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1 juli – 30 september 2012

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

 ■ Nettoomsättningen för tredje kvartalet var 113,6 Mkr 
(119,0). För jämförbara enheter *) var omsättnings
tillväxten 2 pro cent, 113,6 Mkr (111,6). 

 ■ Rörelseresultatet (EBIT) blev 13,1 Mkr (13,2). För 
jämförbara enheter *) förbättrades resultatet med  
6 procent, 13,1 Mkr (13,9). 

 ■ Resultat per aktie uppgick till 0,13 kr (0,13).

 ■ Intäktsfört stimulansbidrag uppgick till 2,7 Mkr (4,6).

 ■ Under september öppnade Feelgood sin andra 
vårdcentral, i Göteborg på Volvo Torslanda.  
Auktorisation har erhållits för Stockholm.

Belopp i Mkr 
Jul–sep 

 2012
Jul–sep 

2011
Jan–sep 

 2012
Jan-sep 

2011

Nettoomsättning 113,6 119,0 489,2 1) 460,7

Rörelseresultat (EBIT) -13,1 -13,2 24,5 2) 6,6

Nettoresultat (EBT) -13,5 -14,2 22,1 3,8

Resultat per aktie, kr -0,13 -0,13 0,22 0,04

Feelgoods vårdcentraler slår upp portarna

delårsrapporT
1 januari – 30 SEPTEMBEr 2012

1 januari – 30 september 2012

Första nio månaderna i sammandrag
Belopp inom parentes avser, om inte annat anges,   
mot svarande värden föregående år.

 ■  1) Nettoomsättningen för de första nio månaderna var 489,2 
Mkr (460,7). Exklusive avyttringen av träningsverksamheterna 
var nettoomsättningen 471,3 Mkr (460,7). För jämförbara   
en heter *) var omsättningstillväxten 5 procent, 471,3 Mkr 
(450,8).

 ■ Avyttringen av fyra träningsenheter till Actic Sverige AB i maj, 
gav en intäkt om 17,9 Mkr och ett positivt resultat om 15,9 Mkr. 

 ■  2) Totalt rörelseresultat (EBIT) blev 24,5 Mkr (6,6).Rörelse
resultatet rensat för engångsposter i form av realisations
vinster och avgångsvederlag uppgick till 12,1 Mkr (6,6). För 
jämförbara enheter *) blev det justerade resultatet 12,1 Mkr (5,9).

 ■ Resultat per aktie uppgick till 0,22 kr (0,04).

 ■ Intäktsfört statligt stimulansbidrag uppgick till 19,7 Mkr (32,8).

 ■ I maj tillträdde tidigare styrelseordförande Fredrik Thafvelin 
som bolagets verkställande direktör och Christoffer  
Lundström tillträdde som styrelseordförande.

Intäkter per anställd och kvartal, två år tillbaka
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*)  För jämförbarhet har avyttrade enheters omsättning och 
resultat exkluderats i föregående års siffror för perioden 
juni t o m september.

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, sjukgymna stik, primärvård och träning. Vi erbjuder 
innovativa  hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam 
investering, genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för ohälsa i före tag och ökad livskvalitet för privatpersoner. Feelgood 
är ett rikstäckande före tag med cirka 570 medarbetare och levererar hälsotjänster på 150 enheter över hela landet, av dessa är 
sextio talet egna anläggningar. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq OMX Nordic, Small Cap.
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Det första halvårets goda volymökningar har minskat något under tredje 
kvartalet och vi kan se en viss avmattning i försäljningen inom affärs
område företag. Antalet varsel inom industrin har ökat något, främst i västra 
Sverige, men våra verksamheter har ännu inte påverkats av någon generell 
konjunkturnedgång.  Vi följer noga utvecklingen i marknaden och har 
beredskap för att snabbt kunna vidta åtgärder som kan reducera effekterna 
av en nedgång.

I september öppnades vår första vårdcentral i Göteborg där den ligger  
tillsammans med företagshälsovårdsenheten på Volvo Torslanda. Den  
första november öppnar vi en vårdcentral vid vår enhet på Grev Turegatan  
i Stockholm, något vi förberett under sommaren. 

Under kvartalet har vi fått en säljchef på plats med uppdrag att stärka och 
utveckla vår kundnära säljorganisation tillsammans med vår starka produkt
organisation. Arbetet med att etablera Feelgoodmetoden och andra tjänster 
baserade på hälsoekonomiska kalkyler har haft och kommer att ha hög 
prioritet, detta för att erbjuda våra kunder en optimal leverans och högsta 
möjliga mervärde. Vi ser också att de av våra kunder som använder sig av 
Frisklinjen får ett ökat värde av sina hälsoinvesteringar. Nu ska vi sprida 
Frisklinjen brett och satsar på både utveckling och försäljning av tjänsten. 

Fredrik Thafvelin
Vd och koncernchef

Verkställande direktörens kommentar
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Företag 1)
Jul–sep 

2012
Jul–sep  

2011
Jan–sep 

2012
Jan–sep

2011

Nettoomsättning 97 019 96 725 393 637 379 858

Rörelseresultat (EBIT) -5 778 -7 594 34 102 25 923

privat 2)
Jul–sep  

2012
Jul–sep 

2011
Jan–sep 

2012
Jan–sep 

2011

Nettoomsättning 15 305 22 286 74 256 80 887

Rörelseresultat (EBIT) -2 587 -2 082 -2 112 -4 555

Övrigt 3)
Jul–sep 

2012
Jul–sep 

2011
Jan–sep 

2012
Jan–sep 

2011

Nettoomsättning 1 260 0 21 287 0

Rörelseresultat (EBIT) -4 738 -3 504 -7 525 -14 725

Totalt
Jul–sep 

2012
Jul–sep  

2011
Jan–sep

2012
Jan–sep

2011

Nettoomsättning 113 584 119 011 489 181 460 745

Rörelseresultat (EBIT) -13 103 -13 180 24 465 6 643

1) I segmentet Företag ingår Feelgoods verksamhet inom företags
hälsa riktad till företagsmarknaden.

2) I segmentet Privat ingår Feelgoods verksamhet inom träning och 
sjukgymnastik riktad till privatmarknaden. 

3) I segmentet Övrigt ingår primärvårdsverksamheten, finansförvalt
nings kostnader, centrala kostnader samt koncernens finansierings
kostnader. I arbetet med centraliseringen av administrativt arbete 

som skett under första halvåret 2011 har centrala funktioner såsom 
ekonomi ökat sina kostnader samtidigt som dessa minskat i affärsom
råde Företag och Privat. Primärvårdsverksamheten ingår för kvartalet 
med en omsättning om 1,3 Mkr (0,0) och ett rörelseresultat om 2,0 Mkr 
(1,8). För de första nio månaderna ingår de med en omsättning om 3,3 
Mkr (0,0) och ett rörelse resultat om 5,7 Mkr (3,6). För de första nio 
månaderna ingår omsättning på 17,9 Mkr och resultat på 15,9 Mkr 
avseende avyttringen av träningsverksamheten.

Feelgoods affärsområden, översikt
Belopp i Tkr

Tredje kvartalet 2012
omsättning och resultat
Tredje kvartalets nettoomsättning uppgick till 113,6 Mkr 
(119,0). För jämförbara enheter ökade omsättningen  
med 2 procent, 113,6 Mkr (111,6). I omsättningen ingår 
statligt stimulansbidrag om 2,7 Mkr (4,6).

Koncernens kostnader uppgick under kvartalet till 
126,7 Mkr (132,2), för jämförbara enheter var kost 
naderna 126,7 Mkr (125,5). Kostnadsökningen för 
 jämförbara enheter är 1 procent medan omsättnings
tillväxten är 2 procent. 

Väsentliga händelser under kvartalet
Under tredje kvartalet har Feelgood gjort förändringar i 
företagsledningen för att skapa förutsättningar för fort  
satt volymtillväxt och satsningar på primärvård. Daniel  
Eriksson har anställts som ny försäljningschef och  
Torbjörn Sandström som regionchef för verksamhetsom
råde Primär vård. Under perioden har bolagets affärsom
rådeschef för Privat och marknadschef  Henrik Ramstedt 
meddelat att han kommer att lämna bolaget under hösten. 

Första nio månaderna 2012
omsättning och resultat
Nettoomsättningen för de första nio månaderna exklu
sive avyttringen av träningsenheterna som skedde i andra 
kvartalet var 2 procent högre än motsvarande period före
gående år, 471,3 Mkr (460,7). För jämförbara enheter var 
omsättnings tillväxten 5 procent, 471,3 Mkr (450,8). Total 
netto omsättning under årets första nio månader upp
gick till 489,2 Mkr (460,7). I omsättningen ingår statligt 
stimulans bidrag om 19,7 Mkr (32,8).

Koncernens kostnader uppgick till 464,7 Mkr (454,1). 
För jämförbara enheter, exklusive engångskostnader i form 
av realisationskostnader och avgångsvederlag till f d Vd, 
var kostnaderna 459,3 Mkr (445,0). Kostnadsökningen 
beror främst på ökning av direkta kostnader till följd av den 
ökade omsättningsvolymen. 
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statliga stimulansbidrag
Feelgood har under årets nio första månader intäktsfört 
19,7 Mkr (32,8) i stimulansbidrag. Under tredje kvartalet 
har staten aviserat att medel avseende den del som utgjort 
besöksersättning för 2012 är slut. Feelgoods bedömning 
baserat på den information som finns från berörda myn
digheter är därför att utbetalningar av det statliga stimu
lansbidraget kommer fortsätta att vara på en lägre nivå 
även för resterande del av 2012 jämfört med förgående år.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för de 
första nio månaderna till 31,3 Mkr (12,2). Kassaflödet har 
använts till att minska bolagets nettoskuld med 43,9 Mkr 
till 54,8 Mkr. Periodens kassaflöde uppgick till 0,0 Mkr 
(2,0). 

De räntebärande skulderna uppgick till 60,2 Mkr 
(80,7). Likvida medel uppgick till 5,3 Mkr (4,6) och ej 
utnyttjad checkkredit till 25,4 Mkr (5,8) vid periodens slut 
med en total checkkredit på 60,0 Mkr (54,0). Koncernens 
underskottavdrag uppgick till 151,2 Mkr (181,5), vilket 
skulle motsvara 39,8 Mkr (49,0) i uppskjutna skatte
fordringar, av vilket Feelgood redovisar 21,2 Mkr (21,2) 
som uppskjuten skatt. Soliditeten uppgick till 43,5 pro 
cent (33,5). 

Investeringar
Koncernens investeringar i materiella och immateriella 
 anläggningstillgångar uppgick under årets första nio 
 månader till 5,4 Mkr (4,0). 

personal
Medeltal heltidsanställda var under tredje kvartalet 536 
(590), varav 118 (128) personer var män och 418 (462) var 
kvinnor. Medeltal heltidsanställda var under de första nio 
månaderna 562 (592), varav 124 (128) personer var män 
och 438 (464) var kvinnor.

Marknad
Den osäkerhet i omvärlden och konjunkturen som varit 
under en lång tid har hittills inte haft någon tydlig på
verkan på bolagets utveckling. Viss ökning i antalet varsel 
kan ses hos industrin i västra Sverige. Dock är Feelgoods 
ledning mycket observant på konjunkturförändringar för 
att kunna agera tidigt i en sjunkande marknad. 

Finansiella mål
Feelgood har som policy att inte lämna prognos om den 
framtida resultatutvecklingen. Feelgoods långsiktiga 
finansiella mål är en årlig volymtillväxt på 10 procent med 
en vinstmarginal på minst 7,5 procent och en soliditet på 
minst 30 procent. För årets  första nio månader var tillväxt
ökningen exklusive avyttringen av träningsverksamheter  
2 procent. För jämförbara enheter var tillväxtökningen  
5 procent. Vinstmarginalen justerat för engångsposter i 
form av avgångsvederlag till f d Vd samt realisationsvinster 
blev 2,1 procent. Soliditeten uppgick till 43,5 procent.

säsongsvariation
Feelgoods intäkter har en för branschen typisk säsongs
mässig variation. Säsongsvariationen följer kundernas 
arbete över året. För affärsområde Företag leder detta 
till betydligt lägre intäkter under semesterperioder och 
över årsskiften. Kvartal 2 och 4 är således förhållandevis 
starka kvartal för affärsområde Företag, medan det tredje 
kvartalet är förhållandevis svagt. Kvartal 1 är vanligen 
något svagare än 2 och 4. För affärsområde Privat ser vi ett 
markant högre inflöde av nya kunder efter ledigheter som 
nyår och sommar.

Nyemissioner och bemyndiganden
Inga nyemissioner har skett under perioden.

Årsstämman 2012 beslutade att ge bemyndigande till 
styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett 
eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för 
aktieägarna, besluta om nyemission av högst 4 000 000 
aktier, en ökning av aktiekapitalet om högst 5 000 000 
kronor. Betalningen för aktierna ska kunna ske i kontanter, 
kvittning eller genom tillskjutande av apportegendom. 
Bemyndigandet som medför en utspädning om mindre än 
fyra (4) procent motiveras av att bolaget ska ges möjlighet 
att vid eventuellt bolagsförvärv, kunna betala hela eller  
delar av köpeskillingen med bolagets aktier. Bemyndig
andet har inte utnyttjats. 

Registrerat aktiekapital uppgår till 129 925 463,75 
kronor fördelat på 103 940 371 aktier.
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Transaktioner med närstående
Transaktioner mellan Feelgood och närstående har inte  
ägt rum under perioden.

Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten
Feelgoods verksamhet och lönsamhet påverkas av en rad 
yttre och inre faktorer. Till de områden där koncernen är 
exponerad för risker kan bland annat räknas marknadsbe
roende, affärsrisker, politiska risker och finansiella risker. 
Marknadsberoende avser risker kopplade 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 inbegri
per kund och leverantörsberoende. Större förändringar 
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 hyresvillkor 
kan ha en stor påverkan på Feelgoods lönsamhet. 

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

Feelgoods politiska riskexponering är förhållandevis 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 
50 i Årsredovisningen 2011, not 35.

Läs mer om Feelgoods risk och känslighetsanalys på 
sidan 50 i Årsredovisningen 2011, not 34.

Händelser efter rapportperiodens slut
Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens 
slut.

Moderbolaget
Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedri
ver verksamhet i form av koncernledande funktioner. Till 
moderbolagets verksamhet hänförs kostnader för anställda 
i centrala ledningsfunktioner samt kostnader relaterade till 
börs och finansiering. Moderbolagets omsättning under de 
första nio månaderna uppgick till 26,6 Mkr (36,3). 

Resultatet efter skatt uppgick till 16,3 Mkr (6,5). 
Investeringarna uppgick till 3,2 Mkr (0,1). Moderbolagets 
likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,0 
Mkr (0,6). Eget kapital uppgick till 134,3 Mkr (137,8). 
Moderbolagets resultat och balansräkning i sammandrag 
redovisas på sidan 13.
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Tredje kvartalet 2012 
omsättning och resultat
Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 97,0 
Mkr (96,7). Omsättning i form av det statliga stimu
lansbidraget uppgick till 2,7 Mkr (4,6). Resultatet 
(EBIT) för perioden uppgick till 5,8 Mkr (7,6). 
Kostnaderna har minskat med 1,5 Mkr till 102,8 Mkr 
(104,3). 

Utveckling inom affärsområdet
Affärsområdet har under tredje kvartalet förbättrat sina 
nyckeltal såsom omsättning per anställd, vilket har ökat 
med 4,2 procent till 351,2 tkr samt ration (förhållandet 
antal debiterande medarbetare till totalt antal medarbe
tare) som har ökat med 4 procentenheter till 72 procent 
för tredje kvartalet 2012. Dock har den volymutveckling 
som varit under första halvåret mattats av något under 
slutet av kvartalet. Vi kan inte se någon övergripande 
konjunkturell påverkan utan efterfrågenedgången är 
främst lokal. 

Feelgood erbjuder ett komplett och integrerat utbud  
av tjänster inom företagshälsa. Feelgood utgår från 
kundens mål, medarbetarstrategi och affärsutmaningar 
och identifierar de hälsoutmaningar som varje specifik 
arbetsplats står inför. Planeringen sker i nära samarbete 
med kunden och syftar till att skapa lösningar som pro-
aktivt kan möta de identifierade ut maningarna. uppfölj-
ningen av arbetet är tydligt kopplad till ett antal hälso-
relaterade och ekonomiska nyckeltal, vilket underlättar 
utvärderingen av arbetet och ger 
kunden ett tydligt kvitto på vilka 
resultat som investeringen har gett.

Feelgoods aFFärsoMrådeN – FÖreTag

andel av total nettoomsättning, tredje kvartalet 2012 Nettoomsättning och rörelseresultat, Företag
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• Träning 

Club Feelgood erbjuder ett komplett och  personligt 
medlemskoncept inom träning och välbefinnande till 
såväl företagskundernas anställda som till allmänheten. 
Feelgood etablerade sin första träningsanläggning 
 redan 1995 och har idag 3 anläggningar runt om i landet, 
varav 2 är kompletta center inom Club Feelgood. 

• SjukgymnaSTik

Feelgood Fysio erbjuder sjukgymnastik i alla former. På 
Feelgood är fysioterapeuter legiti merade sjukgymnaster. 
Efter en noggrann medicinsk bedömning utformar 
fysio  terapeuter i samråd med patienten en behandlings- 
och rehabiliteringsplan. Målsättningen med fysio tera-
peutens insatser är att vidmakthålla goda behandlings-
resultat och förhindra återfall.

andel av total omsättning, tredje kvartalet 2012Nettoomsättning och rörelseresultat, privat
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Feelgoods aFFärsoMrådeN – prIVaT

Tredje kvartalet 2012 
omsättning och resultat
Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 15,3 Mkr 
(22,3). Resultatet (EBIT) uppgick till 2,6 Mkr (2,1). 
Under maj såldes fyra av affärsområdets enheter till Actic 
Sverige AB. Rensat för jämförbara enheter är omsättning
en 15,3 Mkr (14,9), en ökning med 2,7 procent jämfört 
med samma period föregående år. Resultatet (EBIT) har 
för jämförbara enheter förbättrats till 2,6 Mkr (2,8). 

Utveckling inom affärsområdet
Försäljningen av träningsenheterna är en del i bolagets 
strategi att fokusera på kärnområdena Företagshälsa, 
 Rehabilitering och Primärvård. Som en del av denna  
strategi kommer Feelgood att arbeta med att stärka sin  
position på marknaden för rehabilitering och sjukgym
nastik. 

Andel av total omsättning 2012 privat
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14%

85%
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redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet 
med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering 
och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. 
Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har 
använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2011. 
Inga nya redovisningsstandarder har trätt i kraft som på
verkar de finansiella rapporterna under 2012.

Kommande rapporttillfällen
 Bokslutskommuniké för 2012; 22 februari 2013.
 Delårsrapport för tre månader, 30 april 2013.

Valberedning
På årsstämman 2012 beslutades att bolagets tre största 
aktieägare ska utse var sin ledamot att jämte styrelsens 
ordförande utgöra valberedning. Den nya valbered  
ningen har utsetts och består av styrelsens ordförande 
Christoffer Lundström, Rolf Lundström (Provobis  
Holding AB), Magnus Ledin (Hepatica Invest AB) och 
Bengt Stillström (Ringvägen Venture AB). Ordförande  
i valberedningen är Rolf Lundström.

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 möj
lighet att anmäla om prenumeration av koncernens 
 finansiella information.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som 
 Feelgood ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers
marknad och/eller lagen om handel med finansiella instru
ment.  Informationen lämnades för offentliggörande den  
31 oktober 2012 kl 8.00.

Kontaktpersoner
Fredrik Thafvelin, Vd och koncernchef,  070919 12 00.
Joachim Morath, ekonomidirektör,  070213 08 23.

Stockholm den 31 oktober 2012

Fredrik Thafvelin
Vd och koncernchef
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granskningsrapport från revisorerna

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten 
för Feelgood Svenska AB (publ) för perioden 1 januari –  
30 september 2012. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för att upprätta och pre
sentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisnings lagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats 
om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga 
granskning.

den översiktliga granskningens inriktning och 
omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 
Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Över
siktlig granskning av finansiell delårs information utförd av 
företagets valda revisor. En översiktlig granskning består 
av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är 
ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att 
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jäm

fört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt International Standards on Auditing, ISA, och god 
revisionssed i övrigt har. 

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 
granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en 
sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga om
ständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om 
en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en 
översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en 
uttalad slutsats grundad på en revision har.

slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kom
mit fram några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad 
för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredo
visningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 
årsredo visningslagen.
 

Stockholm den 31 oktober 2012
 

Ernst & Young AB
 

Thomas Forslund
Auktoriserad revisor
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Koncernens resultaträkning i sammandrag

FINaNsIella rapporTer

Rapport över totalresultatet för koncernen

Resultat per aktie

Belopp i Tkr 
Jul–sep

2012
Jul–sep 

2011
Jan–sep 

2012
Jan–sep 

2011
okt–sep

2011/2012
Jan–dec 

2011

nettoomsättning 113 584 119 011 489 181 460 745 670 187 641 751

rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -51 957 -52 904 -180 954 -174 512 -250 523 -244 081

Personalkostnader -72 307 -76 553 -276 365 -271 418 -378 758 -373 811

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -2 423 -2 734 -7 397 -8 172 -10 156 -10 931

rörelseresultat (EBiT) -13 103 -13 180 24 465 6 643 30 750 12 928

Finansiella poster -439 -998 -2 364 -2 821 -3 410 -3 867

resultat före skatt (EBT) -13 542 -14 178 22 101 3 822 27 340 9 061

Skatt 257 261 771 799 1 064 1 092

Periodens resultat -13 285 -13 917 22 872 4 621 28 404 10 153

Belopp i Tkr 
Jul–sep

2012
Jul–sep 

2011
Jan–sep

2012
Jan–sep 

2011
okt–sep 

2011/2012
Jan–dec 

2011

Periodens resultat -13 285 -13 917 22 872 4 621 28 404 10 153

Periodens övriga totalresultat

Aktuariella förluster/vinster – – – – 3 014 -3 014

Skatt hänförligt till övrigt totalresultat – – – – -792 792

Summa övrigt totalresultat 0 0 0 0 2 222 -2 222

Periodens totalresultat -13 285 -13 917 22 872 4 621 30 626 7 931

Inget innehav utan bestämmande inflytande.

Jul–sep
2012

Jul–sep 
2011

Jan–sep
2012

Jan–sep 
2011

okt–sep 
2011/2012

Jan–dec 
2011

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

Resultat per aktie 
före och efter utspädning (kr) -0,13 -0,13 0,22 0,04 0,27 0,10
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Koncernens balansräkning i sammandrag
Belopp i Tkr 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 158 194 159 579 159 407

Materiella anläggningstillgångar 7 241 11 035 9 973

Övriga anläggningstillgångar 21 117 21 235 21 235

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar exkl. likvida medel 110 147 117 601 176 414

Likvida medel 5 320 4 571 5 345

Summa tillgångar 302 019 314 021 372 374

Eget kapital 131 482 105 300 108 610

Långfristiga skulder och avsättningar

Räntebärande (inkl pensionsskuld) 17 426 21 794 21 477

Uppskjuten skatteskuld 5 969 6 771 6 740

kortfristiga skulder och avsättningar

Räntebärande 42 724 58 901 82 647

Icke räntebärande 104 418 121 255 152 900

Summa skulder och eget kapital 302 019 314 021 372 374

Rapport över förändringar i eget kapital  
för koncernen i sammandrag

Belopp i Tkr
Jan–sep 

2012
Jan–sep 

2011
Jan–dec  

2011

Eget kapital vid periodens ingång 108 610 100 679 100 679

Periodens totalresultat 22 872 4 621 7 931

Utdelning – – –

Eget kapital vid periodens utgång 131 482 105 300 108 610

Inget innehav utan bestämmande inflytande.

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Belopp i Tkr
Jan–sep 

2012
Jan–sep 

2011
Jan–dec  

2011

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital 16 247 4 372 27 275

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 15 091 7 842 -34 508

kassaflöde från den löpande verksamheten 31 338 12 214 -7 233

Kassaflöde från investeringsverksamheten**) 12 607 -3 963 -5 488

Kassaflöde från finansieringsverksamheten *) -43 970 -10 225 11 521

Periodens kassaflöde -25 -1 974 -1 200

Likvida medel vid periodens början 5 345 6 545 6 545

Likvida medel vid periodens slut 5 320 4 571 5 345

   *) Avser nettoamortering av banklån samt förändring i utnyttjad checkkredit.

**) Kassaflöde från investeringsverksamheten, perioden jan–sep 2012, påverkas positivt av engångspost  
 avseende avyttringen av träningsverksamheten på 15,9 Mkr. 
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Nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde

Belopp i Tkr
Jul–sep

 2012
Jul–sep 

2011
Jan–sep 

2012
Jan–sep 

2011

nettoomsättning

Företag 97 019 96 725 393 637 379 858

Privat 15 305 22 286 74 256 80 887

Övrigt 1 260 0 21 287 0

Totalt 113 584 119 011 489 181 460 745

rörelseresultat (EBiT)

Företag -5 778 -7 594 34 102 25 923

Privat -2 587 -2 082 -2 112 -4 555

Övrigt -4 738 -3 504 -7 525 -14 725

Totalt -13 103 -13 180 24 465 6 643

Nyckeltal koncernen
Jan–sep 

2012
Jan–sep 

2011
Jan–dec  

2011

Rörelsemarginal 5,0% 1,4% 2,0%

Justerad rörelsemarginal 2,6% 1,4% 2,7%

Vinstmarginal 4,5% 0,8% 1,4%

Justerad vinstmarginal 2,1% 0,8% 2,1%

Soliditet 43,5% 33,5% 29,2%

Nettoskuld (Tkr) 54 830 76 124 98 779

Skuldsättningsgrad 0,5 0,8 1,0

Medelantal årsanställda heltid 562 592 590

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 0,22 0,04 0,10

Eget kapital per aktie vid periodens slut 1,26 1,01 1,04

Definitioner
Lönsamhetsmått:
rörelsemarginal – Resultat efter avskrivningar i procent av årets omsättning.
justerad rörelsemarginal - Resultat efter avskrivningar justerad för engångsposter i procent av årets omsättning. 
Vinstmarginal – Resultat efter finansnetto i procent av årets omsättning.
justerad vinstmarginal – Resultat efter finansnetto justerat för engångsposter i procent av årets omsättning.

Diverse mått:
Soliditet – EK (inkl minoritet) i procent av balansomslutningen.
nettoskuld – Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar (inkl. avsättningar till pensioner).  
kortfristiga räntebärande skulder – Kassa, Bank, Kortfristiga placeringar.
Skuldsättningsgrad – Räntebärande skulder/eget kapital (EK).

aktierelaterade mått:
Vinst/aktie – Nettovinsten/genomsnittligt utestående antal aktier.
Eget kapital per aktie – EK/antal aktier på balansdagen.
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Belopp i Tkr 
Jul–sep

2012
Jul–sep 

2011
Jan-sep

2012
Jan–sep 

2011
Jan–dec

2011

nettoomsättning 5 019 5 386 26 562 36 343 58 148

rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -7 682 -9 031 -20 665 -26 106 -35 122

Personalkostnader -3 833 -4 235 -19 714 -14 171 -20 020

Avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -655 -444 -1 656 -1 269 -1 714

rörelseresultat (EBiT) -7 151 -8 324 -15 473 -5 203 1 292

Resultat från andelar i koncernföretag – – – – 6 800

Övriga finansiella poster -173 -451 -835 -1 293 -1 733 

resultat före skatt (EBT) -7 324 -8 775 -16 308 -6 496 6 359

Skatt – – – – –

resultat -7 324 -8 775 -16 308 -6 496 6 359

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Belopp i Tkr 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 7 980 5 269 6 256

Materiella anläggningstillgångar 224 446 387

Övriga anläggningstillgångar 246 132 239 566 241 050

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar exkl. likvida medel 2 308 11 574 19 373

Likvida medel 0 563 484

Summa tillgångar 256 644 257 418 267 550

Skulder och eget kapital

Eget kapital 134 257 137 837 150 565

Långfristiga skulder och avsättningar

Räntebärande – 11 919 4 048

kortfristiga skulder och avsättningar

Räntebärande 8 744 10 750 16 110

Icke räntebärande 113 643 96 912 96 827

Summa skulder och eget kapital 256 644 257 418 267 550
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Feelgoods huvudkontor
Besöksadress: garnisonen, Banérgatan 28 
postadress: Box 5254, 102 46 stockholm 
Tel: 08-545 810 00
www.feelgood.se
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