Delårsrapport
1 januari – 30 juni 2015

MKR

Apr-jun 2015

Apr-jun 2014

Jan-jun 2015

Jan-jun 2014

151,5
3,5
3,2
0,03

156,9
3,3
3,0
0,03

298,7
3,0
2,4
0,03

309,7
5,3
4,6
0,05

Nettoomsättning
Rörelseresultat (EBIT)
Nettoresultat (EBT)
Resultat per aktie

1 april – 30 juni 2015

1 januari – 30 juni 2015

Andra kvartalet i sammandrag

Första halvåret i sammandrag

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

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

•N
 ettoomsättning för andra kvartalet uppgick till
151,5 mkr (156,9).
•R
 örelseresultat (EBIT) ökade med 0,2 mkr och
uppgick till 3,5 mkr (3,3).
•R
 esultat per aktie uppgick till 0,03 kr (0,03).

•N
 ettoomsättning för första halvåret uppgick till
298,7 mkr (309,7).
•R
 örelseresultat (EBIT) minskade med 2,3 mkr
och uppgick till 3,0 mkr (5,3).
•R
 esultat per aktie uppgick till 0,03 kr (0,05).

Feelgoodaktien 12 månader
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Vd har ordet

Organisationen blir allt mer effektiv och allt bättre på

Feelgoods nettoomsättning fortsatte att minska något
under andra kvartalet jämfört med motsvarande period

att fånga upp kundernas behov. Dessvärre har vi inom vissa

föregående år. Nedgången förklaras främst av att vi nu

områden svårt att rekrytera de specialister som behövs

under kvartalet har avvecklat samtliga primärvårdsenheter

för att vi ska kunna växa med uppdragen. De roller vi kan

och omsättningen från dem därmed är lägre än föregående

erbjuda inom företagshälsa är attraktiva på ett sätt som är

år. Resultatet är något mer positivt än motsvarande period

relativt okänt inom många traditionella vårdyrken där våra

föregående år men ligger inte i nivå med den utveckling

specialistkompetenser ofta finns. Vi lägger därför mycket

bolaget önskat.

kraft på att nå ut med de fördelar och karriärmöjligheter
som erbjuds inom Feelgood.

Under kvartalet har vi inlett en organisationsanpass-

På försommaren var vi åter i Almedalen där vi bland

ning som ska ge ett högre resursutnyttjande och ökad
kundorientering. Detta innebär också en minskning av

annat genomförde ett mycket uppskattat seminarium, som

icke debiterande personal. Kostnaderna för genomförda

även rönt en del uppmärksamhet i media. Vi presenterade

neddragningar tas löpande och kommer gradvis att få effekt

vissa resultat från vårt omfattande material, över 150 000

senare delen av året. Under kvartalet beslutade vi vidare att

individer i databasen av HALU-undersökningar (Hälsa

inkludera regioncheferna i koncernledningen som därmed

Arbete LivsstilsUndersökning). Resultaten bekräftar att

förstärks i sitt kundfokus.

den psykiska ohälsan har ökat markant bland yrkesarbe-

Under sommaren tillträdde vi förvärvet av Alvivas

tande – men de visar även att ökningen inte kan förklaras

företagshälsa i Olofström som gör oss till helhetsleverantör

med enkla schabloner som ”jobbstress” eller dåligt ledar-

åt Volvo Cars. Integrationen med vårt befintliga team har

skap. Istället behöver man förstå helheten på arbetsplatsen

fungerat väl. Genom detta får vi än bättre förutsättningar

och för individen och sedan ha en bred portfölj av åtgärder

att arbeta med kundens strategiska utmaningar.

i beredskap. Detta är också kärnan i Feelgoods arbetssätt.
Vårt arbete behövs och ligger rätt i tiden!

Vi koncentrerar oss nu fullt ut på att utveckla vår position inom företagshälsa. Vi har erbjudandet, kompetensen,

Stockholm den 21 augusti 2015

en väl fungerande organisation och under perioden vann vi
nya viktiga kundavtal, men att skapa tillväxt tar tid. Bland
annat tecknade vi ett ramavtal med fem av Stockholms
kranskommuner efter en samordnad upphandling. Här
ställdes stora krav på tillgänglighet, kvalitet, genusperspek-

Joachim Morath

tiv och ett konsultativt arbetssätt. Inte minst värdesattes

vd och koncernchef

Feelgoods strategier för att främja psykisk hälsa.
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Verksamhet och koncernstruktur
Feelgood är ett hälsoföretag och verkar inom företagshälsa,

Verksamheten bedrivs i dotterbolag och moderbolagets

träning, rehabilitering och fysioterapi. Bolaget erbjuder

verksamhet omfattar huvudsakligen kostnader för före-

hälsotjänster till företag, organisationer och privatper-

tagsledning och utveckling av koncernens verksamhet.

soner. Feelgood är ett rikstäckande företag med ca 500

Feelgoods aktie är noterad på Nasdaq Stockholm lista över

medarbetare och levererar hälsotjänster på 200 enheter

små bolag ”Small Cap Stockholm” under namnet FEEL.

över hela landet, varav femtiotal egna anläggningar.

Andra kvartalet 2015

Första halvåret 2015

Omsättning och resultat

Omsättning och resultat

Andra kvartalets nettoomsättning uppgick till 151,5
mkr (156,9), en minskning om 3,4 procent. Omsättningsminskningen är till största del hänförlig till
primärvårdsverksamheten som avvecklats under andra
kvartalet och som ingår med 1,0 mkr (3,6).
Koncernens kostnader uppgick under kvartalet till
148,0 mkr (153,5), en minskning om 3,6 procent.
Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 0,2 mkr
och uppgick till 3,5 mkr (3,3) motsvarande en rörelsemarginal om 2,3 procent (2,1). Den avvecklade primärvårdsverksamheten ingår i rörelseresultatet med –1,2
mkr (–2,9).

Första halvårets nettoomsättning uppgick till 298,7 mkr
(309,7), en minskning om 3,5 procent. Omsättningsminskningen är hänförlig till den primärvårdsverksamheten som avvecklats under perioden och som ingår
med 2,7 mkr (7,0) samt till att projekt hos ett fåtal större
kunder kommit igång senare än planerat.
Koncernens kostnader uppgick under första halvåret
till 295,7 mkr (304,4), en minskning om 2,9 procent.
Rörelseresultatet (EBIT) försämrades med 2,3
mkr och uppgick till 3,0 mkr (5,3) motsvarande en
rörelsemarginal om 1,0 procent (1,7). Primärvårdsverksamheten som avvecklats under perioden ingår i
rörelseresultatet med –4,0 mkr (–6,3).

Väsentliga händelser under kvartalet

Den 1 juni övertog Feelgood Alvivias verksamhet inom
företagshälsa i Olofström. Förvärvet genomfördes genom ett så kallat inkråmsförvärv och kommer enbart att
ha marginell effekt på Feelgoods balans- och resultaträkning. Verksamheten i Olofström omsätter ca 10 mkr
per år och har idag nio medarbetare. Kunderna representerar allt från enmansföretag till Olofström kommun
samt större bolag såsom Volvo Car Corporation.
Feelgood har stängt sin vårdcentral för primärvård
på Grev Turegatan i Stockholm per 31 maj 2015. Övrig
verksamhet hos Feelgood på Grev Turegatan i centrala
Stockholm; företagshälsovård, träning samt fysioterapi,
fortsätter som tidigare. Beslutet att stänga vårdcentralen har sin grund i svårigheterna att få kostnadstäckning för gjorda insatser i kombination med den politiska
osäkerheten kring det fria vårdvalet. I och med avvecklingen av vårdcentralen har Feelgood inga kvarvarande
engagemang inom primärvård.
Feelgoods koncernledning har under perioden
utökats med bolagets regionchefer och består därefter
av elva personer.

FEELGOOD

Personal

Genomsnittligt antal heltidsanställda under första
halvåret uppgick till 464 (465), vilket innebar att antalet
årsanställda minskade marginellt under perioden i jämförelse med samma period föregående år. Andelen män
uppgick till 23,4 procent (21,2) och andelen kvinnor
uppgick till 76,6 procent (78,8). Personalkostnaderna
under första halvåret uppgick till 176,9 mkr (180,5).
Investeringar

Koncernens investeringar i materiella och immateriella
anläggningstillgångar uppgick under andra kvartalet till
0,7 mkr (0,8) och under första halvåret till 0,9 mkr (1,7).
Totalt kassaflöde från investeringsverksamheten
uppgick till –0,3 mkr (–1,2).
Finansiering och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
under första halvåret till –11,8 mkr (2,1). Förändringen
jämnfört med föregående period är till största delen
hänförliga till minskningen av kortfristiga skulder.
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Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till
10,3 mkr (–0,9) och avser förändring av räntebärande
lån och utnyttjande av checkräkningskredit. Periodens
kassaflöde uppgick till –1,8 mkr (0,0).
Tillgänglig likviditet uppgick till 20,4 mkr (46,2)
och avser banktillgodohavande samt outnyttjad
checkräkningskredit. Bolaget har vid periodens slut en
total checkkredit på 70,0 mkr (80,0), varav utnyttjad
checkkredit uppgick till 54,8 mkr (40,3). De räntebärande skulderna avser utnyttjad checkkredit, räntebärande lån samt pensionsskuld. Räntebärande skulder
har ökat med 3,3 mkr och uppgick till 74,0 mkr (70,7).
Nettoskulden ökat med 8,6 mkr och uppgick till 66,1
mkr (57,5).
Feelgood redovisar en uppskjuten skattefordran om
21,2 mkr (21,3), varav 21,1 mkr (21,2) är hänförligt till
underskottsavdrag, vilket redovisas som övriga anläggningstillgångar. Koncernens totala underskottsavdrag
uppgick till 133,9 mkr (144,9), vilket motsvarar 29,5
mkr (31,9) i uppskjutna skattefordringar.

Moderbolaget

Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedriver verksamhet i form av koncernledande funktioner.
Till moderbolagets verksamhet hänförs kostnader för
VD och styrelse samt kostnader relaterade till börs
och finansiering. Moderbolagets omsättning under
första halvåret uppgick till 1,1 mkr (5,3) och avser fakturering till dotterbolag. Resultat efter skatt uppgick
till –10,9 mkr (–14,4). Investeringarna uppgick till
0,0 mkr (0,0). Moderbolagets likvida medel uppgick
vid rapportperiodens utgång till 0,0 mkr (0,0). Eget
kapital uppgick till 150,4 mkr (177,4). Moderbolagets
resultat- och balansräkning i sammandrag redovisas
på sidan 9.
Transaktioner med närstående

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 tredje kvartalet är förhållandevis svagt. Kvartal 1 är
vanligen något svagare än 2 och 4.

Eget kapital

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till
132,7 mkr (134,7). Soliditeten vid balansdagen var 44,2
procent (41,9) och eget kapital per aktie uppgick till 1,28
kronor (1,30).
Feelgoods årsstämma den 22 maj 2015 beslutade
att utge teckningsoptioner till de anställda. De anställda fick möjlighet att förvärva teckningsoptioner till ett
pris uppgående till 0:20 kronor per teckningsoption,
vilket motsvarar teckningsoptionens verkliga värde.
Totalt sett tecknades 2 400 000 teckningsoptioner
som kan ge upphov till 2 400 000 nya aktier. Teckningsperioden för aktierna är mellan 4 juni 2015 och 15
juni 2018. Teckningskursen uppgår till 1,49 kronor per
aktie. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar
aktiekapitalet med 3 000 000 kronor. Då de anställda
har erlagt teckningsoptionernas verkliga värde omfattas inte optionsprogramet av IFRS 2 – Aktierelaterade
ersättningar.

Finansiella mål

Feelgoods långsiktiga finansiella mål är att över en
konjunkturcykel ha en volymtillväxt på 10 procent med
en vinstmarginal på minst 7,5 procent och en soliditet
på minst 30 procent.
Feelgood redovisade en negativ volymtillväxt om
3,4 procent för andra kvartalet och 3,5 procent för första
halvåret. Den redovisade vinstmarginalen uppgick för
andra kvartalet till 2,1 procent och för första halvåret
0,8 procent.
Feelgood har som policy att inte lämna prognos om
den framtida resultatutvecklingen.

Marknad

Nyemissioner och bemyndiganden

Feelgoods bastjänster inom företagshälsa har relativt
låg känslighet för konjunkturmässiga variationer i
efterfrågan. Konjunkturläget för den privata tjänstesektorn var fortsatt starkt under perioden och efterfrågan
på Feelgoods tjänster bedöms som fortsatt stabil.

Inga nyemissioner har skett under perioden.
Årsstämman 2015 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 10 000 000 aktier, en ökning av aktiekapitalet
om högst 12 500 000 kronor. Betalningen för aktierna
ska kunna ske i kontanter, genom kvittning eller genom tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet
som medför en utspädning om mindre än nio (9) procent motiveras av att bolaget ska ges möjlighet att vid

FEELGOOD

4

Q2 • 2015

eventuellt bolagsförvärv, kunna betala hela eller delar
av köpeskillingen med bolagets aktier. Bemyndigandet
har inte utnyttjats.
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 exponerad för risker kan bland annat
räknas marknadsberoende, 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
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 63-64 i Årsredovisningen 2014, not 34.
Läs mer om Feelgoods risk- och känslighetsanalys
på sidan 62-63 i Årsredovisningen 2014, not 33.

FEELGOOD

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 approximativt motsvara bokfört värde.
Redovisningsprinciper

Kvartalsrapporten 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 2015
trädde ett antal nya standarder och tolkningar från
IFRS i kraft vilka finns beskrivna i årsredovisningen för
2014 sid 49-50. 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 2014.
Kommande rapporttillfällen
• Delårsrapport för nio månader, 29 oktober 2015
• Bokslutskommuniké för 2015, 19 februari 2016
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 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 21 augusti 2015 kl. 08.00.
Kontaktpersoner:

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

Granskning av delårsrapporten

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

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisorer.

Stockholm den 21 augusti 2015
Styrelsen

Jan-Erik Karlsson
Styrelseordförande

Christoffer Lundström
Styrelseledamot

Eric Norlander
Styrelseledamot

Bengt Stillström
Styrelseledamot

Karin Wallin
Styrelseledamot

Joachim Morath
Verkställande direktör

Finansiella rapporter
Rapport över totalresultat för koncernen
TKR

Apr-jun
2015

Apr-jun
2014

Jan-jun
2015

Jan-jun
2014

Jul 2014jun 2015

Jan-dec
2014

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

151 546

156 870

298 739

309 697

567 670

578 628

Summa rörelseintäkter

151 546

156 870

298 739

309 697

567 670

578 628

–57 430
–89 008

–62 629
–88 882

–115 261
–176 917

–119 885
–180 466

–224 533
–335 665

–229 157
–339 214

–1 608

–2 032

–3 549

–4 060

–7 802

–8 313

Rörelseresultat (EBIT)
Finansiella poster

3 500
–307

3 327
–351

3 012
–607

5 286
–668

–330
–1 466

1 944
–1 527

Resultat före skatt (EBT)
Skatt

3 193
194

2 976
218

2 405
412

4 618
436

–1 796
791

417
815

Periodens resultat

3 387

3 194

2 817

5 054

–1 005

1 232

Aktuariella förluster/vinster
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat

-

-

-

-

–1 907
419

–1 907
419

Summa komponenter som inte kommer
att omklassificeras till årets resultat

0

0

0

0

–1 488

–1 488

Periodens övrigt totalresultat

0

0

0

0

–1 488

–1 488

3 387

3 194

2 817

5 054

–2 493

–256

Apr-jun
2015

Apr-jun
2014

Jan-jun
2015

Jan-jun
2014

Jul 2014jun 2015

Jan-dec
2014

103 940 371

103 940 371

103 940 371

103 940 371

103 940 371

103 940 371

0,03

0,03

0,03

0,05

-0,01

0,01

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Övrigt totalresultat
Komponenter som inte kommer att
omklassificeras till årets resultat

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)

FEELGOOD
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Koncernens finansiella ställning i sammandrag
TKR

2015-06-30

2014-06-30

2014-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Övriga anläggningstillgångar

136 436
3 816
21 171

141 599
5 067
23 974

138 535
4 441
21 836

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel
Likvida medel

133 631
5 217

144 493
6 500

132 979
7 047

Summa tillgångar

300 271

321 633

304 838

Eget kapital

132 735

134 748

129 438

Långfristiga skulder och avsättningar
Räntebärande inkl pensionsskuld
Uppskjuten skatteskuld

19 062
2 734

17 428
4 082

19 062
3 146

Kortfristiga skulder och avsättningar
Räntebärande
Icke räntebärande

54 894
90 846

53 271
112 104

46 577
106 615

300 271

321 633

304 838

2015-06-30

2014-06-30

2014-12-31

129 438
2 817
480
132 735

129 694
5 054
134 748

129 694
–256
129 438

Summa skulder och eget kapital

Koncernens rapport över
förändringar i eget kapital i sammandrag
TKR
Eget kapital vid periodens ingång
Periodens totalresultat
Optionspremie
Utdelning 1)
Eget kapital vid periodens utgång
Inget innehav utan bestämmande inflytande.
1)

se vidare information sid 4 avsnitt eget kapital.

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
Apr-jun
2015

Apr-jun
2014

Jan-jun
2015

Jan-jun
2014

Jan-dec
2014

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

1 253
8 400

5 011
10 205

2 405
–14 207

8 679
–6 620

8 557
–595

Kassaflöde från den löpande verksamheten

9 653

15 216

–11 802

2 059

7 962

–410
–8 414

–555
–11 625

–326
10 298

–1 195
–860

–1 255
–6 156

829

3 036

–1 830

4

551

Likvida medel vid periodens början

4 388

3 464

7 047

6 496

6 496

Likvida medel vid periodens slut

5 217

6 500

5 217

6 500

7 047

TKR

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten *
Periodens kassaflöde

* Avser nettoamortering av banklån samt förändring av uttnyttjad checkkredit
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Koncernens nyckeltal

Avkastning på eget kapital
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Nettoskuld (Tkr)
Skuldsättningsgrad

Apr-jun
2015

Apr-jun
2014

Jan-jun
2015

Jan-jun
2014

Jan-dec
2014

2,6%
2,3%
2,1%
44,2%
66 075
0,6

2,5%
2,1%
1,9%
41,9%
57 535
0,5

4,0%
1,0%
0,8%
44,2%
66 075
0,6

3,9%
1,7%
1,5%
41,9%
57 535
0,5

1,0%
0,3%
0,1%
42,5%
53 927
0,5

464

470

464

465

464

Genomsnittligt antal aktier

Medelantal årsanställda, heltid

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

0,03
1,28

0,03
1,30

0,03
1,28

0,05
1,30

0,01
1,25

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

Definitioner
LÖNSAMHETSMÅTT

AKTIERELATERADE MÅTT

Avkastning på eget kapital • Rörelseresultat (EBIT) i
procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Resultat/aktie • Periodens resultat i procent av genomsnittligt utestående antal aktier.

Rörelsemarginal • Rörelseresultat (EBIT) i procent av
årets omsättning.

Eget kapital per aktie • EK i procent av antal aktier på
balansdagen.

Vinstmarginal • Resultat före skatt (EBT) i procent av årets
omsättning.

Övriga definitioner

DIVERSE MÅTT

Begreppet ”Enheter” avser de adresser där Feelgood
själva eller via en sammarbetspartner finns representerade.

Soliditet • EK (inkl minoritet) i procent av balansomslutningen.
Nettoskuld • Räntebärande skulder minus räntebärande
tillgångar (inkl avsättningar till pensioner)
Skuldsättningsgrad • Räntebärande skulder i procent av
eget kapital (EK).
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
TKR
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga finansiella poster
Resultat före skatt (EBT)
Skatt
Resultat

Apr-jun
2015

Apr-jun
2014

Jan-jun
2015

Jan-jun
2014

Jan-dec
2014

525

1 942

1 050

5 256

25 531

–4 878
–947

–5 391
–539

–9 315
–1 925

–9 649
–1 708

–19 945
–3 385

–391
–5 691
–9
–5 700
–5 700

–665
–4 653
–7 000
8
–11 645
–11 645

–783
–10 973
29
–10 944
–10 944

–1 335
–7 436
–7 000
28
–14 408
–14 408

–2 473
–272
–30 809
65
–31 016
–31 016

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
2015-06-30

2014-06-30

2014-12-31

2 401
336
217 826

4 208
451
240 947

3 128
393
218 491

8 839
-

10 457
-

13 098
-

Summa tillgångar

229 402

256 063

235 110

Skulder och eget kapital
Eget kapital

150 377

177 449

160 841

Långfristiga skulder och avsättningar
Räntebärande

-

101

-

Kortfristiga skulder och avsättningar
Räntebärande
Icke räntebärande

5 221
73 804

5 492
73 021

5 915
68 354

229 402

256 063

235 110

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel
Likvida medel

Summa skulder och eget kapital
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