DELÅRSRAPPORT
januari – mars 2010

Hälsoföretaget Feelgood är ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsa och friskvård. Vi
erbjuder moderna och innovativa hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Vårt
motto är att satsningar på hälsa ska vara en lönsam investering genom, sänkta kostnader för
ohälsa och ökad produktivitet och livskvalitet. Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 700
medarbetare och levererar hälsotjänster på 150 orter över hela riket, varav sextiotalet är egna
anläggningar. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.

Delårsrapport, januari – mars 2010
Feelgood Svenska AB (publ), 556511-2058
Första kvartalet i sammandrag
− Nettoomsättningen uppgick till 152,9 (165,7) Mkr
− Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades till 1,5 (-4,5) Mkr
− Resultat före skatt (EBT) förbättrades till 0,8 (-5,2) Mkr
− Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 (-4,8) Mkr
− Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,1 (8,1) Mkr
− Resultatet per aktie var 0,01 (-0,05) kr
− Soliditeten uppgick till 27 (34) %
VD’s kommentar
Feelgoods omsättning uppgick under första kvartalet till 152,9 (165,7) miljoner kronor och
resultatet före skatt förbättrades med 6 Mkr till 0,8 (-5,2) miljoner kronor.
Feelgood vände därmed till ett positivt resultat under första kvartalet, trots en fortsatt svag
marknad. Det positiva resultatet är en bekräftelse på att genomförda kostnadsreduktioner får effekt.
Totalt sett har vi sänkt Feelgoods kostnadsbas med omkring 50 miljoner kronor på årsbasis. Viktigt
är också att vi under kvartalet fortsatte att öka intäkten per anställd. Det visar att leveransförmågan
och produktiviteten i Feelgoods nya organisation har ökat som planerat.
Feelgoods resultatförbättring under det första kvartalet är ett resultat av dessa
kostnadsneddragningar, medan den förbättrade konjunkturen ännu inte slagit igenom med en
tillväxt i efterfrågan. Trots nya avtal under kvartalet med kunder som Trygg Hansa, Danske Bank,
Stena Line, Scandlines och Botkyrka kommun kräver dagens marknad att vi blir än mer aktiva i vårt
försäljningsarbete. Inom affärsområde Företagshälsa ska vi utveckla våra befintliga kunder genom
att öka antalet helhetsuppdrag och inom affärsområde Träning ska vi öka antalet nya medlemmar
på våra träningscenter. Detta kommer att vara två av Feelgoods främsta prioriteringar under året.
Vi har också ett antal enheter inom företagshälsa som levererat svaga resultat under perioden.
Problemen är främst koncentrerade till de enheter som ligger i de delar av Sverige som drabbats
hårdast av lågkonjunkturen. Som vi tidigare konstaterat innebär ett minskat antal anställda hos våra
kundföretag med automatik en minskad efterfrågan på våra tjänster. I de aktuella enheterna har
detta blivit särskilt tydligt, och det pågår organisatoriska förändringar som sänker kostnaderna och
ökar effektiviteten.
Även om marknaden för företagshälsovård överlag är fortsatt tuff finns positiva signaler.
Exempelvis rapporterade arbetsförmedlingen i april att nedgången på arbetsmarknaden planar ut,
och att antalet anmälda arbetslösa vänt och nu minskar.
Bland Feelgoods kunder konstaterade vi under förra kvartalet en viss ljusning inom framförallt
industri- och byggsektorerna, där nya projekt har börjat initieras. Tjänstesektorn fortsätter att vara
relativt stabil. Den offentliga sektorn bedömer vi dock kommer att vara fortsatt svag. Feelgood
kommer löpande att se över organisationen i förhållande till marknadsutvecklingen.
Mitt mål är att Feelgood under 2010 ska bli mer offensivt, nå ett positivt resultat och befästa
positionen som den strategiska partnern med marknadens mest innovativa hälsotjänster.
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Stockholm den 5 maj 2010
Feelgood Svenska AB (publ)
Per Sunnemark
Vd och koncernchef

Omsättning och resultat före skatt (EBT)
(Mkr)

Q1

Q2

Q3

2010

152,9

0,8

2009

165,7

-5,2

166,4

-1,9

2008

134,2

5,2

132,6

0,6

93,6

2007

124,8

5,6

122,7

2,4

88,4

Q4

111,8 -38,7

167,8

5,9

-5,3

192,4

11,9

-8,2

139,0

11,3

Första kvartalet
Feelgood redovisar en nettoomsättning på cirka 153 Mkr för årets första kvartal. Det är en
minskning med knappt 8 procent jämfört med samma period förra året. Minskningen beror
framförallt på ett minskat antal anställda hos Feelgoods kundföretag och att kunderna är försiktiga
med att starta nya projekt. Resultatet efter skatt blev en vinst med 1,1 Mkr, jämfört med en förlust
om 4,8 Mkr samma period föregående år. Resultatförbättringen beror i huvudsak på de
kostnadsbesparingar som genomförts under det senaste året.
Investeringar
Koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,9 (1,9)
Mkr.
Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,1 (8,1) Mkr.
Koncernens nettoskuld vid periodens utgång uppgår till 65,1 (61,5) Mkr. Koncernens likvida
medel uppgick till 7,8 (16,7) Mkr. Koncernen hade vid periodens utgång 73,0 (78,2) Mkr i
räntebärande skulder, varav 57,0 (57,4) Mkr i bankskuld och 16,0 (20,8) Mkr i pensionsskuld.
Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av beviljad checkräkningskredit uppgick till 19,8
(48,5) Mkr.
Koncernen har outnyttjade skattemässiga förlustavdrag om c:a 172 Mkr vilket skulle motsvara
45,2 Mkr i uppskjutna skattefordringar, av vilket belopp Feelgood redovisar 21,3 Mkr som
uppskjuten skatt.
Eget kapital 2010-03-31 uppgick i koncernen till 90,1 (123,3) Mkr, och soliditeten till 27 (34)%.
Nyemissioner och bemyndiganden
Inga nyemissioner har skett under perioden.
Årsstämman 2009 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 med kvotvärde om 1,25 kr, en ökning av aktiekapitalet om
högst 5 000 000 kr. Betalningen för aktierna ska kunna ske i kontanter, kvittning eller genom
tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet, som medför en utspädning av ägarandelen med
mindre än fyra (4) procent, motiverades av att bolaget ska ges möjlighet att, vid eventuellt
företagsförvärv, kunna betala hela eller delar av köpeskillingen med bolagets aktier.
Bemyndigandet har inte utnyttjats.
Registrerat aktiekapital uppgår till 129 925 463,75 kronor fördelat på 103 940 371 aktier.
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Personal
Medelantalet anställda uppgick under perioden till 628 (724).
Moderbolaget
Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedriver verksamhet i form av koncernledande
funktioner. Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0,0 (3,0) Mkr. Hela summan är
fakturering till dotterbolag. Resultat efter skatt uppgick till –10,5 (–12,3) Mkr.
Investeringarna uppgick till -0,1 (0,5) Mkr. Moderbolagets likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,2 (0,0) Mkr.
Disponibla likvida medel inklusive beviljad checkräkningskredit uppgick till 0,7 (0,4) Mkr. Eget
kapital uppgår till 121,4 (141,7) Mkr varav fritt eget kapital uppgår till -18,4 (8,8) Mkr.
Moderbolagets resultat- och balansräkning i sammandrag redovisas på sid 10.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
De riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse är marknadsberoende, politiska beslut,
leverantörsberoende, kundberoende, finansiella risker och risken för dataavbrott. Se vidare om
detta i årsredovisningens för 2009 förvaltningsberättelse (sid 26) jämte noter 35 och 36.
Framtidsutsikter
Styrelsen och företagsledningen för Feelgood bedömer att de genomförda anpassningarna på
kostnadssidan innebär att Feelgood för 2010 åter kommer att redovisa ett positivt resultat efter
finansnetto.
Händelse efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser som kräver särskilt omnämnande finns att rapportera under denna rubrik.
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 2009, med undantag för vad som anges nedan.
Nya redovisningsprinciper 2010
Följande standarder och förändringar i standarder tillämpas från den 1 januari 2010, men har ännu
inte haft någon påverkan på koncernens resultat- och balansräkning:
Ändringar i IFRS 3R medför ett antal förändringar i redovisningen av rörelseförvärv, vilket kommer
att påverka storleken på redovisad goodwill, rapporterat resultat i den period som förvärvet
genomförs samt framtida rapporterade resultat.
Revisorns granskning
Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorns granskning.
Ekonomisk information
Delårsrapport för sex månader; 25 augusti 2010
Delårsrapport för nio månader; 10 november 2010
Bokslutskommuniké för 2010; 23 februari 2011
Årsstämma 2010
Årsstämma 2010 hålls på Karlavägen 100 i Stockholm den 19 maj 2010 kl. 13.00
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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 5 maj 2010 kl 13.00.
Kontaktpersoner:
Per Sunnemark, VD och koncernchef, 070-147 67 55
Henrik Palm, ekonomidirektör, 070-540 40 14

-----------------------Stockholm den 5 maj 2010

Feelgood Svenska AB (publ)

Per Sunnemark
Verkställande direktör och koncernchef
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
Belopp i tkr

3 mån
jan-mars
2010

3 mån
jan-mars
2009

12 mån
april-mars
2009/10

12 mån
jan-dec
2009

Nettoomsättning

152 865

165 678

598 891

611 704

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-52 274

-57 038

-222 009

-226 773

Personalkostnader

-96 061

-109 662

-384 562

-398 163

-3 021

-3 489

-23 659

-24 127

1 509

-4 511

-31 339

-37 359

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat (EBIT)
Finansiella poster

-717

-683

-2 656

-2 622

Resultat före skatt (EBT)

792

-5 194

-33 995

-39 981

Skatt

324

365

1 367

1 408

1 116

-4 829

-32 628

-38 573

-4 829

-32 628

-38 573

5 593

5 593

-930

-930

4 663

4 663

Resultat

Rapport över totalresultatet
Periodens resultat

1 116

Periodens övriga totalresultat
Aktuariella förluster/vinster
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat
Summa övrigt totalresultat
Periodens totalresultat

1 116

-4 829

-27 965

-33 910

103 940 371

103 940 371

103 940 371

103 940 371

0,01

-0,05

.0,31

-0,37

Inget minoritetsintresse föreligger

Resultat per aktie
Genomsnittligt antal aktier före och
efter utspädning (st)
Resultat per aktie före och efter
utspädning (kr)
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Koncernens balansräkning i sammandrag
Belopp i tkr

2010-03-31

2009-03-31

2009-12-31

170 348

180 100

172 012

9 550

15 448

9 976

21 269

21 325

21 269

121 464

130 447

134 376

7 847

16 710

11 587

330 478

364 030

349 220

90 112

123 274

88 996

38 201

53 815

40 893

8 439

9 259

8 792

34 756

24 459

39 931

Icke räntebärande

158 970

153 223

170 608

Summa skulder och eget kapital

330 478

364 030

349 220

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Övriga anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel
Likvida medel
Summa tillgångar

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Långfristiga skulder och avsättningar
Räntebärande (inkl pensionsskuld)
Uppskjuten skatteskuld
Kortfristiga skulder och avsättningar
Räntebärande

Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen i sammandrag
Belopp i tkr
Eget kapital vid periodens ingång
Periodens totalresultat

2010 jan-mars

2009 jan-mars

2009 jan-dec

88 996

128 103

128 103

1 116

-4 829

-33 910
-5 197

Utdelning
Eget kapital vid periodens utgång

90 112

123 274

88 996

Inget minoritetsintresse föreligger
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
Belopp i tkr

2010 jan-mars

2009 jan-mars

2009 jan-dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

3 785

-1 705

-15 378

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

1 274

9 827

23 249

Kassaflöde från den löpande verksamheten

5 059

8 122

7 871

-932

-1 873

-8 894

-7 867

-4 973

-2 823

Periodens kassaflöde

-3 740

1 276

-3 846

Likvida medel vid periodens början

11 587

15 433

15 433

Likvida medel vid periodens slut

7 847

16 709

11 587

2010 jan-mars

2009 jan-mars

2009 jan-dec

1,25

1,25

1,25

103 940 371

103 940 371

103 940 371

Soliditet i procent

27,3

33,9

25,5

Eget kapital per aktie i kronor

0,87

1,19

0,86

Medelantalet anställda under perioden

628

724

661

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

*)

*) Avser nettoamortering av banklån och minskning av utnyttjad checkkredit.

Övriga nyckeltal
Aktiens kvotvärde
Antal aktier vid periodens utgång
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
3 mån
jan-mars
2010

3 mån
jan-mars
2009

12 mån
jan-dec
2009

0

3 032

33 227

Övriga externa kostnader

-5 887

-6 127

-26 021

Personalkostnader

-3 856

-8 214

-27 670

Belopp i tkr
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-381

-573

-3 835

Summa rörelsens kostnader

-10 124

-14 914

-57 526

Rörelseresultat

-10 124

-11 882

-24 299

Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Årets resultat

-

-

344

-402

-399

-1 446

-10 526

-12 281

-25 401

-

-

-

-10 526

-12 281

-.25 401

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Belopp i tkr

2010-03-31

2009-03-31

2009-12-31

5 682

3 459

5 990

812

1 085

980

239 471

239 248

239 471

3 105

5 321

44 662

198

10

12

249 268

249 123

291 115

121 354

141 735

131 899

22 172

32 379

24 860

Räntebärande

16 310

17 509

15 035

Icke räntebärande

89 432

57 500

119 321

249 268

249 123

291 115

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Övriga anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel
Likvida medel
Summa tillgångar

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Långfristiga skulder och avsättningar
Räntebärande
Kortfristiga skulder och avsättningar

Summa skulder och eget kapital
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----------------------------Feelgood Svenska AB (publ.
org.nr 556511-2058
Huvudkontor
Besöksadress: Banérgatan 28, Stockholm
Postadress: Box 5254, 102 46 Stockholm
Telefon: 08-545 810 00
E-mail: info@feelgood.se
www.feelgood.se
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