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Svagt kvartal – åtgärder ska återställa intäkter
och lönsamhet
Fö r s ta k va r ta le t i sa m m a n d r ag
Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

Belopp i mkr

Jan-mar 2013

Jan-mar 2012

160,5

187,5

Rörelseresultat (EBIT)

Nettoomsättning

–2,3

16,5

Nettoresultat (EBT)

–2,6

15,4

–0,03

0,15

Resultat per aktie, kr

• Nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 160,5 mkr (187,5 ).
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till –2,3 mkr (16,5).
• Resultat per aktie uppgick till –0,03 kr (0,15).
• Intäktsfört stimulansbidrag uppgick till 7,8 mkr (10,1), motsvarande 4,9 procent (5,4) av nettoomsättningen
• Engångsposter i form av avgångsvederlag belastade resultatet med 0,0 mkr (2,4).
• I april 2013 beslutade styrelsen att utse Joachim Morath till tillförordnad vd.
f e e lg o o da k t i e n 1 2 m å n a d e r
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Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, träning, sjukgymnastik och primärvård.
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 företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.
Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 590 medarbetare och levererar hälsotjänster på 150 enheter över hela landet, av
dessa är sextiotalet egna anläggningar. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq OMX Nordic, Small Cap.
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Vd har ordet

”

”

Vi har redan verktygen och organisationen på plats. När jag
under den gångna månaden har talat med chefer och anställda
i organisationen så har signalen om tydligare prioritering av
omedelbara kundbehov och leveranser tagits emot mycket väl.
Verksamheten är väl anpassad för att leverera kundvärde
och intäkter. Vi känner våra kunder väl och vet vilka behov de
har. I många fall finns ett uppdämt kundbehov där vi behöver
ligga på, leverera och inte minst följa upp våra initiala undersökningar och analyser med uppföljande åtgärder.
Det bör också nämnas att vår satsning på primärvården
ligger fast. Den drar en hel del kostnader som förstås också
belastar resultatet. Satsningen är strategiskt riktig och breddar
oss på ett sätt som ger förutsättningar för ökat kundvärde och
framtida tillväxt. Satsningen ska dock ses som en integrerad
del av verksamheten. För att understryka att verksamhetsgrenarna hänger ihop redovisas från och med detta kvartal hela
verksamheten som ett segment.
Vi har tappat tempo rejält från den fina utveckling som
verksamheten visade upp under första halvåret 2012. Nu ska
vi tillbaka till den positiva utvecklingen. Vi vet vad vi behöver
göra och arbetet är redan i full gång.
Stockholm den 3 maj 2013

Joachim Morath
tf vd
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Första kvartalet var mycket svagt för Feelgood, sett till
omsättning och resultat. Jämförelsen görs visserligen mot ett
rekordkvartal motsvarande period föregående år men utvecklingen följer en negativ trend sedan tredje kvartalet 2012.
Vi möter en svag marknad och avvaktande efterfrågan
framför allt från enskilda större kunder. Den svaga utvecklingen är dock inte enbart ett resultat av minskad efterfrågan.
Verksamheten har inte tillräckligt snabbt anpassats till den
svagare marknaden, vare sig när det gäller försäljningsarbetet
eller kostnaderna.
Istället har vi tappat fokus på det viktiga säljarbetet, som
jag skrev redan i årsredovisningen. Vi ser tydligt att vi måste
och kan vidta åtgärder för att snabbt återfå initiativet med
fokus på intäkter och lönsamhet. De åtgärder som nu genomförs syftar till att snabbt återställa marknads- och kundorientering som högsta prioritet i hela organisationen, samtidigt
som vi genomför ett antal åtgärder för att spara kostnader.
Under april har ett antal projekt stängts ner där det inte
finns någon tydlig intäktseffekt inom överskådlig tid. Vi har
också infört generella kostnadsbesparingar som anställningsoch investeringsstopp, begränsade inköp och viss utfasning
av övertalig personal genomförs. Effekten av utfasningen
kommer att få full effekt 2014.
Det viktigaste finns dock att göra på intäktssidan. Det
som krävs är en tydlighet i våra interna prioriteringar och att
vi återställer en nära och effektiv uppföljning och målstyrning,
inte minst i arbetet med vår beläggning.

Nu ska vi tillbaka till den
positiva utvecklingen.
Vi vet vad vi behöver
göra och arbetet är redan
i full gång.
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Verksamhet och koncernstruktur
Feelgood är ett hälsoföretag och verkar inom företagshälsa,
primärvård, träning, rehabilitering och fysioterapi. Bolaget
erbjuder hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Feelgood är ett rikstäckande företag med ca 550
medarbetare och levererar hälsotjänster på 150 enheter över
hela landet, varav sextiotalet egna anläggningar.

Verksamheten bedrivs i dotterbolag och moderbolagets
verksamhet omfattar huvudsakligen kostnader för företagsledning jämte administration och utveckling av koncernens
verksamhet.
Feelgood är noterat på Nasdaq OMX, Small Cap.

Första kvartalet 2013
O m s ät t n i n g o c h r e s u ltat

Investeringar

Första kvartalets nettoomsättning uppgick till 160,5 mkr
(187,5), en minskning om 14 procent. I föregående års
siffror ingår 8,9 mkr härrörande den träningsverksamhet
som avyttrades i maj föregående år. Justerat för den sålda
träningsverksamheten minskade nettoomsättningen med 10
procent, 160,5 mkr (178,5). Resterande del av minskningen
hänförs till minskade stimulansbidrag och en konjunkturmässig avmattning i kundefterfrågan som märks främst inom
företagshälsa. Nettoomsättningen utgjordes av 7,8 mkr (10,1)
av statliga stimulansbidrag vilket motsvarar 4,9 procent (5,4)
av den totala nettoomsättningen.
Koncernens kostnader uppgick under kvartalet till 162,9
mkr (171,0). I kostnaderna ingick avgångsvederlag om totalt
0,0 mkr (2,4). För jämförbara enheter, exklusive avgångsvederlag, ökade kostnaderna med 2,2 mkr till 162,9 mkr
(160,7). Kostnadsökningen består till 4,3 av satsningen på
primärvård vars kostnader uppgick till 6,5 mkr (2,2)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –2,3 mkr (16,5) och
rörelsemarginalen till –1,5 procent (8,8). För jämförbara enheter, exklusive avgångsvederlag, uppgick rörelseresultatet till –2,3
mkr (17,8) och rörelsemarginalen till –1,5 procent (10,0).

Koncernens investeringar i materiella och immateriella
anläggningstillgångar uppgick under första kvartalet till 0,5
mkr (1,6).

Vä s e n t l i g a h ä n d e l s e r u n d e r
k va r ta l e t

Inga väsentliga händelser som föranlett pressrelease har
inträffat under kvartalet.
S tat l i g a s t i m u l a n sb i d r ag

Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet
uppgick till 3,3 mkr (26,2). Totalt kassaflöde från investeringsverksamheten under kvartalet uppgick till –0,5 mkr
(–1,5). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick
till –4,4 mkr (–25,0) och avser minskning av räntebärande lån
och utnyttjande av checkkredit. Periodens kassaflöde uppgick
till –1,7 mkr (–0,3).
Likvida medel uppgick till 6,6 mkr (5,0) och avser banktillgodohavande omedelbart tillgängliga hos bank. Bolaget
har vid periodens slut en total checkkredit på 70,0 mkr (60,0),
varav utnyttjad checkkredit uppgick till 49,7 mkr (49,6).
De räntebärande skulderna avser utnyttjad checkkredit,
räntebärande lån samt pensionsskuld. Räntebärande skulder
har under kvartalet minskat med 4,4 mkr och uppgick till 73,3
mkr. Nettoskulden minskade under kvartalet med 2,7 mkr
och uppgick till 66,7 mkr.
Feelgood redovisar en uppskjuten skattefordran om 21,2
mkr (21,2). Koncernens totala underskottsavdrag uppgick
till 160,3 mkr (157,1), vilket motsvarar 35,3 mkr (41,3) i
uppskjutna skattefordringar. Bolagskatten är från och med 1
januari 2013 22 procent (26,3).
Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 123,0
mkr (124,2) och soliditeten till 37,9 procent (34,5).
Personal

Genomsnittligt antal heltids anställda under första kvartalet
uppgick till 537 (585), vilket innebar att antalet årsanställda
minskade under perioden med 8,2 procent i jämförelse med
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Feelgood har under kvartalet intäktsfört 7,8 mkr (10,1) i stimulansbidrag motsvarande 4,9 procent (5,4) av nettoomsättningen. Feelgoods bedömning, baserat på den information
som finns från berörda myndigheter, är att utbetalningar av
det statliga stimulansbidraget kommer bibehållas under 2013.

Finansiering och lik viditet
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samma period föregående år. Andelen män uppgick till 22,0
procent (21,9) och andelen kvinnor uppgick till 78,0 procent
(78,1). Personalkostnaderna under perioden uppgick till 99,0
mkr (104,0).
E g e t k a p i ta l

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 123,0
mkr (124,2) med en fördelning på aktiekapital om 129,9
mkr (129,9), övrigt tillskjutet kapital om 184,4 mkr (184,4)
och balanserade vinstmedel om –191,3 mkr (–190,1)
inklusive årets resultat. Soliditeten vid balansdagen var 37,9
procent (34,5) och eget kapital per aktie uppgick till 1,18
kronor (1,20).
Marknad

Osäkerheten i omvärlden och den svaga konjunkturen har
påverkat flera av Feelgoods kunder, särskilt inom exportindustrin. Feelgoods verksamhet har påverkats av detta
genom en mer avvaktande efterfrågan, längre beslutsprocesser och större priskänslighet. Det har inverkat negativt på
nykundsförsäljning och mervärdeförsäljning. Dock märktes
under perioden en något ökande efterfrågan av Feelgoods
bastjänster. En viss positiv volymutveckling väntas under
andra kvartalet drivet av de uppdämda behov som kommer
av de senaste kvartalens svagare efterfrågan.
M o d e r b o l ag e t

Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedriver verksamhet i form av koncernledande funktioner. Till
moderbolagets verksamhet hänförs kostnader för anställda
i centrala ledningsfunktioner samt kostnader relaterade till
börs och finansiering. Från med 1 januari 2013 har Feelgood
gjort en omstrukturering där tidigare anställda i moderbolaget flyttats till dotterbolag. Denna omstrukturering ger lägre
personalkostnader i moderbolaget men ingen förändring för
koncernen i helhet. Moderbolagets omsättning under första
kvartalet uppgick till 8,5 mkr (11,9) och avser det statliga
stimulansbidraget erhållet från Försäkringskassan samt fakturering till dotterbolagen.
Resultat efter skatt uppgick till 0,7 mkr (–1,6). Investeringarna uppgick till 0,0 mkr (0,9). Moderbolagets
likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till
0,0 mkr (0,0). Eget kapital uppgick till 177,1 mkr (148,9).
Moderbolagets resultat- och balansräkning i sammandrag
redovisas på sidan 9.
T r a n s a k t i o n e r m e d n ä r s tå e n d e

Feelgoods intäkter har en för branschen typisk säsongsmässig
variation. Säsongsvariationen följer kundernas arbete över
året. Detta till 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.
Finansiell a mål

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.
Den för Feelgoods kärnverksamhet redovisade volymtillväxten uppgick till –10,1 procent (nettoomsättningsökningen
för jämförbara enheter). Den redovisade vinstmarginalen
uppgick till –1,5 procent.
Soliditeten uppgick till 37,9 procent.
Feelgood har som policy att inte lämna prognos om den
framtida resultatutvecklingen.
N y e m i ss i o n e r o c h b e m y n d i g a n d e n

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. Bemyndigandet har inte utnyttjats.
Registrerat aktiekapital uppgår till 129 925 463,75 kronor
fördelat på 103 940 371 aktier.
Händelser efter
r a p p o r t p e r i o d e n s s lu t

I april 2013 beslutade styrelsen att utse Joachim Morath till
tillförordnad vd. Joachim Morath har sedan 2010 varit bolagets CFO. Tidigare vd Fredrik Thafvelin lämnade samtidigt
sin post.
Vä s e n t l i g a r i s k e r o c h o s ä k e r h e t e r
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 marknadsberoende, affärsrisker, politiska risker och finansiella risker. Marknadsberoende
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Transaktioner mellan Feelgood och närstående har inte ägt
rum under året.

S ä s o n g s va r i at i o n
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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 inbegriper 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. Marknadens 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 63 i Årsredovisningen 2012, not 35.
Läs mer om Feelgoods risk- och känslighetsanalys på
sidan 62 i Årsredovisningen 2012, not 34.
Finansiell a instrument

Feelgoods finansiella instrument består av kundfordringar,
upplupna intäkter, likvida medel, leverantörsskulder,
upplupna leverantörskostnader och räntebärande skulder.
Skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta. Finansiella
tillgångar och skulder har korta löptider. Härav bedöms de
verkliga värdena på samtliga finansiella instrument approximativt motsvara bokfört värde.
R e d ov i s n i n g s p r i n c i p e r

Å r ss tä m m a 2 0 1 3

Feelgood Svenska AB håller årsstämma den 22 maj 2013, kl.
13:00 på Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm. I anslutning direkt efter stämman kommer besluten
från stämman att offentliggöras i en kommuniké. Kommunikén från årsstämman kommer även att finnas på bolagets
hemsida.
Ko m m a n d e r a p p o r t t i l l fä l l e n

•D
 elårsrapport för sex månader, 22 augusti 2013
•D
 elårsrapport för nio månader, 31 oktober 2013
•B
 okslutskommuniké för 2013, 21 februari 2014
Öv r i g i n f o r m at i o n

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 värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj
2013 kl 08.00.
Ko n ta k t p e r s o n e r :

Joachim Morath, tf Vd, 0702-13 08 23,
joachim.morath@feelgood.se
Cecilia Höjgård Höök, koncernkontroller, 0700-92 24 84,
cecilia.hojgard-hook@feelgood.se
G r a n s k n i n g av d e l å r s r a p p o r t e n

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.
Stockholm den 15 maj 2013
Styrelsen
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Delårsrapporten 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 2013 trädde ett antal
nya standarder och tolkningar från IFRS i kraft vilka finns
beskrivna i årsredovisningen för 2012 sid 45-46. De nya eller

omarbetade standarder och uttalanaden som trätt i kraft har
inte haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella
rapporter. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen
för 2012.
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Finansiella rapporter
Rapport över totalresultat för koncernen

B elo p p i T k r

Jan-mar
2013

Jan-mar
2012

Apr-mar
2012/2013

Jan-dec
2012

160 539

187 454

612 879

639 794

-

-

17 858

17 858

160 539

187 454

630 737

657 652

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

–61 514

–64 502

–250 786

–253 774

–99 028

–103 965

–368 889

–373 826

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

–2 329

–2 491

–10 131

–10 293

Rörelseresultat (EBIT)

–2 332

16 496

931

19 759

–533

–1 136

–2 122

–2 725

–2 865

15 360

–1 191

17 034

Finansiella poster
Resultat före skatt (EBT)
Skatt
Periodens resultat

218

257

1 865

1 904

–2 647

15 617

674

18 938

-

-

-

-

Övrigt totalresultat
Komponenter som kommer att omklassificeras
till årets resultat
Komponenter som inte kommer att omklassificeras
till årets resultat
Aktuariella förluster/vinster

-

-

–2 479

–2 479

Skatt hänförligt till övrigt totalresultat

-

-

545

545

Summa komponenter som inte kommer att
omklassificeras till årets resultat

0

0

–1 934

–1 934

Periodens övrigt totalresultat

0

0

–1 934

–1 934

–2 647

15 617

–1 260

17 004

Jan-mar
2013

Jan-mar
2012

Apr-mar
2012/2013

Jan-dec
2012

103 940 371

103 940 371

103 940 371

103 940 371

–0,03

0,15

0,01

0,18

Totalresultat för perioden
Inget innehav utan bestämmande inflytande.

resultat per aktie

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning (st)
Resultat per aktie före och efter utspädning (kronor)
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Koncernens finansiella ställning i sammandrag
B elo p p i T k r

2013-03-31

2012-03-31

2012-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

155 376

159 148

157 027

Materiella anläggningstillgångar

7 114

9 377

7 246

Övriga anläggningstillgångar

21 117

21 217

21 117

134 103

165 249

147 828

6 586

5 001

8 276

324 296

359 992

341 494

122 967

124 227

125 614

Räntebärande inkl. pensionsskuld

19 417

19 477

19 416

Uppskjuten skatteskuld

4 244

6 483

4 463

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel
Likvida medel
Summa tillgångar
Eget kapital
Långfristiga skulder och avsättningar

Kortfristiga skulder och avsättningar
Räntebärande

53 843

59 667

58 263

Icke räntebärande

123 824

150 138

133 738

324 295

359 992

341 494

Summa skulder och eget kapital

Koncernens rapport över
FÖRändringar i eget kapital i sammandrag
2013-03-31

2012-03-31

2012-12-31

Eget kapital vid periodens ingång

125 614

108 610

108 610

Periodens totalresultat

–2 647

15 617

17 004

-

-

-

122 967

124 227

125 614

B elo p p i T k r

Utdelning
Eget kapital vid periodens utgång
Inget innehav utan bestämmande inflytande.

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

B elo p p i T k r

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapital

Jan-mar
2013

Jan-mar
2012

Jan-dec
2012

15 258

–530

15 995

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

3 806

10 218

7 432

Kassaflöde från den löpande verksamheten

3 276

26 213

22 690

Kassaflöde från investeringsverksamheten *

–547

–1 577

8 673

Kassaflöde från finansieringsverksamheten **

–4 419

–24 980

–28 432

Periodens kassaflöde

–344

2 931

8 276

5 345

5 345

Likvida medel vid periodens slut

6 586

5 001

8 276

*) 2012 års siffror (12 månader) påverkas positivt av en engångspost avseende avyttringen av träningsverksamheten på 15,9 mkr
**) Avser nettoamortering av banklån samt förändring av utnyttjad checkkredit
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Koncernens nyckeltal
Jan-mar
2013

Jan-mar
2012

Jan-dec
2012
3,0%

Rörelsemarginal

–1,5%

8,8%

Justerad rörelsemarginal

–1,5%

10,1%

1,4%

Vinstmarginal

–1,8%

8,2%

2,6%

Justerad vinstmarginal

–1,8%

9,5%

1,0%

Soliditet

37,9%

34,5%

36,8%
69 403

Nettoskuld (Tkr)

66 674

74 143

Skuldsättningsgrad

0,6

0,6

0,6

Medelantal årsanställda, heltid

537

585

557

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

–0,03

0,15

0,18

1,18

1,20

1,21

Resultat efter skatt per aktie
Eget kapital per aktie vid periodens slut

Definitioner
Lö n s a m h e t s m åt t:

DIVER S E MÅTT:

Rör el sema rginal • Resultat efter avskrivningar i
procent av periodens rörelseintäkter.

S o l i d i tet • EK (inkl minoritet) i procent av balansomslutningen.			

Ju ster a d r öre lse m arginal • Resultat efter
avskrivningar i procent av periodens rörelseintäkter,
justerat för engångsposter.			

N etto s k u l d • Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar (inkl avsättningar till pensioner)

Vi n stma r gi nal • Resultat efter finansnetto i
procent av periodens rörelseintäkter.
J u ster ad vi nstm arginal • Resultat efter finansnetto i procent av periodens rörelseintäkter, justerat
för engångsposter.			

			

S k u l d s ättn i n g s g r ad • Räntebärande skulder/
eget kapital (EK).			
			
AKTIERELATERADE MÅTT:			
V i n s t/ ak ti e • Nettovinsten/genomsnittligt
utestående antal aktier.			
E g et k ap i tal p er ak ti e • EK/antal aktier på balansdagen.			
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moderbolagets resultaträkning i sammandrag
Jan-mar
2013

Jan-mar
2012

Jan-dec
2012

8 531

11 912

62 686

Övriga externa kostnader

–5 241

–6 278

–28 705

Personalkostnader

–1 789

–6 461

–23 622

–662

–445

–2 305

839

–1 272

8 054

-

-

20 000

B elo p p i T k r

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga finansiella poster

–116

–368

–912

Resultat före skatt (EBT)

723

–1 640

27 142

Skatt
Periodens resultat

-

-

–1371

723

–1 640

25 771

moderbolagets BALANSräkning i sammandrag
2013-03-31

2012-03-31

2012-12-31

6 816

6 736

7 429

138

328

187

236 376

241 032

235 376

23 825

30 154

20 056

0

0

0

267 155

278 250

263 048

177 059

148 925

176 336

-

2 048

-

Räntebärande

9 385

14 946

10 987

Icke räntebärande

80 711

112 331

75 725

267 155

278 250

263 048

B elo p p i T k r

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Övriga anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel
Likvida medel
Summa tillgångar
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Långfristiga skulder och avsättningar
Räntebärande
Kortfristiga skulder och avsättningar

Summa skulder och eget kapital
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