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DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2004
Feelgood Svenska AB (publ) (org nr 556511-2058)

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

PERIODEN I SAMMANDRAG
 Nettoomsättningen uppgick till 290,7 (299,4) mkr

 Resultat efter skatt förbättrades till -2,3 (-10,0) mkr

 Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,13) kr

 Periodens kassaflöde uppgick till -3,1 (-18,8) mkr

 Justerad prognos för år 2004 till ett resultat före skatt om 0 till 2 mkr

 Vd Morten Werner har sagt upp sig och lämnar bolaget senast vid bolagsstämman 2005

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Koncernens nettoomsättning för årets första nio månader uppgick till 290,7 (299,4) mkr. I 2003 års omsättning

ingick det avyttrade bolaget Feelgood Equipment AB med 10,7 mkr. Kvarvarande verksamhet uppvisar en till-

växt med 2,0 mkr. Det är främst företagshälsovården i Göteborg som svarat för tillväxten under perioden, medan

övriga storstadsregioner Malmö och Stockholm uppvisar något minskad omsättning.

Koncernens nettoomsättning för perioden juli-september uppgick till 77,9 (83,5) mkr. Minskningen om 5,6 mkr

jämfört med föregående år beror på den verksamhet som har avyttrats.

Det tredje kvartalet är Feelgoods och branschens svagaste. Försäljningen under det tredje kvartalet har varit lägre

än beräknat vilket har medfört ett sämre resultat än förväntat. Feelgoods styrelse har därför i ett pressmeddelande

2004-10-25 meddelat att den resultatprognos för år 2004 som lämnades i samband med ordinarie bolagsstämma

2002 ej kommer att uppnås. Prognosen har justerats ned till ett resultat före skatt om 0 till 2 Mkr. Resultatet in-

nebär en förbättring från 2003 om 12 till 14 Mkr och blir Feelgoods bästa på 5 år.

Tillströmningen av nya kunder är dock tillfredsställande och under kvartalet har Feelgood kontrakterat nya

kundföretag med tillsammans mer än 23 000 anställda. Det är styrelsens och företagsledningens bedömning att

den positiva resultatutvecklingen kommer att fortsätta och justeringen av prognosen för år 2004 påverkar inte

Feelgoods långsiktiga mål.

Arbetet med att effektivisera verksamheten har fortsatt under perioden. Koncentration av verksamhet till färre

men större enheter är en viktig del i Feelgoods strävan att effektivisera driften samtidigt som ett bredare och mer
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högkvalitativt utbud av tjänster kan erbjudas kunderna på varje enskild enhet. Under det tredje kvartalet har fem

enheter flyttats och slagits ihop med andra.

Rörelsekostnaderna har för årets första nio månader har minskat med 15,5 mkr (5,0 %) till 291,6 (307,1) mkr

och under kvartalet med 7,2 mkr (8,1 %) till 82,1 (89,3) mkr. Rörelseresultatet för årets första nio månader för-

bättrades därmed 6,9 mkr till -0,8 (-7,7) mkr och under det tredje kvartalet med 1,6 mkr till -4,2 (-5,8) mkr.

De finansiella kostnaderna har minskat, som en följd av koncernens lägre skuldsättning. Finansnettot för januari-

september uppgick till -1,5 (-2,3) mkr och för kvartalet till -0,4 (-0,7) mkr. Resultatet före skatt förbättrades för

årets första nio månader med 7,7 mkr och uppgick till -2,3 (-10,0) och under kvartalet med 1,8 mkr och uppgick

till -4,7 (-6,5) mkr.

Utvecklingen av omsättning och resultat före skatt för det senaste fyra åren framgår av uppställningen nedan. Fe-

elgood har haft en mycket positiv resultatutveckling under denna period. Resultatet för årets första nio månader

år 2004 är 69,6 mkr bättre än resultatet för motsvarande period 2001 samt 64,2 respektive 7,7 mkr bättre än

motsvarande resultat för åren 2002 och 2003.

Belopp i mkr jan-sep jan-sep jan-sep jan-sep

2004 2003 2002 2001

Omsättning 290,7 299,4 308,4 305,7

Resultat före skatt -2,3 -10,0 -66,5 -71,9

Resultatförbättringarna ovan är i första hand en följd av det handlingsprogram som antogs under 2002 och som i

första hand var inriktat på finansieringen och på att minska de administrativa kostnaderna. Vidare har resultatet

förbättrats genom att olönsamma enheter avvecklats eller avyttrats. Det fortsatta arbetet med att förbättra resul-

tatet kommer i första hand att vara inriktat på att förbättra enheternas effektivitet samt öka marknadsandelarna.

ETABLERING I UMEÅ
Umeå är en av landets tio största och snabbast växande regioner. Flera av Feelgoods rikskunder har sin verksam-

het i Umeå och genom ett förärv av en mindre verksamhet där beräknas en lönsam tillväxt kunna påbörjas i

Umeå. Verksamheten beräknas lämna ett positivt rörelseresultat från och med årsskiftet.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med RR 20 om delårsrapportering. Sedan den 1 januari 2003 tillämpar

Feelgood Redovisningsrådets rekommendation 29, Ersättningar till anställda. Tillämpningen av RR 29 har givit

ett lägre pensionsåtagande om 0,7 mkr vilket har ökat det egna kapitalet. Jämförelsetalen har ej omräknats. I öv-

rigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i den senaste årsre-

dovisningen.
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ÖVERGÅNG TILL IFRS
Övergången till rapportering enligt IFRS kommer att ske 2005. En redogörelse avseende övergången till IFRS

har lämnats i årsredovisningen för 2003. Feelgood bedömer att den största påverkan som övergången till IFRS

medför avser redovisning av goodwill eftersom avskrivning enligt plan ersätts av nedskrivning i de fall det redovi-

sade värdet på goodwill inte motsvaras av förväntade framtida kassaflöden. Feelgood har redan i samband med

årsbokslutet för år 2003 prövat värdet av goodwill i enlighet med IFRS och funnit att något nedskrivningsbehov

ej föreligger. Under förutsättning att något nedskrivningsbehov ej uppstår framgent så kommer övergången till

IFRS att innebära en förbättring av koncernens resultat. De totala avskrivningarna på goodwill för de första tre

kvartalen 2004 uppgick till 7,1 (7,1) mkr och beräknas för helåret 2004 till 9,4 (9,4) mkr.

INVESTERINGAR
Koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 6,2 (4,0) mkr. Inve-

steringarna består i huvudsak av kostnader för ett nytt verksamhetssystem samt datorutrustning.

FINANSIELL STÄLLNING
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 8,3 (7,3) mkr. Disponibla medel, inklusive outnyttjad men be-

viljad checkräkningskredit, uppgick till 15,9 (15,8) mkr. Koncernen hade vid periodens slut 30,5 (36,5) mkr i

räntebärande skulder. Eget kapital i koncernen uppgick till 45,5 (48,5) mkr och soliditeten till 25,7 (24,3) %.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har under perioden januari-september förbättrats med 6,8 mkr till

0,7 (-6,1) mkr. Periodens kassaflöde förbättrades med 15,7 mkr och uppgick till -3,1 (-18,8) mkr.

PERSONAL
Medelantalet anställda uppgick under årets första nio månader till 572 (591). Minskningen jämfört med föregå-

ende år har sin främsta orsak i att olönsamma verksamheter har avyttrats eller effektiviserats.

MODERBOLAGET
Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedriver verksamhet i form av koncernledande funktioner

samt försäljning till rikstäckande kunder. Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 13,0 (11,7)

mkr. Resultat före dispositioner och skatt uppgick till -20,9 (-26,9) mkr.

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 3,1 (1,0) mkr. Investeringarna be-

står i huvudsak av kostnader för ett nytt verksamhetssystem.

Moderbolagets likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,0 (0,1) mkr. Eget kapital vid periodens

utgång uppgick till 64,8 (77,0) mkr.
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UTSIKTER FÖR HELÅRET 2004
Styrelsen för Feelgood Svenska AB (publ) lämnade i samband med ordinarie bolagsstämma den 28 juni 2002 en

prognos om ett resultat efter finansnetto för 2004 om lägst 15 Mkr. Denna prognos justerades 2004-10-25 ned

till ett resultat före skatt om 0 till 2 Mkr. Resultatet innebär samtidigt en förbättring jämfört med år 2003 om 12

till 14 Mkr och blir därmed Feelgoods bästa på 5 år.

VD
I samband med dagens styrelsemöte meddelade Morten Werner, VD, att han säger upp sig och lämnar bolaget

senast vid bolagsstämman 2005. Rekryteringsprocessen av ny VD påbörjas omedelbart.

NOMINERINGSKOMMITTÉ
I enlighet med bolagstämmobeslut från den 13 maj 2004 har nomineringskommitté inför styrelseval vid ordina-

rie bolagsstämma 2005 utsetts. Kommittén består utav styrelsens ordförande Uwe Löffler, Kurth Augustson,

Christoffer Lundström samt Mattias Nordin. Ordförande i nomineringskommittén är Kurth Augustson.

Stockholm den 12 november 2004

Styrelsen

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor
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Bolagets ekonomiska information för återstoden av räkenskapsåret kommer att lämnas enligt följande:

Bokslutskommuniké 2004 16 februari 2005

Rapporterna finns från och med publiceringstillfället tillgängliga på Feelgoods hemsida <www.feelgood.se> under ru-

briken »Finansiell information»

DETTA ÄR FEELGOOD
Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag. Företaget är en rikstäckande leverantör av förebyggande och hälsobe-

främjande tjänster. Feelgood erbjuder ett helhetskoncept till företag och organisationer som investerar i förebyggande åt-

gärder till nytta för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Feelgood riktar sig också till privatpersoner när det gäller

fysioterapi, träning och motion. Feelgoods verksamhet kännetecknas av ett genuint engagemang och en gedigen kunskap

om hur människor påverkas av omgivning och miljö.

Feelgood Svenska AB (publ)

Org nr 556511-2058

www.feelgood.se

Huvudkontor

Hornsgatan 103 plan 10

117 28 Stockholm

Telefon: 08-545 810 00

KONTAKTPERSONER
Morten Werner, VD och koncernchef

Telefon: 08-545 810 00 • Mobil: 0706-36 25 25

E-post: morten.werner@feelgood.se

Thomas Ådén, Ekonomi- och Finanschef

Telefon: 08-545 810 00 • Mobil: 0709-54 44 41

E-post: thomas.aaden@feelgood.se
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i tkr

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 12 mån
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep okt-sep jan-dec

2004 2003 2004 2003 2003/04 2003

Nettoomsättning 77 892 83 511 290 748 299 387 400 222 408 861

Rörelsens kostnader
Handelsvaror mm -2 025 -3 518 -8 086 -11 837 -11 110 -14 861
Övriga externa kostnader -22 809 -27 514 -80 425 -92 872 -112 160 -124 607
Personalkostnader -52 373 -52 564 -187 593 -185 323 -258 601 -256 331
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -4 911 -5 652 -15 452 -16 926 -20 534 -22 008
Övriga rörelsekostnader - -66 - -100 16 -84

Rörelseresultat -4 226 -5 803 -808 -7 671 -2 167 -9 030

Finansiella poster -449 -701 -1 519 -2 307 -1 756 -2 544

Resultat före skatt -4 675 -6 504 -2 327 -9 978 -3 923 -11 574

Skatt - - - - - -

Resultat -4 675 -6 504 -2 327 -9 978 -3 923 -11 574

RESULTAT PER AKTIE
9 mån 9 mån 12 mån 12 mån

jan-sep jan-sep okt-sep jan-dec
2004 2003 2003/04 2003

Genomsnittligt antal aktier under perioden 79 740 371 79 610 001 79 740 371 76 642 593
Resultat per aktie i kronor -0,03 -0,13 -0,05 -0,15
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 80 917 871 80 787 501 80 917 871 80 820 093
Resultat per aktie efter full utspädning -0,03 -0,13 -0,05 -0,15
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i tkr

2004 2003 2003
30 sep 30 sep 31 dec

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 56 679 65 559 62 765
Materiella anläggningstillgångar 15 941 18 826 19 152
Finansiella anläggningstillgångar 23 034 23 590 23 334
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel 73 125 84 741 75 420
Likvida medel 8 318 7 291 11 388

Summa tillgångar 177 097 200 007 192 059

Skulder och eget kapital

Eget kapital 45 460 48 535 47 128
Avsättningar 16 668 16 566 17 327
Långfristiga skulder 9 933 15 224 5 952
Kortfristiga skulder 105 036 119 682 121 652

Summa skulder och eget kapital 177 097 200 007 192 059

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Belopp i tkr

2004 2003 2003
jan-sep jan-sep jan-dec

Ingående eget kapital 47 128 57 556 57 556
Effekt av införande av RR 29 659 - -
Nyemissioner - 963 963
Emissionskostnader - -6 -6
Erhållen premie för teckningsoptioner - - 189
Periodens resultat -2 327 -9 978 -11 574

Utgående eget kapital 45 460 48 535 47 128
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
Belopp i tkr

2004 2003 2003
jan-sep jan-sep jan-dec

Kassaflöde från den löpande verksamhetenföre förändring av rörelsekapital 12 757 -2 103 1 898
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -12 040 -3 969 5 623

Kassaflöde från den löpande verksamheten 717 -6 072 7 521

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 487 -4 224 -6 336
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 700 -8 548 -15 932

Periodens kassaflöde -3 070 -18 844 -14 747

Likvida medel vid periodens början 11 388 26 135 26 135

Likvida medel vid periodens slut 8 318 7 291 11 388

ÖVRIGA NYCKELTAL
9 mån 9 mån 12 mån
2004 2003 2003

jan-sep jan-sep jan-dec

Aktiens nominella belopp 1,25 1,25 1,25
Antal aktier vid periodens utgång 79 740 371 79 740 371 79 740 371
Soliditet i procent 25,7 24,3 24,5
Eget kapital per aktie i kronor 0,57 0,61 0,59
Medelantalet anställda under perioden. 572 591 591



FEELGOOD SVENSKA AB (publ)
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