Kvartalsrapport
1 Januari – 31 mars 2015

Första kvartalet i sammandrag
Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

MKR

Jan-mar 2015

Jan-mar 2014

147,2
–0,5
–0,8
–0,01

152,8
2,0
1,6
0,02

Nettoomsättning
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat före skatt (EBT)
Resultat per aktie

•N
 ettoomsättning för första kvartalet uppgick till 147,2 mkr (152,8).
•R
 örelseresultat (EBIT) minskade med 2,5 mkr och uppgick till –0,5 mkr (2,0).
•R
 esultat per aktie uppgick till –0,01 kr (0,02).

Feelgoodaktien 12 månader
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Omsatta aktier

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 200 enheter över hela landet, av dessa är femtiotalet
egna anläggningar. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm, lista över små bolag ”Small Cap”.
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Vd har ordet

Feelgoods verksamhet inom företagshälsa utvecklas

Under perioden förvärvade vi företagshälsan Alviva i Olof-

fortsatt väl med växande kundbas, stigande ambitionsnivå

ström. Det gör oss till helhetsleverantör åt Volvo Cars från

hos kunderna och ett allt bättre kunderbjudande. I första

och med i sommar. Därmed fördjupar vi samarbetet med

kvartalet föll dock omsättning och resultat tillbaka något

en av våra större kunder som under åren har visat impo-

jämfört med motsvarande period föregående år. Ned-

nerande resultat i form av minskad sjukfrånvaro och färre

gången kan delvis hänföras till de två avvecklade primär-

arbetsplatsolyckor.
Säljarbetet till nya kunder resulterade i kvartalet i ett

vårdsenheterna men även till att projekt för ett fåtal större
kunder kom igång senare än planerat efter årsskiftet. Den

nytt avtal med Uppsala universitet. Vi ser med glädje yt-

minskade omsättningen medför i sin tur att vi redovisar en

terligare ett universitet som kund. Uppdraget är intressant
och ger oss en bra plattform i Uppsala, där vi ser möjlighe-

förlust för perioden.

ter att expandera.

Vi visar inte på tillväxt detta kvartal. Vi vet att vi har

Arbetet med att föra ut vårt nya verktyg för analys av

återkommande säsongsmässiga nedgångar i första och
framför allt tredje kvartalen som är svåra att hantera och

den psykosociala arbetsmiljön fortsätter. Kundernas behov

planera för. Vi har också variationer mellan kvartalen

av metodik för att motverka psykisk ohälsa är mycket stort.

som har med kundernas affärscykler att göra och inte är

Tjänsten når upp till de krav och förväntningar som ställts

trendmässiga.

i våra inledande kundprojekt. Vi erbjuder nu modellen till
en bredare kundkrets.

Mycket av vårt interna utvecklingsarbete syftar till att

Efter periodens slut beslutade vi att avveckla vår tredje

vi bättre ska förutse och parera sådana variationer, men i
kvartalet lyckades vi inte fullt ut. Jag bedömer nedgången

och sista primärvårdsenhet, den i Stockholm. Orsaken till

som tillfälligt men ser ändå saker vi ska förbättra när det

stängningen är att vi inte lyckats få kostnadstäckning för

gäller affärsplaneringsarbetet och den kundnära aktivitets-

genomförda insatser. Nu satsar vi helhjärtat på att utveckla

nivån lokalt.

vår företagshälsovårdsverksamhet.

Jag ser fortsatt goda förutsättningar för tillväxt inom
Stockholm den 7 maj 2015

företagshälsa. Vi har kundavtalen som ger oss möjlighet
att utveckla den affärsmässiga volymen. I förlängningen
finns kundernas behov att åstadkomma resultat i form av
förbättrade arbetsplatser och friskare medarbetare med

Joachim Morath,

hög närvaro. Vi har också en väl fungerande organisation

vd och koncernchef

som klarar att leverera på en högre nivå.
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Verksamhet och koncernstruktur
Feelgood är ett hälsoföretag och verkar inom företagshälsa,

ningar. Verksamheten bedrivs i dotterbolag och moderbo-

primärvård, träning, rehabilitering och fysioterapi. Bolaget

lagets verksamhet omfattar huvudsakligen kostnader för

erbjuder hälsotjänster till företag, organisationer och

företagsledning jämte administration och utveckling av

privatpersoner. Feelgood är ett rikstäckande företag med

koncernens verksamhet. Feelgood är noterat på Nasdaq

cirka 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på 200

Stockholm lista över små bolag, ”Small Cap”.

enheter över hela landet, varav femtiotal egna anlägg-

Första kvartalet 2015
Feelgood har under perioden tecknat avtal med
Uppsala Universitet gällande företagshälsa. Avtalet
omfattar cirka 6 600 anställda och gäller tom 2016-1231 med möjlig förlängning i ytterligare två år.
Feelgood har under perioden tecknat avtal med
Härnösands kommun gällande företagshälsa. Avtalen
omfattar cirka 2 200 anställda och gäller tom 2018-0228 med möjlig förlängning i ytterligare ett år.

Omsättning och resultat

Första kvartalets nettoomsättning uppgick till 147,2
mkr (152,8), en minskning om 3,7 procent. De lägre
intäkterna kan delvis hänföras till de två avvecklade
primärvårdsenheterna men även till att projekt för ett
fåtal större kunder kom igång senare än planerat efter
årsskiftet.
Koncernens kostnader uppgick under kvartalet till
147,7 mkr (150,9), en minskning om 2,1 procent.
Rörelseresultatet (EBIT) försämrades med 2,4 mkr
och uppgick till –0,5 mkr (2,0) motsvarande en rörelsemarginal om –0,3 procent (1,3). Det lägre resultatet
förklaras till den lägre intäktsnivån under kvartalet.

Investeringar

Koncernens investeringar i materiella och immateriella
anläggningstillgångar uppgick under kvartalet till 0,2
mkr (0,9).

Personal

Finansiering och likviditet

Genomsnittligt antal heltidsanställda under första kvartalet uppgick till 464 (461), vilket innebar att antalet
årsanställda ökade under perioden med 0,7 procent i
jämförelse med samma period föregående år. Andelen
män uppgick till 23,4 procent (20,2) och andelen kvinnor uppgick till 76,6 procent (79,8). Personalkostnaderna under första kvartalet uppgick till 87,9 mkr (91,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
under kvartalet till –21,5 mkr (–13,2). Förändringen
jämnfört med föregående år är till största delen hänförliga till förfallostukturen på leverantörsreskontran.
Totalt kassaflöde från investeringsverksamheten
uppgick till 0,1 mkr (–0,6). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 18,7 mkr (10,8) och
avser förändring av räntebärande lån och utnyttjande
av checkräkningskredit. Periodens kassaflöde uppgick
till –2,7 mkr (–3,0).
Tillgänglig likviditet uppgick till 10,7 mkr (11,6)
och avser banktillgodohavande samt outnyttjad
checkräkningskredit. Bolaget har vid periodens slut en
total checkkredit på 70,0 mkr (70,0), varav utnyttjad
checkkredit uppgick till 63,7 mkr (61,9). De räntebärande skulderna avser utnyttjad checkkredit, räntebärande lån samt pensionsskuld. Räntebärande skulder
har ökat med 0,5 mkr och uppgick till 83,6 mkr (83,1).

Väsentliga händelser under kvartalet

Feelgood har tecknat ett avtal om att överta Alvivias
verksamhet av företagshälsa i Olofström. Förvärvet
genomförs den 1 juni 2015. Verksamheten i Olofström
omsätter ca 10 mkr per år och har idag nio medarbetare.
Förvärvet genomförs genom ett så kallat inkråmsförvärv och kommer enbart att ha marginell effekt på
Feelgoods balans- och resultaträkning. Kunderna representerar allt från enmansföretag till Olofström kommun samt större bolag såsom Volvo Car Corporation.
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Nettoskulden minskade med 4,1 mkr och uppgick till
75,5mkr (79,6).
Feelgood redovisar en uppskjuten skattefordran om
21,2 mkr (21,3) varav 21,1 mkr är hänförliga till underskottsavdrag, vilken redovisas som övriga anläggningstillgångar. Koncernens totala underskottsavdrag
uppgick till 142,5 mkr (146,4), vilket motsvarar 31,4 mkr
(32,2) i uppskjutna skattefordringar.

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.
För första kvartalet redovisade Feelgood en volymtillväxt om –3,7 procent. Den redovisade vinstmarginalen uppgick för första kvartalet till –0,5 procent.
Feelgood har som policy att inte lämna prognos om
den framtida resultatutvecklingen.

Eget kapital

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till
128,9 mkr (131,6). Soliditeten vid balansdagen var 42,9
procent (42,7) och eget kapital per aktie uppgick till 1,24
kronor (1,27).

Nyemissioner och bemyndiganden

Inga nyemissioner har skett under perioden.
Årsstämman 2014 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, 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
eventuellt bolagsförvärv, kunna betala hela eller delar
av köpeskillingen med bolagets aktier. Bemyndigandet
har inte utnyttjats.

Marknad

Feelgoods bastjänster inom företagshälsa har relativt
låg känslighet för konjunkturmässiga variationer i
efterfrågan. Den normalisering av efterfrågan som
noterades under fjärde kvartalet höll i sig under första
kvartalet 2015 och marknaden för Feelgoods tjänster
bedöms som stabil. Enligt Konjunkturinstitutet indikeras en viss fortsatt ökning av sysselsättningsgraden
och konjunkturen väntas fortsätta att förbättras något
under året.
Moderbolaget

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. Moderbolagets
omsättning under första kvartalet uppgick till 0,5 mkr
(3,3) och avser fakturering till dotterbolagen. Resultat
efter skatt uppgick till –5,3 mkr (–2,8).
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 155,6
mkr (189,1). Moderbolagets resultat- och balansräkning
i sammandrag redovisas på sidan 9.

Händelser efter rapportperiodens slut

Feelgood har beslutat att stänga sin vårdcentral för
primärvård på Grev Turegatan i Stockholm. Vårdcentralen kommer att avvecklas till den 31 maj 2015.
Övrig verksamhet hos Feelgood på Grev Turegatan i
centrala Stockholm: företagshälsovård, träning samt
fysioterapi fortsätter som vanligt. 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
Inga övriga väsentliga händelser att rapportera har
skett efter rapportperiodens slut.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående ägt rum
under perioden.

Väsentliga risker och osäkerheter

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.

Säsongsvariation

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.
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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.

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

Kommande rapporttillfällen
• Årsstämma 22 maj 2015
• Delårsrapport för sex månader 21 augusti 2015
• Delårsrapport för nio månader, 29 oktober 2015
• Bokslutskommuniké för 2015, 19 februari 2016
Årsstämma 2015

Feelgood Svenska AB håller årsstämma den 22 maj
2015, 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.
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 7 maj 2015 kl. 08.00.

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.

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
Granskning av kvartalsrapporten

Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets
revisorer.

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

FEELGOOD 2015
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Finansiella rapporter
Rapport över totalresultat för koncernen
Jan-mar
2015

Jan-mar
2014

Apr 2014mar 2015

Jan-dec
2014

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

147 193

152 827

572 994

578 628

-

-

-

-

Summa rörelseintäkter

147 193

152 827

572 994

578 628

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

–57 831
–87 909
–1 941

–57 256
–91 584
–2 028

–229 732
–335 539
–8 226

–229 157
–339 214
–8 313

Rörelseresultat (EBIT)
Finansiella poster

–488
–300

1 959
–317

–503
–1 510

1 944
–1 527

Resultat före skatt (EBT)
Skatt

–788
218

1 642
218

–2 013
815

417
815

Periodens resultat

–570

1 860

–1 198

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

-

-

–1 488

–1 488

Periodens övrigt totalresultat

-

-

–1 488

–1 488

–570

1 860

–2 686

–256

Jan-mar
2015

Jan-mar
2014

Apr 2014mar 2015

Jan-dec
2014

103 940 371
–0,01

103 940 371
0,02

103 940 371
–0,01

103 940 371
0,01

TKR

Övrigt totalresultat
Komponenter som kommer att omklassificeras till årets resultat
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)
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Koncernens finansiella ställning i sammandrag
TKR

2015-03-31

2014-03-31

2014-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Övriga anläggningstillgångar

137 180
4 021
21 836

143 219
4 679
24 974

138 535
4 441
21 836

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel
Likvida medel

133 017
4 388

131 738
3 464

132 979
7 047

Summa tillgångar

300 442

308 074

304 838

Eget kapital

128 868

131 554

129 438

Långfristiga skulder och avsättningar
Räntebärande inkl pensionsskuld
Uppskjuten skatteskuld

19 062
2 928

18 178
4 300

19 062
3 146

Kortfristiga skulder och avsättningar
Räntebärande
Icke räntebärande

64 539
85 045

64 898
89 144

46 577
106 615

300 442

308 074

304 838

2015-03-31

2014-03-31

2014-12-31

129 438
–570
128 868

129 694
1 860
131 554

129 694
–256
129 438

Jan-mar
2015

Jan-mar
2014

Jan-dec
2014

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

1 152
–22 607

3 668
–16 825

8 557
–595

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Summa skulder och eget kapital

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

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
TKR

–21 455

–13 157

7 962

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten *

84
18 712

–640
10 765

–1 255
–6 156

Periodens kassaflöde

–2 659

–3 032

551

Likvida medel vid periodens början

7 047

6 496

6 496

Likvida medel vid periodens slut

4 388

3 464

7 047

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

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

Jan-mar
2015

Jan-mar
2014

Jan-dec
2014

–0,3%
–0,4%
–0,5%
42,9%
75 547
0,6

1,3%
1,4%
1,1%
42,7%
79 612
0,6

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

Medelantal årsanställda, heltid

464

461

467

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

–0,01
1,24

0,02
1,27

0,01
1,25

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

Definitioner
LÖNSAMHETSMÅTT

AKTIERELATERADE MÅTT

Rörelsemarginal • Resultat efter avskrivningar i procent
av årets omsättning.

Resultat/aktie • Resultat efter skatt/genomsnittligt
utestående antal aktier.

Avkastning på eget kapital • Nettovinst i procent av
genomsnittligt justerat eget kapital.

Eget kapital per aktie • EK/antal aktier på balansdagen.

Vinstmarginal • Resultat efter finansnetto i procent av
årets omsättning.

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

DIVERSE MÅTT
Soliditet • EK (inkl minoritet) i procent av balansomslutningen.
Nettoskuld • Räntebärande skulder minus räntebärande
tillgångar (inkl avsättningar till pensioner)
Skuldsättningsgrad • Räntebärande skulder/eget
kapital (EK).
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
Jan-mar
2015

Jan-mar
2014

Apr 2014mar 2015

Jan-dec
2014

525

3 314

22 742

25 531

-4 437
-978

-4 258
-1 169

-20 124
-3 194

-19 945
-3 385

-392
-5 282
20
-5 262
-5 262

-670
-2 783
20
-2 763
-2 763

-2 195
-2 771
-30 809
65
-33 515
-33 515

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

Jan-mar
2015

Jan-mar
2014

Jan-dec
2014

2 764
364
218 491

4 836
488
244 947

3 128
393
218 491

8 249
-

15 699
-

13 098
-

Summa tillgångar

229 868

265 970

235 110

Skulder och eget kapital
Eget kapital

155 579

189 093

160 841

4 220
70 069

8 572
67 454

5 915
68 354

229 868

265 970

235 110

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

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

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

Kortfristiga skulder och avsättningar
Räntebärande
Icke räntebärande
Summa skulder och eget kapital
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Feelgoods huvudkontor
Besöksadress: Garnisonen, Banérgatan 16
Postadress: Box 10111, 100 55 Stockholm
Tel: 08-545 810 00
www.feelgood.se

