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DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2004

Feelgood Svenska AB (publ) (org. nr 556511-2058)

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

PERIODEN I SAMMANDRAG

û Nettoomsättningen uppgick till 212,9 (215,9) mkr

û Resultat efter skatt förbättrades till 2,3 (-3,5) mkr

û Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,04) kr

û Periodens kassaflöde uppgick till -1,3 (-8,2) mkr

û Feelgood tecknade ett långsiktigt samarbetsavtal med Skanska AB som omfattar 13 000 anställda

û Prognosen för år 2004 kvarstår om att resultatet efter finansnetto kommer att uppgå till lägst 15 mkr, mot-

svarande ett resultat per aktie om 0,19 kr

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Koncernens nettoomsättning för första halvåret uppgick till 212,9 (215,9) mkr. För jämförbara verksamheter

ökade omsättningen med 4,3 mkr, vilket innebär en tillväxt om 2,1 %. Under andra kvartalet uppgick försälj-

ningen till 104,2 (105,8) mkr. För jämförbara verksamheter ökade omsättningen med 1,7 mkr, motsvarande en

tillväxt om 1,7 %. Jämförelsen med föregående år är påverkad bland annat av det dåvarande dotterbolaget Feel-

good Equipment ingick i 2003 års omsättning med 6,8 mkr och i resultatet med –0,4 mkr. Det är främst före-

tagshälsovårdens rikstäckande kunder samt företagshälsovården i Göteborg och Malmö som svarat för tillväxten

under första halvåret, medan Stockholmsområdet uppvisar en minskad omsättning. Inom företagshälsovården

bedöms efterfrågan fortsätta att utvecklas positivt och leda till ett tillskott av nya rikstäckande kundavtal. En stor

andel av avtalade tjänster kommer att levereras inom stockholmsområdet och starkt bidra till den förbättring av

tillväxten i omsättning och resultat som förväntas under hösten.

Rörelseresultatet före avskrivningar förbättrades under det första halvåret med 4,6 mkr till 14,0 (9,4) mkr och

under det andra kvartalet med 3,1 mkr till 8,0 (4,9) mkr.

Rörelseresultatet förbättrades under det första halvåret med 5,3 mkr till 3,4 (-1,9) mkr och under det andra

kvartalet med 3,4 mkr till 2,7(-0,7) mkr. Resultatförbättringarna har åstadkommits främst genom förbättrad ef-
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fektivitet i verksamheten. Rörelsekostnaderna för det första halvåret har minskat med 3,9 % till 209,4 (217,8)

mkr och under det andra kvartalet med  4,7 % till 101,5 (106,5) mkr.

Under perioden har arbetet med att effektivisera verksamheten fortsatt. Produktiviteten, mätt som omsättning

per anställd, ökade med 3,6 % till 375 (362) tkr. Koncentrationen av verksamhet till färre men större enheter, är

ett led i Feelgoods strävan att effektivisera driften samtidigt som ett bredare och mer högkvalitativt utbud av

tjänster kan erbjudas kunderna på varje enskild enhet.

De finansiella kostnaderna har minskat, vilket förklaras av att koncernen har lägre skuldsättning och en lägre

räntenivå än föregående år.

Resultatet efter skatt förbättrades under första halvåret med 5,8 mkr till 2,3 (-3,5) mkr och under andra kvartalet

med 3,6 mkr till 2,3 (-1,3) mkr. Detta innebär att det är det andra kvartalet i rad som Feelgood uppvisar positivt

resultat efter skatt.

Omsättning och resultat efter finansnetto har under de senaste åren för respektive års första sex månader utveck-

lats enligt följande:

Belopp i mkr jan-jun jan-jun jan-jun jan-jun

2004 2003 2002 2001

Omsättning 212,9 215,9 230,0 220,5

Resultat efter finans netto 2,3 -3,5 -29,1 -54,6

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med RR 20 om delårsrapportering. Från och med den 1 januari tilläm-

par 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

övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i den senaste års-

redovisningen.
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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 inne-

bära en förbättring av koncernens resultat. De totala avskrivningarna på goodwill för det första halvåret 2004

uppgick till 4,7 (4,7) mkr och för helåret 2003 till 9,4 mkr.

INVESTERINGAR

Koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 4,3 (2,0) mkr. Inve-

steringarna består i huvudsak av kostnader för ett nytt verksamhetssystem.

FINANSIELL STÄLLNING
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 10,1 (17,9) mkr. Disponibla medel, inklusive outnyttjad men be-

viljad checkräkningskredit, uppgick till 20,0 (32,1) mkr. Koncernen hade vid periodens slut 29,4 (32,2) mkr i rän-

tebärande skulder. Eget kapital i koncernen uppgick till 50,1 (55,0) mkr och soliditeten till 24,8 (25,5) %. Perio-

dens kassaflöde från den löpande verksamheten var positiv och uppgick till 1,8 (6,7 mkr). Periodens kassaflöde för-

bättrades med 7,0 mkr och uppgick till -1,3 (-8,2) mkr.

PERSONAL
Medelantalet anställda uppgick under första halvåret till 568 (596). Minskningen jämfört med föregående 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 10,1 (7,7)

mkr. Resultat före dispositioner och skatt uppgick till -14,4 (-19,2) mkr.

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 2,3 (0,5) mkr. Investeringarna be-

står i huvudsak av kostnader för ett nytt verksamhetssystem.

Moderbolagets likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,6 (0,0) mkr. Eget kapital vid periodens

utgång uppgick till 71,3 (84,6) mkr.
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UTSIKTER FÖR HELÅRET 2004

Konjunkturen bedöms under hösten fortsätta förbättras samtidigt som en ökad efterfrågan av Feelgoods tjänster

har noterats under det första halvåret. Därutöver förväntas ytterligare ett antal rikstäckande samarbetsavtal

tecknas redan under det tredje kvartalet. Tillsammans med tecknat avtal med Skanska AB som påbörjats i augusti

innebär det att Feelgoods beräknas kunna tillföras kundföretag med mer än 23 000 anställda. Vidare fortsätter

arbetet med att höja lönsamheten genom att effektivisera arbetet ute på enheterna. Dessa två faktorer ger goda

förutsättningar för en ökad tillväxt och positiv resultatutveckling under det andra halvåret.

Styrelsens och företagsledningens bedömning kvarstår därför, att koncernens resultat efter finansnetto år 2004

kommer att uppgå till lägst 15 mkr. Detta motsvarar ett resultat efter skatt om 0,19 kr per aktie.

Stockholm den 24 augusti 2004

Styrelsen

Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisor

Bolagets ekonomiska information för fortsättningen av räkenskapsåret kommer att lämnas enligt följande:

û Delårsrapport Q3 2004 12 november 2004

û Bokslutskommuniké 2004 16 februari 2005

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

rubriken »Finansiell information»
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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

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.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i tkr
3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån 12 mån

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jul-jun jan-dec
2004 2003 2004 2003 2003/04 2003

Nettoomsättning 104 236 105 797 212 856 215 876 405 841 408 861

Rörelsens kostnader
Handelsvaror mm -2 825 -3 670 -6 061 -8 319 -12 603 -14 861
Övriga externa kostnader -26 203 -33 598 -57 616 -65 358 -116 865 -124 607
Personalkostnader -67 206 -63 617 -135 220 -132 759 -258 792 -256 331
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -5 303 -5 543 -10 541 -11 274 -21 275 -22 008
Jämförelsestörande poster - -   - -
Övriga rörelsekostnader - -34 - -34 -50 -84

Rörelseresultat 2 699 -665 3 418 -1 868 -3 744 -9 030

Finansiella poster -449 -672 -1 070 -1 606 -2 008 -2 544

Resultat efter finansiella poster 2 250 -1 337 2 348 -3 474 -5 752 -11 574

Skatt - - - - -� -

Periodens resultat 2 250 -1 337 2 348 -3 474 -5 752 -11 574

RESULTAT PER AKTIE

6 mån 6 mån 12 mån 12 mån
jan-jun jan-jun jul-jun jan-dec

2004 2003 2003/04 2003

Genomsnittligt antal aktier
under perioden 79 740 371 79 544 815 79 740 371 79 642 593
Resultat per aktie i kronor 0,03 -0,04 -0,07 -0,15
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 80 917 871 80 722 315 80 917 871 80 820 093
Resultat per aktie efter full utspädning 0,03 -0,04 -0,07 -0,15
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i tkr
2004 2003 2003

30 jun 30 jun 31 dec

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 58 692 67 905 62 765
Materiella anläggningstillgångar 16 983 19 859 19 152
Finansiella anläggningstillgångar 23 020 23 590 23 334
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel 93 297 86 508 75 420
Likvida medel 10 131 17 898 11 388

Summa tillgångar 202 123 215 760 192 059

Skulder och eget kapital
Eget kapital 50 136 55 039 47 128
Avsättningar 16 668 16 919 17 327
Långfristiga skulder 4 000 10 164 5 952
Kortfristiga skulder 131 319 133 638 121 652

Summa skulder och eget kapital 202 123 215 760 192 059

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Belopp i tkr
2004 2003 2003

jan-jun jan-jun jan-dec

Ingående eget kapital 47 128 57 556 57 556
Effekt av införande av RR 29 660 - -
Nyemissioner - 962 963
Emissionskostnader - -5 -6
Erhållen premie för teckningsoptioner - - 189
Periodens resultat 2 348 -3 474 -11 574

Utgående eget kapital 50 136 55 039 47 128
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

Belopp i tkr
2004 2003 2003

jan-jun jan-jun jan-dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 12 521 -964 1 898
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -10 751 7 658 5 623

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 770 6 694 7 521

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 618 -1 887 -6 336
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 591 -13 044 -15 932

Periodens kassaflöde -1 257 -8 237 -14 747

Likvida medel vid periodens början 11 388 26 135 26 135

Likvida medel vid periodens slut 10 131 17 898 11 388

ÖVRIGA NYCKELTAL

6 mån 6 mån 12 mån
2004 2003 2003

jan-jun jan-jun 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 24,8 25,5 24,5
Eget kapital per aktie i kronor 0,63 0,69 0,59
Medelantalet anställda under perioden. 568 596 591
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www.feelgood.se

So
lb

er
g


