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bokslutskommuniké 2011

1 oktober – 31 december 2011

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

 ■ Omsättningsökning exklusive stimulansbidrag 
uppgår till 5,6 procent, 175,6 (166,3) Mkr

 ■ Intäktsfört statligt stimulansbidrag uppgår  
till 5,4 (4,0) Mkr

 ■ Engångskostnader för personalminskning uppgår 
till 4,7 (0,0) Mkr

 ■ Kostnader för utvecklingsprojekt belastar  
resultatet med 2,9 (1,0) Mkr

 ■ Feelgood öppnade sin första vårdcentral, i Malmö. 
Startkostnader för primärvårdsverksamheten 
belastar resultatet med 2,5 (0,0) Mkr

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, träning och sjukgymnastik. 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 drygt 600 medarbetare och levererar hälsotjänster på 150 orter över hela landet, varav sextiotalet är egna anläggningar. 
Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.

Feelgood Svenska AB (publ) Org nr 556511-2058

1 januari – 31 december 2011

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

 ■ Omsättningsökning exklusive stimulansbidrag 
uppgår till 3,3 procent, 603,5 (583,9) Mkr

 ■ Intäktsfört statligt stimulansbidrag under året 
uppgår till 38,2 (16,6) Mkr

 ■ Administrativ personal minskat med drygt  
45 heltidstjänster. 

 ■ Engångskostnader för personalminskning  
uppgår till 4,7 (0,0) Mkr

 ■ Kostnader för utvecklingsprojekt belastar  
resultatet med 11,5 (1,7) Mkr

 ■ Feelgood har under året öppnat sin första vård-
central, i Malmö. Startkostnader för primärvårds-
verksamheten belastar resultatet med 6,1 (0,0) Mkr

 ■ Styrelsen föreslår att ingen utdelning 0,0 (0,0) kr 
per aktie utgår för verksamhetsåret 2011

Ett år av framtidsinriktad förändring

belopp i mkr 

3 mån
okt-dec

2011

3 mån
okt-dec 

2010

12 mån
jan-dec 

2011

12 mån
jan-dec 

2010

Nettoomsättning 181,0 170,3 641,8 600,5

Rörelseresultat (EBIT) 6,3 8,9 12,9 12,9

Nettoresultat (EBT) 5,2 8,0 9,1 9,7

Resultat per aktie, kr 0,05 0,08 0,10 0,11
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Affärsområde Företag 1)

Belopp i tkr kvartal 4, 2011 kvartal 4, 2010 Jan - Dec, 2011 Jan - Dec, 2010

Intäkter 148 442 139 820 528 301 496 904

Rörelseresultat (EBIT) 10 660 10 539 36 583 23 086

Affärsområde Privat 2)

Belopp i tkr kvartal 4, 2011 kvartal 4, 2010 Jan - Dec, 2011 Jan - Dec, 2010

Intäkter 32 564 30 445 113 451 103 549

Rörelseresultat (EBIT) 1 467 267 -3 088 -3 757

Feelgoods affärsområden, översikt

Övrigt 3)

Belopp i tkr kvartal 4, 2011 kvartal 4, 2010 Jan - Dec, 2011 Jan - Dec, 2010

Intäkter 0 0 0 0

Rörelseresultat (EBIT) -5 842 -1 892 -20 567 -6 448

totalt 

Belopp i tkr kvartal 4, 2011 kvartal 4, 2010 Jan - Dec, 2011 Jan - Dec, 2010

Intäkter 181 006 170 265 641 751 600 453

Rörelseresultat (EBIT) 6 285 8 914 12 928 12 881

1)  I segmentet Affärsområde Företag ingår Feelgoods verksamhet inom företagshälsa riktad till företagsmarknaden.

2) I segmentet Affärsområde Privat ingår Feelgoods verksamhet inom träning och sjukgymnastik riktad till privatmarknaden.

3) I segmentet Övrigt ingår primärvårdsverksamheten, finansförvaltningskostnader, centrala kostnader samt koncernens finansieringskostnader.  
 I arbetet med centraliseringen av administrativt arbete som skett under första halvåret 2011 har centrala funktionerna såsom ekonomi ökat sina 
 kostnader samtidigt som dessa minskat i affärsområde Företag och Privat.  

Feelgood-aktien, 12 månader tillbaka
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Under 2011 har vi genom ett omfattande förändrings
arbete lagt grunden för en framtida lönsam tillväxt 
sam tidigt som omsättningen exklusive stimulansbidragen 
ökade med drygt tre procent.

Omställningen har inneburit minskade administra
tionskostnader, ökad affärsmässighet, ökat kundvärde 
samt en ökad vinstmarginal. Ett flertal administrativa 
funktione r på både central och affärsenhetsnivå har out
sourcats. Den administrativa personalen har minskat med 
drygt 45 heltidstjänster.

Förändringsarbetet har även inneburit nya sätt att 
arbeta, en mer effektiv och tydlig organisation och en 
betydande satsning på kompetensutveckling. Feelgood har 
också renodlat sin tjänsteportfölj och sina erbjudanden till 
kunderna.

Arbetet har krävt omfattande insatser, såväl personal
mässigt som ekonomiskt, och har bidragit till att vi 2011 
inte når upp till våra långsiktiga finansiella mål. Men, min 
bedömning är att förändringarna  är avgörande för vår 
framtida lönsamhetsutveckling.

Under de senaste åren har Feelgood genom organisk 
tillväxt och förvärv utvecklats till ett rikstäckande företag. 
Med en integrerad organisation möter vi våra kunder 
under samma varumärke och med samma tjänsteportfölj 
på samtliga etableringsorter, innebärande att vår konkur
renskraft, inte minst gentemot rikstäckande kunder ökat.

Under året har vi introducerat en ny tjänst, den så kallade 
brookermodellen. Detta innebär att medarbetarna hos en 
rikstäckande kund har ett telefonnummer och en kontakt
punkt in till Feelgood oavsett ärende inom företagshälsa, 
rehabilitering och sjukvård. Modellen ger stora fördelar i 
form av snabbhet och tillgänglighet och vi ser goda möjlig
heter att införa den hos fler kunder.

I augusti tog Feelgood ett nytt steg genom att öppna sin 
första vårdcentral – det skedde i Malmö. Vi ser goda förut
sättningar att växa inom primärvård och därmed skapa en 
helhetslösning för kunderna. Fler vårdcentraler planeras 
att öppnas under kommande år. 

Inom affärsområdet Privat har vi en fortsatt tillväxt av 
antalet medlemmar och flera anläggningar har nått en 
opti mal medlemsnivå. Personlig träning och fysioverk
samhet är områden med fortsatt stark tillväxtpotential.

Inom affärsområdet Företag följer vi noga marknadens 
fortsatta utveckling. Vi har under året inte sett någon 
minskad efterfrågan, men vi är vaksamma på signaler för 
att kunna vidta åtgärder.

 Sammanfattningsvis kan sägas att Feelgood har under 
2011 investerat i en ny och mer effektiv organisation, i 
kompetensutveckling, i nya tjänster och i etablering av ett 
nytt verksamhetsområde, primärvård. Förutom en omsätt
ningsökning har vi  kunnat redovisa en större kundnöjdhet. 

Vi ser fram emot 2012.

Verkställande direktörens kommentar

Per Sunnemark
Vd och koncernchef
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Fjärde kvartalet 2011
omsättning och resultat

Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 181,0 
(170,3) Mkr. Det statliga stimulansbidraget uppgick till 
5,4 (4,0) Mkr. Exklusive bidraget var omsättningen  
5,6 procent högre än motsvarande kvartal föregående år,  
175,6 (166,3) Mkr. 

Inom affärsområdet Företag var omsättningen 148,4 
(139,8) Mkr och inom affärsområdet Privat 32,6 (30,4).

Koncernens kostnader uppgick under kvartalet till 
174,7 (161,3) Mkr. Kostnadsökningen beror till stor del 
på kostnader för utvecklingsprojekt inom effektiviserings
arbetet 2,9 (1,0) Mkr, engångskostnader för uppsagd per
sonal 4,7 (0,0) Mkr samt för start av Feelgoods verksamhet 
inom primärvården 2,5 (0,0) Mkr. Resultatet (EBIT) för 
perioden uppgick till 6,3 (8,9) Mkr. 

Under kvartalet har den nya organisationen kommit 
på plats och betydande satsningar skett på kompetens
utveckling och att utveckla gemensamma värderingar  
och processer.

Väsentliga händelser under kvartalet

Under tredje kvartalet öppnade Feelgood sin första 
vårdcentral, i Malmö. Verksamheten har fått en bra start 
och under fjärde kvartalet ökade antalet besök och listade 
patienter på tillfredsställande sätt. 

Feelgoods åtagande inom företagshälsa för Ericsson 
och försvars och säkerhetsföretaget Saab har nu till fullo 
implementerats. Planering pågår för att etablera en vård
central i anslutning till Volvos anläggningar i Göte borg. 
I oktober tecknade Feelgood avtal med Riksbyggen om 
leverans av tjänster inom företagshälsa. Feelgood ska som 
samarbetspartner bidra till att skapa ett koncerngemen
samt upplägg och innehåll av företags hälsa. 

I december tecknade Feelgood avtal om övertagande 
av Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland AB. Överta
gandet omfattar tre verksamheter i Bollnäs, Edsbyn och 
Söderhamn med tillsammans 14 med arbetare, cirka 300 
kundbolag och en omsättning på drygt 10 miljone r kronor 
per år. Övertagandet trädde i kraft den 1 januari 2012. 

Januari – december 2011
omsättning och resultat

Under 2011 ökade omsättningen med 41,3 Mkr till 641,8 
(600,5) Mkr. Nettoresultatet uppgick till 9,1 (9,7) Mkr, 
en minskning med 0,6 Mkr. Resultatet har påverkats av 
engångskostnader i samband med det förändringsarbete 
som genomförts 11,5 (1,7) Mkr, engångskostnader för 
uppsagd personal 4,7 (0,0) Mkr samt av startkostnader för 
etableringen inom primärvården 6,1 (0,0) Mkr.

marknad

Marknadsutvecklingen för affärsområde Företag under 
2012 är svårbedömd utifrån osäkerheten i konjunkturen. 
Vi har än så länge inte sett någon minskad efterfrågan från 
kunderna.  

Affärsområde Privat, som innefattar bland annat Feel
goods träningscenter, präglas av stark konkurrens. Feelgood 
ser dock goda möjligheter att växa, då bolaget bedömer att 
träningstrenden får genomslag hos allt bredare målgrupper, 
med fortsatt god tillväxt. Club Feelgood ökade med 1 476 
medlemmar till totalt 10 914 (9 438).

Administrativ effektivisering

Feelgood har under 2011 renodlat sin organisation och 
effektiviserat administrationen. Genom införande av 
nya, gemensamma affärssystem och tydliga roller inom 
organisationen har det skapats enhetliga arbetssätt vilket 
ger effektivitetsvinster, ökar leveransförmågan och skapar 
ökad tydlighet gentemot kunder. Ett viktigt mål har varit 
att förbättra lönsamheten genom att öka andelen debiter
bar arbetstid och andelen debiterbar personal i förhållande 
till total personal. Administrativa kostnader har minskats 
genom outsourcing av administrativa funktioner som till 
exempel fakturering och journalhantering. 

Minskningen av den administrativa personalen med 
drygt 45 heltidsanställda som skedde under andra kvartalet 
beräknas medföra en kostnadsbesparing på cirka 25 Mkr 
på årsbasis. Detta har medfört engångskostnader i form 
av löner under uppsägningstiden samt andra avvecklings
kostnader. Dessa kostnader har tagits löpande under 
tredje och fjärde kvartalet. Kostnader för vid årets slut 
kvarståend e uppsägningstider har belastat det fjärde kvar
talet med 4,7 Mkr. Inga kvarvarande kostnader för uppsagd 
personal kommer därmed att belasta resultatet 2012.
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Inköpen av administrativa tjänster beräknas öka med cirka 
8 Mkr på årsbasis samtidigt som andra åtgärder beräknas 
leda till besparingar på cirka 3 Mkr. 

Finansiella mål

Feelgoods långsiktiga finansiella mål är en årlig volym
tillväxt på 10 procent med en vinstmarginal på minst  
7,5 procent och en soliditet på minst 30 procent.

För helåret 2011 blev utfallet en tillväxtökning på  
6,9 procent, en vinstmarginal på 1,4 procent samt en  
soliditet på 29,2 procent. 

utdelningspolicy

Styrelsens avsikt är att bolaget ska lämna utdelning som 
följer koncernens resultatutveckling förutsatt att den be
döms vara förenlig med koncernens konsoliderings behov, 
likviditet och finansiella ställning. Målet är att lämna 
utdelning om 30 procent av resultatet efter skatt, förutsatt 
en soliditet om lägst 30 procent.

För verksamhetsåret 2011 föreslår styrelsen att ingen 
utdelning 0 (0) kr per aktie, lämnas till aktieägarna.

statliga stimulansbidrag

Under 2010 infördes statliga stimulansbidrag för utveck
ling av företagshälsovården. Syftet är att stimulera arbets
givare att ta hjälp av företagshälsovården så att anställda 
tidigt får hjälp i samband med sjukdom och återgången 
i arbete kan ske tidigare. Bidrag utgår till anordnare av 
företagshälsovård som tillhandahåller tjänster för att  
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar  
och skador. 

Feelgood har under 2011 intäktsfört 38,2 (16,6) Mkr 
i stimulansbidrag, varav 7,7 Mkr avser 2010. Alla ansökta 
medel avseende stimulansbidrag för 2011 är erhållna och 
intäktsförda under året. 

Feelgoods bedömning baserat på den information som 
finns från berörda myndigheter är att det statliga stimulans
bidraget kommer att bibehållas under 2012, om än till lägre 
belopp än under 2011.
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Fjärde kvartalet 2011 
omsättning och resultat

Omsättningen under fjärde kvartalet inom affärsområdet 
Företag uppgick till 148,4 (139,8) Mkr. Resultatet (EBIT) 
för perioden uppgick till 10,7 (10,5) Mkr. Såväl omsätt
ningen som resultatet är bättre än motsvarande period 
föregående år. Intäkterna i form av det statliga stimulans
bidraget uppgick till 5,4 (4,0) Mkr. Kostnadsökningarna 
består till största delen av kostnader för utvecklingsprojekt 
motsvarande 2,9 (1,0) Mkr samt engångskostnader för 
kvar varande lön för uppsagd personal motsvarande 4,7 
(0,0) Mkr.

1 januari – 31 december 2011 
omsättning och resultat

Omsättningen inom affärsområdet Företag uppgick under 
2011 till 528,3 (496,9) Mkr och resultatet (EBIT) till 36,6 
(23,1) Mkr. Intäkterna i form av det statliga stimulans
bidraget uppgick till 38,2 (16,6) Mkr. Kostnadsökningarna 
består till största delen av kostnader för utvecklingsprojekt 
motsvarande 11,5 (1,7) Mkr samt engångskostnader för 
kvarvarande lön för uppsagd personal motsvarande 4,7 
(0,0) Mkr.

Feelgood erbjuder ett komplett och integrerat utbud av 
tjänster inom företagshälsa. Feelgood utgår från kundens 
mål, medarbetarstrategi och affärsutmaningar och identi-
fierar de hälsoutmaningar som varje specifik arbetsplats 
står inför. Planeringen sker i nära samarbete med kunden 
och syftar till att skapa lösningar som proaktivt kan möta 
de identifierade utmaningarna. Uppföljningen av arbetet är 
tydligt kopplad till ett antal hälsorelaterade och ekonomiska 
nyckeltal, vilket underlättar utvärde-
ringen av arbetet och ger kunden ett 
tydligt kvitto på vilka resultat som in-
vesteringen har gett.

Feelgoods affärsområden – Företag
Andel av total omsättning, fjärde kvartalet 2011 omsättning och rörelseresultat, Företag

omsättning per anställd, fjärde kvartalet 2011
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Omsättning per anställd, tredje kvartalet

Kv 4, 2011 Kv 4, 2010

382,5 348,7

Operativa konsulter      

Övriga medarbetare

(2010 inom parentes)

Ratio, tredje kvartalet 2011 

27%
(30%)

73%
(70%)

utveckling inom affärsområdet

Omsättningen ökade trots att det osäkra ekonomiska läget 
gjorde att det hos många kunder märktes en avvaktande 
inställning till nya eller utvidgade projekt inom företagshäl
sovården. Resultatet förbättrades samtidigt som kvartalets 
resultat belastades för fortsatta omställnings och utveck
lingsprojekt i samband med det under året genomförda 
effektiviseringen och införandet av en ny organisation. 

Verksamheten inom företagshälsa har sedan årsskiftet 
bedrivits som ett samlat affärsområde med 14 enhetschefer 
som arbetar enligt den nya struktur som etablerats i det 
övergripande effektiviseringsarbetet. Vd Per Sunnemark är 
affärsområdeschef för det sammanslagna affärsområdet. De 
förändringar som genomfördes under 2011 kommer att ge 
effekt under 2012. Sammantaget betyder detta stordrifts
fördelar, effektivare resursutnyttjande och ökat kundfokus.
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Andel av total omsättning, fjärde kvartalet 2011nettoomsättning och rörelseresultat, Privat

Club Feelgood erbjuder ett komplett och personligt 
medlemskoncept inom träning och välmående till såväl 
företagskundernas anställda som till allmänheten. Feel- 
good etablerade sin första träningsanläggning redan 
1995 och har idag 13 anläggningar runt om i landet, varav 
8 är kompletta center inom Club Feelgood och 5 mindre 
rehabcenter. Feelgoods träningsverksamhet vilar på en

Feelgood Fysio erbjuder sjukgymnastik i alla former. På Feel- 
good är fysioterapeuter leg. sjukgymnaster. Efter en nog-
grann medicinsk bedömning utformar Fysioterapeuter i 
samråd med patienten en behandling och rehabiliterings-
plan. Målsättningen med Fysioterapeutens insatser är till
för att individen på ett optimalt sätt 
skall kunna återgå till sin livsmiljö 
och i vissa fall förbättra den.

vision om att skapa en friskvårds-
miljö som passar alla behov och är 
inriktad på dem som bestämt sig 
för att ta steget mot ett sundare liv.

total bindningstid, antal månader

nyckeltal

Medlemmar innefattar kunder med mer än 12 månaders avtalstid (bindningstid)
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Omsättning och rörelseresultat, Privat
Andel av total nettoomsättning, andra kvartalet 2011
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Feelgoods affärsområden – Privat

Fjärde kvartalet 2011 
omsättning och resultat

Omsättningen inom affärsområde Privat uppgick till 32,6 
(30,4) Mkr, en ökning med 7,2 procent jämfört med samma 
period föregående år. Resultatet (EBIT) förbätt rades till 1,5 
(0,3) Mkr. 

1 januari – 31 december 2011 
omsättning och resultat

Omsättningen inom affärsområde Privat uppgick under 
2011 till 113,4 (103,5) Mkr och resultatet (EBIT) till  
3,1 (3,8) Mkr. 

Antalet nya medlemmar ökade med 1 593 och totalt 
antal medlemmar är 10 914 (9 438). 

utveckling inom affärsområdet

Antalet medlemmar var vid årets utgång cirka 16 procent 
högre än föregående år. Marknaden för träningsverk
samhet präglas av hård konkurrens men samtidigt av 
tillväxtmöjligheter till följd av det växande intresset för 
motion och träning. Många av Feelgoods anläggningar har 
nått en optimal medlemsnivå, men bolaget har fortfarande 

anläggningar med tillväxtpotential i antalet medlemmar. 
Området för personlig träning växte hela 65 procent under 
året och utgör idag cirka 11 procent av träningsverksamhe
ten och har fortsatt tillväxtpotential på alla anläggningar.

Satsningen på att utveckla fysioverksamheten (sjuk
gymnastik) har fortsatt och har haft en positiv inverkan på 
resultatet inom affärsområdet. 

18%

82%
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Finansiering och likviditet

Kassaflödet under 2011 uppgick till 1,2 (5,0) Mkr. De 
räntebärande skulderna uppgick vid årets utgång till 104,1 
(90,9) Mkr. Likvida medel uppgick till 5,3 (6,5) Mkr och 
ej utnyttjad checkkredit till 0,0 (21,2) Mkr vid periodens 
slut. Koncernens underskottavdrag uppgick till 175,5 Mkr 
vilket skulle motsvara 46,0 Mkr i uppskjutna skatteford
ringar, av vilket Feelgood redovisar 21,2 Mkr som upp
skjuten skatt. Soliditeten uppgick till 29,2 (29,5) procent. 

investeringar

Koncernens investeringar i materiella och immateriella 
anläggningstillgångar uppgick under fjärde kvartalet till 
1,5 (2,3) Mkr och under 2011 till 5,5 (5,4) Mkr.

Personal

Medeltal heltidsanställda var under fjärde kvartalet 583 
(595), varav 130 personer var män och 453 var kvinnor. 
Medeltal heltidsanställda under 2011 var 590 (612), varav 
129 personer var män och 461 var kvinnor.

moderbolaget

Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) be
driver verksamhet i form av koncernledande funktioner. 
Till moderbolagets verksamhet hänförs kostnader för 
anställda i centrala ledningsfunktioner samt kostnade r 
rela terade till börs och finansiering. Moderbolagets 
omsättning under fjärde kvartalet uppgick till 21,8 (14,0) 
Mkr. Under 2011 var omsättningen 58,1 (26,6) Mkr.

Resultat efter skatt uppgick till 12,9 (31,1) Mkr för 
fjärde kvartalet och till 6,4 (12,4)Mkr för året som helhet. 
Investeringarna uppgick till 2,5 (0,3) Mkr för fjärde kvar
talet och till 2,6 (0,6) Mkr för året som helhet.

Moderbolagets likvida medel uppgick vid årets utgång 
till 0,5 (0,1) Mkr. Eget kapital uppgick till 150,6 (144,3) 
Mkr. Moder bolagets resultat och balansräkning i sam
mandrag redovisas på sidan 13.

säsongsvariation

Feelgoods intäkter har en för branschen typisk säsongs
mässig variation. Säsongsvariationen följer kundernas 
arbete över året. För affärsområde Företag leder detta 
till betydligt lägre intäkter under semesterperioder och 
över årsskiften. Kvartal 2 och 4 är således förhållandevis 
starka kvartal för affärsområde Företag, medan det tredje 
kvartalet är förhållandevis svagt. Kvartal 1 är vanligen 
något svagare än 2 och 4. För affärsområde Privat ser vi ett 
markant högre inflöde av nya kunder efter ledigheter som 
nyår och sommar.

nyemissioner och bemyndiganden

Inga nyemissioner har skett under perioden.
Årsstämman 2011 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 
krono r fördelat på 103 940 371 aktier.

transaktioner med närstående

Inga transaktioner mellan Feelgood och närstående som 
väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har 
ägt rum.

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 marknads
beroende, 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 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 po
litiska beslut på hälso och sjukvårdsområdet. Marknadens 
aktörer är beroende av politiska beslut då hälso och sjuk
vårdsområdet 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

Januari – december 2011 forts.
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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 
54 i Årsredovisningen 2010, not 35.

Läs mer om Feelgoods risk och känslighetsanalys på 
sidan 54 i Årsredovisningen 2010, not 34.

Händelser efter rapportperiodens slut

Den 1 januari 2012 övertog Feelgood via ett rörelseförvärv 
den företagshälsovård som bedrevs av Arbetsmiljöveckling 
i Hälsingland AB. Den verksamhet som Feelgood tar över 
har idag 14 medarbetare och omsätter drygt 10 Mkr per år. 
Feelgood betalade drygt 0,4 Mkr för den övertagna rörel
sen och förvärvade identifierbara nettotillgångar uppgick 
till 0,0 Mkr.

Den preliminärt upprättade förvärvsanalysen gav ett 
redovisat värde för goodwill om 0,4 Mkr vilken främst är 
relaterad till den personal som övertogs. Säljarna förbinder 
sig i avtal med Feelgood att garantera driftsförluster i verk
samheten under 2012 upp till en förlust om 4,0 Mkr.

Framtidsutsikter och långsiktiga mål

Feelgood har som policy att inte lämna prognos om den 
framtida resultatutvecklingen. Feelgoods långsiktiga finan
siella mål är en årlig volymtillväxt på 10 procent med en 
vinstmarginal på minst 7,5 procent och en soliditet på minst 
30 procent. Det förändringsarbete som genomförts under 
2011 innebär att betydande steg tagits för att uppnå målen 
avseende tillväxt och vinstmarginal. 

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet 
med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, 
och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. 
Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har 
använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2010. 
Inga nya redovisningsstandarder har trätt i kraft som på
verkar de finansiella rapporterna under 2011.

kommande rapporttillfällen

 Delårsrapport för tre månader; 9 maj 2012
 Delårsrapport för sex månader; 23 augusti 2012
 Delårsrapport för nio månader; 31 oktober 2012
 Bokslutskommuniké för 2012; 22 februari 2013

Årsredovisning

Årsredovisning för 2011 kommer att distribueras i digital 
form till dem som önskar samt kommer att vid förfrågan

distribueras per post. Årsredovisningen kommer att finnas 
tillgänglig på Feelgoods huvudkontor och på hemsidan 
från och med den 20 april 2012.

Årsstämma 2012

Årsstämma 2012 hålls på Karlavägen 100 i Stockholm 
tisdagen den 22 maj 2012 kl. 13:00. Aktieägare som önskar 
få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med 
skriftligt förslag till bolagsstamma@feelgood.se, eller till 
Feelgood Svenska AB att Valberedning, Box 5254, 102 46 
Stockholm, senast sju veckor före årsstämman, för att 
garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till års
stämman. Ytterligare information om hur och när registre
ring skall ske kommer att offentliggöras före årsstämman.

Valberedning

På årsstämman 2011 beslutades att bolagets tre största 
aktieägare ska utse var sin ledamot att jämte styrelsens 
ordförande utgöra valberedning. Den nya valberedningen 
har utsetts och består av styrelsens ordförande Fredrik 
Thafvelin, Rolf Lundström (Provobis Holding AB),  
Mats Herdenfeldt (Heptica Invest AB) och Bengt  
Stillström (Ringvägen Venture AB). Ordförande  
i valberedningen är Rolf Lundström. 

Övrig information

Ekonomiska rapporter och lämnade pressmeddelande n 
finns tillgängliga från och med publiceringstillfället 
på Feelgoods webbplats www.feelgood.se under fliken 
Investerar e/Rapporter. På webbplatsen finns också  
möjlighet att anmäla om prenumeration av koncernens 
finansiella information.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som 
Feelgood ska offentliggöra enligt lagen om värde pappers
marknad och/eller lagen om handel med finansiella instru
ment. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag 
den 23 februari 2012 kl 08.00.

kontaktpersoner:

Per Sunnemark, Vd och koncernchef, 070147 67 55
Joachim Morath, ekonomidirektör, 070213 08 23

styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bok
slutskommunikén 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.

Kommunikén har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisorer.

Stockholm den 23 februari 2012
Styrelsen
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Koncernens resultaträkning i sammandrag

Finansiella rapporter

Rapport över totalresultatet för koncernen

Resultat per aktie

belopp i tkr 

3 mån
okt-dec

2011

3 mån
okt-dec 

2010

12 mån
jan-dec 

2011

12 mån
jan-dec 

2010

Nettoomsättning 181 006 170 265 641 751 600 453

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -69 569 -62 516 -244 081 -214 886

Personalkostnader -102 393 -95 920 -373 811 -360 786

Avskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar -2 759 -2 915 -10 931 -11 900

Rörelseresultat (EBIT) 6 285 8 914 12 928 12 881

Finansiella poster -1 046 -904 -3 867 -3 140

Resultat före skatt (EBT) 5 239 8 010 9 061 9 741

Skatt 292 379 1 092 1 390

Resultat 5 531 8 389 10 153 11 131

belopp i tkr 

3 mån
okt-dec

2011

3 mån
okt-dec 

2010

12 mån
jan-dec 

2011

12 mån
jan-dec 

2010

Periodens resultat 5 531 8 389 10 153 11 131

Periodens övriga totalresultat

Aktuariella förluster/vinster -3 014 605 -3 014 605

Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 792 -53 792 -53

Summa övrigt totalresultat -2 222 552 -2 222 552

Periodens totalresultat 3 309 8 941 7 931 11 683

Inget innehav utan bestämmande inflytande

belopp i tkr 

3 mån
okt-dec

2011

3 mån
okt-dec 

2010

12 mån
jan-dec 

2011

12 mån
jan-dec 

2010

Genomsnittligt antal aktier före  
och efter utspädning (st) 103 940 371 103 940 371 103 940 371 103 940 371

Resultat per aktie före  
och efter utspädning (kr) 0,05 0,08 0,10 0,11
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Koncernens balansräkning i sammandrag
belopp i tkr 2011-12-31 2010-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 159 407 162 975

Materiella anläggningstillgångar 9 973 11 847

Övriga anläggningstillgångar 21 235 21 235

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar exkl. likvida medel 176 414 138 754

Likvida medel 5 345 6 545

Summa tillgångar 372 374 341 356

Eget kapital 108 610 100 679

Långfristiga skulder och avsättningar

Räntebärande (inkl pensionsskuld) 21 477 29 856

Uppskjuten skatteskuld 6 740 7 570

Kortfristiga skulder och avsättningar

Räntebärande 82 647 61 064

Icke räntebärande 152 900 142 187

Summa skulder och eget kapital 372 374 341 356

Rapport över förändringar i eget kapital  
för koncernen i sammandrag

belopp i tkr  2011-12-31 2010-12-31

Eget kapital vid periodens ingång 100 679 88 996

Periodens totalresultat 7 931 11 683

Utdelning – –

Eget kapital vid periodens utgång 108 610 100 679

Inget innehav utan bestämmande inflytande

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

belopp i tkr
jan-dec

2011
jan-dec 

2010

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital 27 275 22 617

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -34 508 -32 334

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 233 -9 717

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 488 -5 708

Kassaflöde från finansieringsverksamheten *) 11 521 10 383

Periodens kassaflöde -1 200 -5 042

Likvida medel vid periodens början 6 545 11 587

Likvida medel vid periodens slut 5 345 6 545

*) Avser nettoamortering av banklån samt förändring av checkkredit
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Nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde

belopp i tkr

3 mån 
okt-dec 

2011

3 mån 
okt-dec

 2010

12 mån 
jan-dec 

2011

12 mån 
jan-dec

 2010

Nettoomsättning

Företag 148 442 139 820 528 301 496 904

Privat 32 564 30 445 113 451 103 549

Övrigt 0 0 0 0

Totalt 181 006 170 265 641 751 600 453

Rörelseresultat (EBIT)

Företag 10 660 10 539 36 583 23 086

Privat 1 467 267 -3 088 -3 757

Övrigt -5 842 -1 892 -20 567 -6 448

totalt 6 285 8 914 12 928 12 881

Nyckeltal koncernen
3 mån 

okt-dec 
2011

3 mån 
okt-dec

 2010

12 mån 
jan-dec 

2011

12 mån 
jan-dec

 2010

Rörelsemarginal 3,5% 5,2% 2,0% 2,1%

Vinstmarginal 2,9% 4,7% 1,4% 1,6%

Soliditet 29,2% 29,5% 29,2% 29,5%

Nettoskuld (Tkr) 98 779 84 375 98 779 84 375

Skuldsättningsgrad 1,0 0,9 1,0 0,9

Medelantal årsanställda, heltid 583 595 590 612

Genomsnittligt antal aktier 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

Resultat efter skatt per aktie 0,05 0,08 0,10 0,11

Eget kapital per aktie vid periodens slut 1,04 0,97 1,04 0,97

Definitioner  
lönsamhetsmått:  

Rörelsemarginal - Resultat efter avskrivningar i procent av årets omsättning.   
Vinstmarginal - Resultat efter finansnetto i procent av årets omsättning.  

Diverse mått:  
Soliditet - EK (inkl minoritet) i procent av balansomslutningen.
Nettoskuld - Långfristiga räntebärande skulder (inkl avsättningar till pensioner),  
Kortfristiga räntebärande skulder - Kassa, Bank, Kortfristiga placeringar.
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 

3 mån
okt-dec

2011

3 mån
okt-dec 

2010

12 mån
jan-dec

2011

12 mån
jan-dec 

2010

Nettoomsättning 21 805 14 004 58 148 26 639

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -9 016 -6 324 -35 122 -23 908

Personalkostnader -5 849 -5 029 -20 020 -16 359

Avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar

-445 -371 -1 714 -1 532

Rörelseresultat (EBIT) 6 495 2 280 1 292 -15 160

Resultat från andelar i koncernföretag 6 800 29 201 6 800 29 201

Övriga finansiella poster -440 -416 -1 733 -1 607

Resultat före skatt 12 855 31 065 6 359 12 434

Skatt - - - -

Resultat 12 855 31 065 6 359 12 434

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
belopp i tkr 2011-12-31 2010-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 6 256 5 144

Materiella anläggningstillgångar 387 635

Övriga anläggningstillgångar 241 050 240 401

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar exkl. likvida medel 19 373 3 789

Likvida medel 484 67

Summa tillgångar 267 550 250 036

Skulder och eget kapital

Eget kapital 150 565 144 332

Långfristiga skulder och avsättningar

Räntebärande 4 048 14 110

Kortfristiga skulder och avsättningar

Räntebärande 16 110 16 408

Icke räntebärande 96 827 75 186

Summa skulder och eget kapital 267 550 250 036
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Feelgoods huvudkontor:
besöksadress: Garnisonen, banérgatan 28 
Postadress: box 5254, 102 46 stockholm

tel: 08-545 810 00

www.feelgood.se

Feelgood Svenska AB (publ) Org nr 556511-2058


