
Delårsrapport 
1 januari –  30 juni  2013

Den negativa trenden är bruten

Belopp i Mkr Apr-jun 2013 Apr-jun 2012 Jan-jun 2013 Jan-jun 2012

nettoomsättning 165,5 170,3 326,0 357,7

rörelseresultat (eBiT) 9,0 21,1 6,7 37,6

nettoresultat (eBT) 8,5 20,3 5,7 35,6

resultat per aktie, kr 0,08 0,20 0,06 0,35
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AnDrA kvArtAlet i sAmmAnDrAg

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges,  
motsvarande värden föregående år.

•   Nettomsättning för andra kvartalet uppgick till 165,5 mkr 
(170,3). Totala intäkter för kvartalet uppgick till 170,4 
mkr (188,1).

•   Försäljningen av samtliga aktier i Hagabadet Holding AB 
och dess dotterbolag Hagabadet AB gav en övrig intäkt 
tillika realisationsvinst om 4,9 mkr.

•   Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 9,0 mkr (21,1). 
•   Resultat per aktie uppgick till 0,08 kr (0,20).
•   Intäktsfört stimulansbidrag uppgick till 5,7 mkr (7,0), 

motsvarande 3,4 procent (4,1) av nettoomsättningen. 
•   Engångsposter som påverkar resultatet är realisationsvinst 

om 4,9 mkr (15,9) samt slutlön och avgångsvederlag till 
tidigare vd om 1,7 mkr (1,1).

•   Bolagets dåvarande CFO, Joachim Morath, tillträdde i 
april som tillförordnad vd. 

förstA hAlvåret i sAmmAnDrAg

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges,  
motsvarande värden föregående år.

•   Nettomsättning för första halvåret uppgick till 326,0 mkr 
(357,7). Totala intäkter för första halvåret uppgick till 
330,9 mkr (375,6).

•   Försäljningen av samtliga aktier i Hagabadet Holding AB 
och dess dotterbolag Hagabadet AB gav en övrig intäkt 
tillika realisationsvinst om 4,9 mkr.

•   Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6,7 mkr (37,6). 
•   Resultat per aktie uppgick till 0,06 kr (0,35).
•   Intäktsfört stimulansbidrag uppgick till 13,6 mkr (17,0), 

motsvarande 4,2 procent (4,8) av nettoomsättningen.
•   Engångsposter som påverkar resultatet är realisationsvinst 

om 4,9 mkr (15,9) samt slutlön och avgångsvederlag till 
tidigare vd om 1,7 mkr (3,5).
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Vd har ordet

När jag tillträdde i april slog jag fast att organisationen snabbt 
måste återfå fokus på våra kunder och vår marginalutveckling. 
Det har vi nu fått. Under andra kvartalet har vi vidtagit en rad 
åtgärder för att återta initiativet i kontakten med våra många 
kunder och framför allt koncentrera oss på omedelbara kund-
behov och leveranser.

Kvartalets omsättning och resultat bör ses mot bakgrund 
av de problem som vi beskrev i förra kvartalsrapporten, och 
som ledde till den rörelseförlust som då redovisades. Efter 
första kvartalets negativa resultat bryter vi i andra kvartalet 
den negativa trenden, och vi redovisar ett rörelseresultat 
om 6,7 miljoner kronor för första halvåret. Det innebär ett 
trendbrott även om det är långt kvar till den nivå på tillväxt 
och lönsamhet som vi ska kunna prestera.

Detaljgranskar man siffrorna finns ett antal positiva 
tecken som visar att vi är på rätt väg. Nettoomsättningen för 
den kvarvarande, jämförbara verksamheten, rensat för poster 
av engångskaraktär, ökade med 3 procent jämfört med mot-
svarande kvartal föregående år. Räknat på samma sätt ökade 
även rörelseresultatet något.

Vi har nu börjat återställa en nära och effektiv målstyrning 
av den operativa verksamheten. Under kvartalet har Feelgoods 
medarbetare tillsammans höjt aktivitetsnivån och följt upp de 
undersökningar och analyser som vi utför för våra kunder med 
värdeskapande åtgärder. Vi har samtidigt tydliggjort lönsam-
hetskraven i försäljningsarbetet genom att fullt ut tillämpa 
strukturerade kalkylverktyg och processer i säljarbetet. 

Viktigast av allt är att våra ansträngningar har tagits emot 
mycket positivt hos kunderna. Under perioden fick vi bland 

annat utökat förtroende i vårt mångåriga samarbete med 
Stockholms läns landsting med 43 000 anställda. I och med 
den senaste upphandlingen omfattar Feelgoods uppdrag 
samtliga distrikt och anställda. Det ser vi som ett viktigt 
erkännande av våra tjänsters kundvärde och kvalitet.

Ett tecken på att vi är på rätt väg är också att omsättningen 
per anställd ökade under kvartalet. Det är ett resultat av vår 
långsiktiga strävan att öka andelen kvalificerade tjänster i vårt 
erbjudande. 

Vi har även vidtagit ett antal åtgärder för att spara 
kostnader. Besparingarna fortsätter under andra halvåret. 
Vi planerar även för strukturella förändringar i den rikstäck-
ande organisationen för att höja effektiviteten och ytterligare 
förstärka vår kundfokus. 

Satsningen på primärvård fortgår och syftar till att skapa 
långsiktiga förutsättningar för ökat kundvärde och framtida 
tillväxt. Affären kommer successivt byggas upp som en del 
av Feelgoods integrerade kunderbjudande genom fortsatt 
marknadsbearbetning under hösten. 

Vi får nu viss hjälp av marknaden som åter började nor-
maliseras under perioden. Det finns en tillit och framtidstro i 
organisationen. Med en attraktiv och uppskattad tjänsteport-
följ och fortsatt fokus på kunderna och deras behov ska vi uppnå 
fortsatta resultatförbättringar under kommande kvartal.

Stockholm den 22 augusti 2013

Joachim Morath, tf vd

Våra ansträngningar  
har tagits emot mycket  
positivt hos kunderna. ” ”
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Verksamhet och koncernstruktur

andra kvartalet 2013
omsättning och resultAt 

Andra kvartalets nettoomsättning uppgick till 165,5 mkr 
(170,3), en minskning om 2,8 procent. Försäljningen av 
Hagabadet-koncernen som skedde i juni gav en övrig intäkt 
om 4,9 mkr. Totala intäkter för kvartalet uppgick till 170,4 
mkr (188,1). Justerat för avyttrad verksamhet vars nettoom-
sättning ingick med 9,6 mkr i föregående års siffror, ökade 
nettoomsättningen för jämförbara enheter med 3,0 procent, 
165,5 mkr (160,7). Nettoomsättningen utgjordes till 5,7 mkr 
(7,0) av statliga stimulansbidrag vilket motsvarar 3,4 procent 
(4,1) av den totala nettoomsättningen.

Koncernens kostnader uppgick under kvartalet till 161,4 
mkr (167,1). I kostnaderna ingick avgångsvederlag om totalt 
1,7 mkr (1,1). För jämförbara enheter, exklusive avgångs-
vederlag, ökade kostnaderna med 4,8 mkr till 159,7 mkr 
(155,0). Kostnadsökningen består till 3,2 mkr av satsningen 
på primärvård vars kostnader uppgick till 6,7 mkr (3,5). 

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,0 mkr (21,1) och 
rörelsemarginalen till 5,3 procent (11,2). För jämförbara en-
heter, exklusive engångsposter, uppgick rörelseresultatet till 
5,8 mkr (5,7) och rörelsemarginalen till 3,5 procent (3,5).

väsentligA hänDelser unDer  

kvArtAlet

I april beslutade styrelsen att utse Joachim Morath, bolagets 
CFO sedan 2010, till tillförordnad vd.

Feelgood tecknade den 22 maj 2013 avtal om försälj-
ning av samtliga aktier i Hagabadet Holding AB och dess 
dotter bolag Hagabadet AB till Per-Olof Johansson (vd 
Hagabadet AB) och Helene Johansson med en köpeskilling 
om 0,3 mkr kontant. Övertagandet av verksamheten skedde 
den 1 juni 2013. Försäljningen gav Feelgood en övrig intäkt 
tillika realisationsvinst i koncernen om totalt 4,9 mkr och ett 
negativt kassaflöde om 2,7 mkr. Realisationsvinsten uppstod 
då Feelgoods bokförda goodwillvärde var lägre än den sålda 
koncernens bokförda goodwillvärde. För moderbolaget inne-
bar affären ett negativ resultat om 0,6 mkr. 

Feelgood fick i juni förnyat förtroende från Stockholms 
läns landsting (SLL) och tecknade avtal avseende företags-
hälsa. SLL valde Feelgood som hälsopartner gentemot hela 
landstinget till samtliga förvaltningar och bolag, cirka 43 000 
medarbetare, vilket är en utökning mot tidigare med ytterli-
gare cirka 12 000 medarbetare. Avtalet är tre år med möjlighet 
till förlängning. 

Feelgood är ett hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, 
primärvård, träning, rehabilitering och fysioterapi. Bolaget, 
med visionen att vara det ledande hälsoföretaget, erbjuder 
hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner.

Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 500 med-
arbetare 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 adminis-
tration och utveckling av koncernens verksamhet.

Feelgood är noterat på Nasdaq OMX, Small Cap.
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omsättning och resultAt 

Nettoomsättning för första halvåret uppgick till 326,0 mkr 
(357,7), en minskning om 8,9 procent. Övriga intäkter avser 
avyttring av verksamheter och uppgår till 4,9 mkr (17,9). To-
tala intäkter för första halvåret uppgick till 330,9 mkr (375,6). 
Justerat för avyttrad verksamhet vars nettoomsättning ingick 
med 18,5 mkr i föregående års siffror, minskade nettoomsätt-
ningen för jämförbara enheter med 3,9 procent, 326,0 mkr 
(339,2). Resterande del av minskningen hänförs till minskade 
stimulansbidrag och en konjunkturmässigavmattning i kund-
efterfrågan som märktes främst inom företagshälsa under 
första kvartalet. Nettoomsättningen utgjordes av 13,6 mkr 
(17,0) av statliga stimulansbidrag vilket motsvarar 4,2 procent 
(4,8) av den totala nettoomsättningen.

Koncernens kostnader uppgick under första halvåret till 
324,2 mkr (338,0). I kostnaderna ingick avgångsvederlag 
om totalt 1,7 mkr (3,5). För jämförbara enheter, exklusive 
avgångsvederlag och kostnader i samband med avyttring av 
verksamhet, ökade kostnaderna med 6,9 mkr till 322,6 mkr 
(315,7). Kostnadsökningen består till 7,6 mkr av satsningen på 
primärvård vars kostnader uppgick till 13,3 mkr (5,7). 

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,7 mkr (37,6) och 
rörelsemarginalen till 2,0 procent (10,0). För jämförbara en-
heter, exklusive engångsposter, uppgick rörelseresultatet till 
3,5 mkr (23,5) och rörelsemarginalen till 1,1 procent (6,9).

stAtligA stimulAnsbiDrAg 

Feelgood har första halvåret intäktsfört 13,6 mkr (17,0) i 
stimulansbidrag motsvarande 4,2 procent (4,8) av netto-
omsättningen. Inför tredje kvartalet har staten aviserat att 
medel avseende den del som utgjort besöksersättningen är 
slut. Feelgoods bedömning, baserat på den information som 
finns från berörda myndigheter, är att utbetalningar av det 
statliga stimulansbidraget kommer att bibehållas under 2013 
men i likhet med föregående år kommer nivåerna under andra 
halvåret vara lägre än under första halvåret. 

investeringAr

Koncernens investeringar i materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar uppgick under första halvåret till 1,8 mkr (2,7).

finAnsiering och likviDitet 

Kassaflödet från den löpande verksamheten första halvåret 
uppgick till 9,3 mkr (43,9) vilket är en minskning om 34,6 mkr 
till största delen hänförligt rörelseresultatet. Totalt kassaflöde 
från investeringsverksamheten under första halvåret uppgick 
till –4,6 mkr (–2,5). Kassaflödet från investeringsverksamheten 
påverkas av försäljning av Hagabadet-koncernen som gjordes 
andra kvartalet och gav en likviditetseffekt om –2,7 mkr. 

Köpeskillingen för aktierna var 0,3 mkr kontant, den negativa 
likviditetseffekten uppkom av att Hagabadet AB hade en kassa 
om 2,6 mkr som lämnade koncernen vid avyttringen. Därutöver 
förelåg försäljningskostnader om 0,4 mkr. Föregående års siffror 
påverkas positivt av försäljningen av delar av träningsverksam-
heten vilket gav en likviditetseffekt om 15,9 mkr. Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten uppgick till –7,8 mkr (–38,5) 
och avser minskning av räntebärande lån och utnyttjande av 
checkkredit. Periodens kassaflöde uppgick till –3,1 mkr (2,8). 

Likvida medel uppgick till 5,2 mkr (8,2) och avser bank-
tillgodohavande omedelbart tillgängliga hos bank. Bolaget 
har vid periodens slut en total checkkredit på 70,0 mkr (50,0), 
varav utnyttjad checkkredit uppgick till 50,5 mkr (38,0). De 
räntebärande skulderna avser utnyttjad checkkredit, ränte-
bärande lån samt pensionsskuld. Räntebärande skulder har 
under första halvåret minskat med 1,0 mkr och uppgick till 
76,7 mkr. Nettoskulden ökade under första halvåret med 2,1 
mkr och uppgick till 71,5 mkr.

Feelgood redovisar en uppskjuten skattefordran om 21,2 
mkr (21,2). Koncernens totala underskottsavdrag uppgick 
till 149,6 mkr (137,8), vilket motsvarar 32,9 mkr (36,2) i 
uppskjutna skattefordringar. Bolagskatten är från och med 
1 januari 2013 22 procent (26,3).

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 131,7 
mkr (144,8) och soliditeten till 39,7 procent (40,3).

personAl

Genomsnittligt antal heltidsanställda under andra kvartalet 
uppgick till 508 (564), vilket innebar att antalet årsanställda 
minskade under perioden med 10,0 procent i jämförelse 
med samma period föregående år. Försäljningen av Haga-
badet medförde en minskning om cirka 50 medarbetare. Vid 
periodens slut var antalet årsanställda 473 (533). Andelen män 
uppgick till 22,3 procent (22,3) och andelen kvinnor uppgick 
till 77,7 procent (77,7). Personalkostnaderna under perioden 
uppgick till 94,9 mkr (100,1). 

Genomsnittligt antal heltidsanställda under första 
halvåret uppgick till 517 (574), vilket innebar att antalet 
årsanställda minskade under perioden med 10,1 procent i 
jämförelse med samma period föregående år. Andelen män 
uppgick till 22,3 procent (22,1) och andelen kvinnor uppgick 
till 77,7 procent (77,9). Personalkostnaderna under perioden 
uppgick till 193,9 mkr (204,1). 

eget k ApitAl 

Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid periodens utgång 
till 131,7 mkr (144,8). Soliditeten vid balansdagen var 39,7 
procent (40,3) och eget kapital per aktie uppgick till 1,27 
kronor (1,39).

Första halvåret 2013
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mArknAD

En osäkerhet beträffande konjunkturen har under lång tid 
påverkat flera av Feelgoods kunder. Feelgood har påverkats av 
detta genom en mer avvaktande efterfrågan, längre besluts-
processer och större priskänslighet. Under första halvåret 
har bolaget noterat en fortsatt avvaktande efterfrågan och 
kunderna har i många fall tvekat att påbörja större projekt.

Feelgood bedömer dock att marknaden började sta-
biliseras under andra kvartalet. Den stora varselvågen hos 
kunderna under 2012 har i många fall följts av återtagna varsel 
istället för uppsägningar. Detta antas ha bidragit till en viss 
normalisering av efterfrågan, framför allt avseende Feelgoods 
bastjänster inom företagshälsa.

Feelgood bedömer att en viss positiv efterfrågeutveckling 
kan väntas under andra halvåret, delvis till följd av uppdämda 
behov efter de senaste kvartalens svagare efterfrågan.

moDerbolAget

Moderbolaget Feelgood Svenska AB (publ) bedriver verk-
samhet i form av koncernledande funktioner. Till moder-
bolagets verksamhet hänförs kostnader för anställda i centrala 
ledningsfunktioner samt kostnader relaterade till börs och 
finansiering. Moderbolagets omsättning under första halvåret 
uppgick till 23,9 mkr (21,5) och avser det statliga stimulans-
bidraget erhållet från Försäkringskassan samt fakturering till 
dotterbolagen. 

Resultat efter skatt uppgick till 5,9 mkr (–9,0). Investering-
arna uppgick till 1,0 mkr (3,2). Moderbolagets likvida medel 
uppgick vid rapportperiodens utgång till 2,1 mkr (0,0). Eget 
kapital uppgick till 182,2 mkr (141,6). Moderbolagets resultat- 
och balansräkning i sammandrag redovisas på sidan 10.

trAnsAktioner meD närståenDe

I enlighet med beslut på ordinarie årsstämma, 22 maj 2013, 
har Feelgood per juni 2013 sålt samtliga aktier i Hagabadet 
Holding AB med dess dotterbolag Hagabadet AB till Per-
Olof Johansson (vd Hagababet AB) och Helene Johansson. 
Köpeskilling för affären var 0,3 mkr. 

I övrigt har inga väsentliga transaktioner med närstående 
ägt rum under året. 

säsongsvAriAtion

Feelgoods intäkter har en för branschen typisk säsongsmässig 
variation. Säsongsvariationen följer kundernas arbete över året. 
Detta medför betydligt lägre intäkter under semesterperioder 
och över årsskiften. Kvartal 2 och 4 är således förhållandevis 
starka kvartal, medan det 3:e kvartalet är förhållandevis svagt. 
Kvartal 1 är vanligen något svagare än 2 och 4. 

finAnsiellA 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 volym-
tillväxten uppgick för andra kvartalet till 3,0 procent och för 
första halvåret till –3,9 procent (nettoomsättningsökningen 
för jämförbara enheter). Den redovisade vinstmarginalen 
uppgick för andra kvartalet till 5,3 procent och för första 
halvåret till 2,0 procent. 

Soliditeten uppgick till 39,7 procent.
Feelgood har som policy att inte lämna prognos om den 

framtida resultatutvecklingen.

nyemissioner och bemynDigAnDen

Inga nyemissioner har skett under perioden.
Årsstämman 2013 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  

rApportperioDens slut

Inga 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 koncernen är expo-
nerad för risker kan bland annat räknas marknadsberoende, 
affärsrisker, politiska risker och finansiella risker. Marknads-
beroende avser risker kopplade till faktorer som påverkar 
efterfrågan på Feelgoods marknader. Hit hör exempelvis 
makroekonomiska faktorer såsom efterfråge- och konjunk-
turutveckling, men även faktorer kopplade till konkurrensen.

Affärsrisker är kopplade till Feelgoods affär och inbe-
griper 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. Markna-
dens aktörer är beroende av politiska beslut då hälso- och 
sjukvårdsområdet till stor del är offentligt finansierat. Detta 
medför osäkerhet om vilka förutsättningar som långsiktigt 
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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 privat-
finansierad verksamhet. Dock kan förändrade regler kring sjuk-
vård 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 ränte-
risk. Därutöver finns risker för egendom och ansvar som är 
försäkringsbara. En sammanfattning av koncernens principer 
avseende finansiell riskhantering finns på sidan 63 i Årsredo-
visningen 2012, not 35.

Läs mer om Feelgoods risk- och känslighetsanalys på 
sidan 62 i Årsredovisningen 2012, not 34.

finAnsiellA instrument

Feelgoods finansiella instrument består av kundfordringar, 
upplupna intäkter, likvida medel, leverantörsskulder, upplupna 
leverantörskostnader och räntebärande skulder. Skulder 
till kreditinstitut löper med rörlig ränta. Övriga finansiella 
tillgångar och skulder har korta löptider. Härav bedöms de 
verkliga värdena på samtliga finansiella instrument approxi-
mativt motsvara bokfört värde.

reDovisningsprinciper

Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med 
tillämpliga regler i Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårs-
rapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovis-
ningslagen. 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 utöver änd-

ringen av IAS 1 avseende uppsättningsformat för övrigt totalre-
sultat. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder 
har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2012. 

kommAnDe rApporttillfällen

•   Delårsrapport för nio månader, 31 oktober 2013
•   Bokslutskommuniké för 2013, 21 februari 2014

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 prenu-
merera på 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. Informatio-
nen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2013 kl 08.00.

grAnskning Av DelårsrApporten

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

kontAktpersoner:

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

styrelsens försäkrAn

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna 
delårsrapport ger en rättvisande översikt av företagets och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de 
företag som ingår i koncernen står inför. 

Stockholm den 22 augusti 2013
Styrelsen

Christoffer Lundström
Styrelseordförande

Bengt Stillström
Styrelseledmot

Jan-Erik Karlsson
Styrelseledamot

Karin Wallin
Styrelseledmot

Eric Norlander
Styrelseledamot

Joachim Morath
Verkställande direktör

Suzanne Köre
Styrelseledamot

Arbetstagarrepresentant

Bodil Lundstedt
Styrelseledamot

Arbetstagarrepresentant
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RAPPORT övER TOTALRESuLTAT För koncernen

Belopp i Tkr 

Apr-jun 
2013 

Apr-jun 
2012

Jan-jun
2013 

Jan-jun 
2012

Jul-jun
2012/2013 

Jan-dec 
2012

rörelsens intäkter

nettoomsättning 165 506 170 285 326 045 357 739 608 100 639 794

övriga rörelseintäkter 4 855 17 858 4 855 17 858 4 855 17 858

summa rörelseintäkter 170 361 188 143 330 900 375 597 612 955 657 652

rörelsens kostnader

övriga externa kostnader –63 897 –64 495 –125 411 –128 998 –250 187 –253 774

personalkostnader –94 850 –100 093 –193 878 –204 058 –363 646 –373 826

avskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar –2 611 –2 483 –4 940 –4 973 –10 260 –10 293

rörelseresultat (ebit) 9 003 21 072 6 671 37 568 –11 138 19 759

Finansiella poster –484 –789 –1 016 –1 925 –1 816 –2 725

resultat före skatt (ebt) 8 519 20 283 5 655 35 643 –12 954 17 034

Skatt 218 258 436 514 1 826 1 904

periodens resultat 8 737 20 541 6 091 36 157 –11 128 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 0 0 –1 934 –1 934

periodens övrigt totalresultat 0 0 0 0 –1 934 –1 934

totalresultat för perioden 8 737 20 541 6 091 36 157 –13 062 17 004

Finansiella rapporter

resultat per aktie

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 (kronor) 0,08 0,20 0,06 0,35 –0,11 0,18

inget innehav utan bestämmande inflytande föreligger.
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KOncERnEnS FinanSiella STällninG i SaMManDraG

Belopp i Tkr 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31

Anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar 148 132 159 888 157 027

Materiella anläggningstillgångar 5 078 7 209 7 246

övriga anläggningstillgångar 27 782 21 117 21 117

omsättningstillgångar

omsättningstillgångar exkl. likvida medel 145 304 163 168 147 828

likvida medel 5 226 8 176 8 276

summa tillgångar 331 522 359 558 341 494

eget kapital 131 705 144 767 125 614

långfristiga skulder och avsättningar

räntebärande inkl. pensionsskuld 22 514 17 430 19 416

uppskjuten skatteskuld 4 026 6 226 4 463

kortfristiga skulder och avsättningar

räntebärande 54 209 48 151 58 263

icke räntebärande 119 068 142 984 133 738

summa skulder och eget kapital 331 522 359 558 341 494

KOncERnEnS rapporT öVer  
FöränDrinGar i eGeT kapiTal i SaMManDraG

Belopp i Tkr 

Jan-jun 
 2013

Jan-jun 
 2012

Jan-dec 
2012

eget kapital vid periodens ingång 125 614 108 610 108 610

periodens totalresultat 6 091 36 157 17 004

utdelning - - -

eget kapital vid periodens utgång 131 705 144 767 125 614

inget innehav utan bestämmande inflytande.

KOncERnEnS kaSSaFlöDeSanalyS i SaMManDraG

Belopp i Tkr 

Jan-jun 
 2013

Jan-jun 
 2012

Jan-dec 
2012

kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring  

av rörelsekapital 5 513 42 098 15 258

kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 3 817 1 809 7 432

kassaflöde från den löpande verksamheten 9 330 43 907 22 690

kassaflöde från investeringsverksamheten * –4 576 –2 532 8 673

kassaflöde från finansieringsverksamheten ** –7 804 –38 544 –28 432

periodens kassaflöde –3 050 2 831 2 931

likvida medel vid periodens början 8 276 5 345 5 345

likvida medel vid periodens slut 5 226 8 176 8 276

*)  2013 års siffror påverkas negativt av en engångspost avseende försäljningen av Hagabadetkoncernen på 2,7 mkr. 2012 års siffror 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

Apr-jun 
 2013 

Apr-Jun 
2012

Jan-jun 
 2013 

Jan-Jun 
2012

Jan-dec 
2012

rörelsemarginal (%) 5,3 11,2 2,0 10,0 3,0

justerad rörelsemarginal (%) 3,5 3,7 1,1 7,0 1,4

Vinstmarginal (%) 5,0 10,8 1,7 9,5 2,6

justerad vinstmarginal (%) 3,2 3,2 0,8 6,5 1,0

Soliditet (%) 39,7 40,3 39,7 40,3 36,8

nettoskuld (tkr) 71 497 57 405 71 497 57 405 69 403

Skuldsättningsgrad 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6

Medelantal årsanställda, heltid 508 564 517 574 557

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

antal aktier vid periodens slut 103 940 371 103 940 371 103 940 371 103 940 371 103 940 371

resultat efter skatt per aktie 0,08 0,20 0,06 0,35 0,18

eget kapital per aktie vid periodens slut 1,27 1,39 1,27 1,39 1,21

Definitioner
lönsAmhetsmått:

rörelsemarginal • resultat efter avskrivningar i 
procent av periodens rörelseintäkter.

Justerad rörelsemarginal • resultat efter 
avskrivningar i procent av periodens rörelseintäkter, 
justerat för engångsposter.   

vinstmarginal • resultat efter finansnetto i  
procent av periodens rörelseintäkter. 

Justerad vinstmarginal • resultat efter finans-
netto i procent av periodens rörelseintäkter, justerat 
för engångsposter.   

Diverse mått:    

soliditet • ek (inkl minoritet) i procent av balans-
omslutningen.   

nettoskuld • räntebärande skulder minus ränte-
bärande tillgångar (inkl avsättningar till pensioner)

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 

Apr-jun 
 2013 

Apr-Jun 
2012

Jan-jun 
 2013 

Jan-Jun 
2012

Jan-dec 
2012

nettoomsättning 15 331 9 631 23 862 21 543 62 686

rörelsens kostnader

övriga externa kostnader –6 967 –6 705 –12 208 –12 983 –28 705

personalkostnader –1 929 –9 420 –3 718 –15 881 –23 622

avskrivningar av materiella och  

immateriella anläggningstillgångar –678 –556 –1 340 –1 001 –2 305

rörelseresultat (ebit) 5 757 –7 050 6 596 –8 322 8 054

resultat från andelar i koncernföretag –613 - –613 - 20 000

övriga finansiella poster –2 –294 –118 –662 –912

resultat före skatt (ebt) 5 142 –7 344 5 865 –8 984 27 142

Skatt - - - - –1 371

periodens resultat 5 142 –7 344 5 865 –8 984 25 771

mODERbOLAgETS BalanSräkninG i SaMManDraG

Belopp i Tkr 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31

Anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar 6 726 8 590 7 429

Materiella anläggningstillgångar 599 269 187

övriga anläggningstillgångar 233 947 244 132 235 376

omsättningstillgångar

omsättningstillgångar exkl. likvida medel 11 752 29 951 20 056

likvida medel 2 098 0 0

summa tillgångar 255 122 282 942 263 048

skulder och eget kapital

eget kapital 182 201 141 581 176 336

långfristiga skulder och avsättningar

räntebärande 3 101 5 041 0

kortfristiga skulder och avsättningar

räntebärande 3 750 10 110 10 987

icke räntebärande 66 070 126 210 75 725

summa skulder och eget kapital 255 122 282 942 263 048





feelgood svenska Ab (publ) 

org nr 556511-2058

feelgoods huvudkontor

besöksadress: garnisonen, banérgatan 16, 6 tr

postadress: box 101 11, 100 55 stockholm

tel: 08-545 810 00

www.feelgood.se

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 500 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.


