•   Delårsrapport för nio månader, 28 oktober 2016
•   Bokslutskommuniké för 2015, 17 februari 2017

Årsstämma 2016

Feelgood Svenska AB håller årsstämma den 20 maj 
2016, kl13.00 på Garnisonen konferens, Karlavägen 
100, i Stockholm. I anslutning direkt efterstämman 
kommer besluten från stämman att offentliggöras i en 
kommuniké. Kommunikén från årsstämman kommer 
även att finnas på bolagets hemsida. 
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Övrig information

Ekonomiska rapporter och lämnade pressmeddelanden 
finns tillgängliga från och med publiceringstillfället 
på Feelgoods webbplats www.feelgood.se under fliken 
Investerare/Rapporter. På webbplatsen finns också 
möjlighet att anmäla om prenumeration av koncernens 
finansiella information.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som 
Feelgood skall offentliggöra enligt lagen om värdepap-
persmarknad och/eller lagen om handel med finansiella 
instrument. Informationen lämnades för offentliggö-
rande den 4 maj 2016 kl. 08.00.

Kontaktpersoner:

Joachim Morath, VD, 0702-13 08 23,
 joachim.morath@feelgood.se
Cecilia Höjgård Höök, CFO, 0700-92 24 84, 
cecilia.hojgard-hook@feelgood.se

Granskning av delårsrapporten

Denna delårsrapport har inte granskats av  
bolagets revisorer.

Stockholm den 4 maj 2016

Joachim Morath
Verkställande direktör
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Rapport över totalresultat för koncernen

TKR
Jan-mar 

2016
Jan-mar 

2015
Apr 2015-
mar 2016

Jan-dec
2015

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 157 962 147 193 581 768 570 999

Övriga rörelseintäkter - - - -

Summa rörelseintäkter 157 962 147 193 581 768 570 999

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader –61 939 –57 831 –232 850 –228 742

Personalkostnader –91 248 –87 909 –342 888 –339 549

Avskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar –1 787 –1 941 –7 382 –7 536

Rörelseresultat (EBIT) 2 988 –488 –1 352 –4 828
Finansiella poster –394 –300 –1 254 –1 160

Resultat före skatt (EBT) 2 594 –788 –2 606 –5 988
Skatt 177 218 –35 6

Periodens resultat 2 771 –570 –2 641 –5 982

Övrigt totalresultat - - - -

Komponenter som inte kommer att omklassificeras till  
årets resultat

Aktuariella förluster/vinster - - –394 –394

Skatt hänförligt till övrigt totalresultat - - 87 87

Summa komponenter som inte kommer att  
omklassificeras till årets resultat - - –307 –307

Periodens övrigt totalresultat - - –307 –307

Totalresultat för perioden 2 771 –570 –2 948 –6 289

Inget innehav utan bestämmande inflytande.

Finansiella rapporter

Resultat per aktie

Jan-mar 
2016

Jan-mar 
2015

Apr 2015-
mar 2016

Jan-dec
2015

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning (st) 103 940 371 103 940 371 103 940 371 103 940 371

Resultat per aktie före och efter utspädning (kronor) 0,03 –0,01 –0,03 –0,06
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Koncernens finansiella ställning i sammandrag

TKR 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 133 636 137 180 134 265

Materiella anläggningstillgångar 9 594 4 021 9 270

Övriga anläggningstillgångar 21 160 21 836 21 160

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel 124 358 133 017 124 533

Likvida medel 968 4 388 5 326

Summa tillgångar 289 716 300 442 294 554

Eget kapital 126 400 128 868 123 629

Långfristiga skulder och avsättningar
Räntebärande inkl pensionsskuld 22 938 19 062 22 791

Uppskjuten skatteskuld 2 285 2 928 2 463

Kortfristiga skulder
Räntebärande 51 557 64 539 47 450

Icke räntebärande 86 536 85 045 98 221

Summa skulder och eget kapital 289 716 300 442 294 554

Koncernens rapport över  
förändringar i eget kapital i sammandrag

TKR 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31

Eget kapital vid periodens ingång 123 629 129 438 129 438

Periodens totalresultat 2 771 -570 -6 289

Optionspremie 1) - - 480

Utdelning - - -

Eget kapital vid periodens utgång 126 400 128 868 123 629

Inget innehav utan bestämmande inflytande föreligger.
1)  Se vidare information sid 4 avsnitt eget kapital.

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

TKR
Jan-mar 

2016
Jan-mar 

2015
Jan-dec

2015

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 4 381 1 152 –352

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital –11 510 –22 607 –3 949

Kassaflöde från den löpande verksamheten –7 129 –21 455 –4 301

Kassaflöde från investeringsverksamheten –944 84 2 053

Kassaflöde från finansieringsverksamheten1) 3 715 18 712 527

Periodens kassaflöde –4 358 –2 659 –1 721

Likvida medel vid periodens början 5 326 7 047 7 047

Likvida medel vid periodens slut 968 4 388 5 326

1)  Avser nettoamortering av banklån samt förändring av uttnyttjad checkräkningskredit.
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Koncernens nyckeltal

Jan-mar 
2016

Jan-mar 
2015

Jan-dec
2015

Avkastning på eget kapital 2,4% –0,4% 3,8%

EBITDA marginal 3,0% 1,0% 0,5%

Rörelsemarginal 1,9% –0,3% –0,8%

Vinstmarginal 1,6% –0,5% –1,0%

Soliditet 43,6% 42,9% 42,0%

Nettoskuld (Tkr) 68 149 75 547 64 916

Skuldsättningsgrad 0,6 0,6 0,6

Medelantal heltidsanställda 479 464 469

Genomsnittligt antal aktier 103 940 371 103 940 371 103 940 371

Antal aktier vid periodens slut 103 940 371 103 940 371 103 940 371

Resultat efter skatt per aktie 0,03 –0,01 –0,06

Eget kapital per aktie vid periodens slut 1,22 1,24 1,19

Definitioner
LÖNSAMHETSMÅTT

Avkastning på eget kapital • Rörelseresultat (EBIT) i 
procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

EBITDA-marginal • Rörelseresultat före avsk (EBITDA) i 
procent av periodens omsättning.

Rörelsemarginal • Rörelseresultat (EBIT) i procent av 
periodens omsättning.

Vinstmarginal • Resultat före skatt (EBT) i procent av 
periodens omsättning.

DIVERSE MÅTT

Soliditet • EK (inkl minoritet) i procent av balansomslut-
ningen.

Nettoskuld • Räntebärande skulder minus räntebärande 
tillgångar (inkl avsättningar till pensioner).

Skuldsättningsgrad • Räntebärande skulder i procent av 
eget kapital.

AKTIERELATERADE MÅTT

Resultat/aktie • Periodens resulat i procent av genom-
snittligt utestående antal aktier.

Eget kapital per aktie • Eget kapital i procent av antal 
aktier på balansdagen.

ÖVRIGA DEFINITIONER

Begreppet ”Enheter” avser de adresser där Feelgood 
själva eller via en sammarbetspartner finns representerade.
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

TKR
Jan-mar 

2016
Jan-mar 

2015
Apr 2015- 
mar 2016

Jan-dec
2015

Nettoomsättning 5 641 525 29 183 24 067
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader –3 775 –4 437 –18 407 –19 069

Personalkostnader –1 049 –978 –3 820 –3 749

Avskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar –347 –392 –1 522 –1 567

Rörelseresultat (EBIT) 470 –5 282 5 434 –318

Resultat från andelar i koncernföretag - - 5 565 5 565

Övriga finansiella poster –41 20 –35 26

Resultat före skatt (EBT) 429 –5 262 10 964 5 273
Skatt - - - -

Resultat 429 –5 262 10 964 5 273

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 1 356 2 764 1 675

Materiella anläggningstillgångar 251 364 279

Finansiella anläggningstillgångar 209 891 218 491 209 891

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel 7 898 8 249 26 131

Likvida medel - - -

Summa tillgångar 219 396 229 868 237 976

Skulder och eget kapital
Eget kapital 167 023 155 579 166 594

Kortfristiga skulder
Räntebärande 5 462 4 220 5 791

Skulder till koncernföretag 43 110 65 784 58 834

Icke räntebärande 3 801 4 285 6 757

Summa skulder och eget kapital 219 396 229 868 237 976

Moderbolagets rapport över totalresultatet

TKR
Jan-mar 

2016
Jan-mar 

2015
Apr 2015- 
mar 2016

Jan-dec
2015

Resultat 429 –5 262 10 964 5 273
Övrigt total resultat - - - -

Totalresultat för perioden 429 –5 262 10 964 5 273
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Feelgoods huvudkontor

Besöksadress: Garnisonen, Banérgatan 16

Postadress: Box 10111, 100 55 Stockholm

Tel: 08-545 810 00

www.feelgood.se


