
Kvartalsrapport 
1 januari –  31  mars 2014

Ett steg mot förbättrad lönsamhet

Feelgood är ett av Sveriges ledande företag inom hälsa och arbetsmiljö. Feelgood erbjuder hälsotjänster till företag  

och organisationer som värnar om friska medarbetare och chefer samt en god, trygg arbetsmiljö. Företagets motto är att 

satsningar på hälsa och arbetsmiljö ska vara en lönsam investering genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för 

företag och ökad livskvalitet för den enskilde. Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 500 medarbetare och 

levererar hälsotjänster på 150 enheter över hela landet, av dessa är sextiotalet egna anläggningar.

 Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq OMX Nordic, Small Cap.

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

Belopp i Mkr Jan-mar 2014 Jan-mar 2013

nettoomsättning 152,8 160,5

rörelseresultat (EBiT) 2,0 –2,3

nettoresultat (EBT) 1,6 –2,6

resultat per aktie, kr 0,02 –0,03

•   Nettomsättning för första kvartalet uppgick till 152,8 mkr (160,5). 

•   Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2,0 mkr (–2,3).

•   Resultat per aktie uppgick till 0,02 kr (–0,03).

•   Intäktsfört stimulansbidrag uppgick till 0,0 mkr (7,8), motsvarande 0,0 procent (4,9) av nettoomsättningen.

•   Rörelseresultatet för jämförbara enheter exklusive stimulansbidraget ökade med 11,8 mkr till 2,0 mkr (–9,8).
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Vd har ordet

Arbetet med att långsiktigt förbättra Feelgoods lönsamhet 
tog ett steg framåt under årets första kvartal. Vi gick från 
förlust på drygt 2 miljoner kronor förra året till nästan lika 
mycket i vinst. Detta trots att de statliga stimulansbidragen 
nu har tagits bort helt. Rensat för dessa är resultatförbättring-
en i den underliggande affären nära 12 miljoner kronor. 

Vi har börjat leverera till de nya ramavtalskunder som vi 
lyckades få i slutet av förra året. Kundaktiviteten är hög också 
hos gamla kunder. Jag uppfattar att de uppskattar det starka 
kundfokus som varit vår högsta prioritet sedan förra året. Våra 
tjänster röner uppskattning hos kunderna. 

Vi har fortsatt en underliggande tillväxt inom företags-
hälsa, kärnan i vår verksamhet. Nettoomsättningen för kon-
cernen sjönk dock under perioden jämfört med föregående år, 
men i jämförtalen ligger Hagabadet som vi sålde förra året för 
att än mer fokusera på kärnverksamheten. 

En viktig faktor bakom resultatutvecklingen är också 
vår förbättrade interna effektivitet, framförallt beman-
ningsplaneringen. Vi såg tydliga positiva effekter av den nya 
regionindelade organisation som infördes i slutet av förra året. 
Den ger oss bättre möjligheter att optimera verksamhetens 
resursutnyttjande. 

Inom Feelgoods satsning på primärvård ser vi nu effekten 
av att vi har valt lite olika modell för satsningen i Stockholm, 
Göteborg respektive Malmö. I Stockholm är primärvårdsen-
heten en integrerad del av vårt Hälsohus där vårt kompletta 
erbjudande finns representerat. Här är trenden positiv och vi 
har fortsatt gott hopp om att nå en kritisk massa och lönsamhet. 

I Göteborg är primärvårdsenheten placerad hos en stor 
arbetsgivare och trogen Feelgoodkund, och därmed naturligt 
integrerad i vårt gemensamma hälsoarbete med kunden. 
Anläggningen i Malmö saknar dessa kopplingar. Där har vi 
nu tvingats konstatera att vi inte inom rimlig tid och till rimlig 
kostnad kan vänta oss att nå lönsamhet. Därför har arbete 
inletts för att avveckla enheten per juli i år. 

Det finns en utbredd medvetenhet om att arbetsmil-
jön och sjukfrånvaron är allvarliga samhällsproblem med 
betydande kostnader för skattebetalarna. När vi berättar vilka 
tydliga resultat vi skapar inom företagshälsan möter vi ofta 
lika delar uppskattning och förvåning. Vi har mycket kvar att 
göra för att sprida budskapet att investeringar i företagshälsa 
lönar sig, för samhälle, företag och individ.

Vi satsar vidare på beprövade, tydligt värdeskapande 
tjänster för kunderna. Vi vet själva att förebyggande och 
hälsofrämjande arbete är långt mer effektivt och lönsamt än 
efterhjälpande. Vi har lösningarna och kunderbjudandet, men 
en del återstår för att helt nå ut helt med budskapet. Det finns 
en tydlig, långsiktig potential inom detta område.

Stockholm den 7 maj 2014

Joachim Morath, 
vd och koncernchef

Vi såg tydliga positiva  
effekter av den nya 
region indelade organisa-
tion som infördes i slutet 
av förra året. den ger oss 
bättre möjligheter att 
optimera verksamhetens 
resursutnyttjande. 
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Verksamhet och koncernstruktur

Feelgood är ett hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, 
primärvård, träning, rehabilitering och fysioterapi. Bolaget 
erbjuder hälsotjänster till företag, organisationer och privat-
personer.Feelgood är ett rikstäckande företag med ca 500 
medarbetare och levererar hälsotjänster på 150 enheter över 
hela landet, varav sextiotalet egna anläggningar. 

Verksamheten bedrivs i dotterbolag och moderbolagets 
verksamhet omfattar huvudsakligen kostnader för företags-
ledning jämte administration och utveckling av koncernens 
verksamhet.

Feelgood är noterat på Nasdaq OMX, Small Cap.

Första kvartalet 2014
omsättning och resultat 

Första kvartalets nettoomsättning uppgick till 152,8 mkr 
(160,5), en minskning om 4,8 procent. Denna minskning 
beror dels på borttagandet av stimulansbidrag som ingick i 
föregående års nettoomsättning med 7,8 mkr, dels på den 
verksamhet som i juni föregående år såldes och som ingick 
med en omsättning om 12,9 mkr i jämförelse siffrorna. 
Netto omsättningen för jämförbara enheter exklusive stimu-
lansbidraget ökade med 9,3 procent till 152,8 mkr (139,8).  
Ökningen är hänförlig både till nya ramavtalskunder och till 
ökade inköp från befintliga kunder.

Koncernens kostnader uppgick under kvartalet till 150,9 
mkr (162,9). För jämförbara enheter ökade kostnaderna med 
1,2 mkr till 150,9 mkr (149,7). 

Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 4,3 mkr och 
uppgick till 2,0 mkr (–2,3) motsvarande en rörelsemarginal 
om 1,3 procent (–1,5). Satsningen på primärvårdsverk-
samheten belastar fortsatt resultatet med 3,3 mkr (3,7). För 
jämförbara enheter exklusive stimulansbidraget och avyttrad 
verksamhet, förbättrades rörelseresultatet med 11,8 mkr 
och uppgick till 2,0 mkr (–9,8) och rörelsemarginalen till 1,3 
procent (–7,0). Resultatförbättringen förklaras av den ökade 
omsättningen per anställd. 

Väsentliga händelser under kvartalet

Under kvartalet har Feelgood förstärkt sin verksamhet med 
ytterligare en enhet i Norrland. Härnösand blir den nionde 
lokala enheten i Norrland. 

Feelgood tecknade under kvartalet avtal avseende 
företagshälsovård med bland annat SIS Statens Institutions 
Styrelse och Myrorna som är en del av Frälsningsarmen. De 
två avtalen omfattar ca 2 400 anställda. 

Under kvartalet har Feelgood beslutat stänga primär-
vårdsenheten i Malmö per juli i år. Nedstängningskostnader 
tas löpande.

statliga stimulansbidrag 

2010 infördes statliga stimulansbidrag för utveckling av 
företagshälsovården. Syftet var att genom tidiga insatser öka 
anställdas möjligheter att återgå i arbete. I oktober 2013 med-
delade regeringen att dessa stimulansbidrag avskaffas från och 
med 31 december 2013. 

investeringar

Koncernens investeringar i materiella och immateriella an-
läggningstillgångar uppgick under kvartalet till 0,9 mkr (0,5). 

Finansiering och likviditet 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 
kvartalet till –13,2 mkr (3,3). Det negativa kassaflödet beror 
på förändring av rörelsekapitalet vilken påverkar kassaflödet 
med –16,8 efter minskning av främst leverantörsskulder. 
Totalt kassaflöde från investeringsverksamheten under 
kvartalet uppgick till –0,6 mkr (–0,5). Kassaflödet från finan-
sieringsverksamheten uppgick till 10,8 mkr (–4,4) och avser 
förändring av räntebärande lån och utnyttjande av checkkre-
dit. Periodens kassaflöde uppgick till –3,0 mkr (–1,7).

Likvida medel uppgick till 3,5 mkr (6,6) och avser bank-
tillgodohavande omedelbart tillgängliga hos bank. Bolaget 
har vid periodens slut en total checkkredit på 70,0 mkr (70,0), 
varav utnyttjad checkkredit uppgick till 61,9 mkr (49,7). 
De räntebärande skulderna avser utnyttjad checkkredit, 
räntebärande lån samt pensionsskuld. Räntebärande skulder 
har under kvartalet ökat med 10,0 mkr och uppgick till 83,1 
mkr. Nettoskulden ökade under kvartalet med 13,0 mkr och 
uppgick 79,6 mkr. 

Feelgood redovisar en uppskjuten skattefordran om 21,3 
mkr (21,2). Koncernens totala underskottsavdrag uppgick 
till 146,4 mkr (160,3), vilket motsvarar 32,2 mkr (35,3) i 
uppskjutna skattefordringar.
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personal

Genomsnittligt antal heltidsanställda under kvartalet uppgick 
till 461 (537), vilket innebar att antalet årsanställda minskade 
under perioden med 14,2 procent i jämförelse med samma 
period föregående år. Den större delen av minskningen är 
hänförlig försäljningen av Hagabadet som medförde en 
minskning om cirka 50 medarbetare. Andelen män uppgick 
till 20,2 procent (22,0) och andelen kvinnor uppgick till 79,8 
procent (78,0). Personalkostnaderna under perioden uppgick 
till 91,6 Mkr (99,0).

Eget kapital 

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 131,6 Mkr 
(123,0). Soliditeten vid balansdagen var 42,7 procent (37,9) 
och eget kapital per aktie uppgick till 1,27 kronor (1,18).

marknad

Konjunkturläget i Sverige har sedan slutet av 2013 och början av 
2014 förbättrats något. Enligt Konjunkturinstitutets bedömning 
väntas lågkonjunkturen bestå under året, men i en mildare form 
än tidigare. Feelgood har under kvartalet liksom tidigare kvartal 
påverkats av detta genom långa beslutsprocesser och tydlig 
priskänslighet. 

Under kvartalet har arbetslösheten sjunkit, vilket kan ha 
bidraget till att kundföretagen visade en något ökad investe-
ringsvilja på området företaghälsa. Det antas förklara en viss 
normalisering av efterfrågan, framförallt avseende Feelgoods 
bastjänster inom företagshälsa. Det relativt stora antalet upp-
handlingar som avslutades under slutet av 2013 och i första kvar-
talet följer cykler som huvudsakligen är konjunkturoberoende. 

moderbolaget

Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedriver 
verksamhet i form av koncernledande funktioner. Till moder-
bolagets verksamhet hänförs kostnader för anställda i centrala 
ledningsfunktioner samt kostnader relaterade till börs och 
finansiering. Moderbolagets omsättning under kvartalet upp-
gick till 3,3 Mkr (8,5) och avser fakturering till dotterbolagen 
samt för föregående år det statliga stimulansbidraget erhållet 
från Försäkringskassan.

Resultat efter skatt uppgick till –2,8 Mkr (0,7). Investe-
ringarna uppgick till 0,0 Mkr (0,0). Moderbolagets likvida 
medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,0 Mkr (0,0). 
Eget kapital uppgick till 189,1 Mkr (177,1). Moderbolagets 
resultat- och balansräkning i sammandrag redovisas på sidan x. 

transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående ägt rum under 
kvartalet. 

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. 

Finansiella mål

Feelgoods långsiktiga finansiella mål är en årlig volymtillväxt 
på 10 procent med en vinstmarginal på minst 7,5 procent och 
en soliditet på minst 30 procent. Den för Feelgoods kärn-
verksamhet redovisade volymtillväxten uppgick för första 
kvartalet till 9,3 procent (nettoomsättningsökningen för jäm-
förbara enheter, exklusive stimulansbidrag). Den redovisade 
vinstmarginalen uppgick för första kvartalet till 1,3 procent. 
Soliditeten uppgick till 42,7 procent.

Feelgood har som policy att inte lämna prognos om den 
framtida resultatutvecklingen.

nyemissioner och bemyndiganden

Inga nyemissioner har skett under perioden.
Årsstämman 2013 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 kronor 
fördelat på 103 940 371 aktier.

Händelser efter rapportperiodens slut

Inga väsentliga händelser att rapportera har skett efter rap-
portperiodens 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 expo-
nerad för risker kan bland annat räknas marknadsberoende, 
affärsrisker, politiska risker och finansiella risker. Marknads-
beroende avser risker kopplade till faktorer som påverkar 
efterfrågan på Feelgoods marknader. Hit hör exempelvis 
makroekonomiska faktorer såsom efterfråge- och konjunk-
turutveckling, men även faktorer kopplade till konkurrensen.
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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 
politiska beslut på hälso- och sjukvårdsområdet. Markna-
dens 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 ränte-
risk. Därutöver finns risker för egendom och ansvar som är 
försäkringsbara. En sammanfattning av koncernens principer 
avseende finansiell riskhantering finns på sidan 65 i Årsredo-
visningen 2013, not 34.

Läs mer om Feelgoods risk- och känslighetsanalys på 
sidan 64-65 i Årsredovisningen 2013, not 33.

Finansiella instrument

Feelgoods finansiella instrument består av kundfordringar, 
upplupna intäkter, likvida medel, leverantörsskulder, upplup-
na 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 approxi-
mativt motsvara bokfört värde.

redovisningsprinciper

Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med 
tillämpliga regler i Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårs-
rapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovis-
ningslagen. Per 1 januari 2014 trädde ett antal nya standarder 
och tolkningar från IFRS i kraft vilka finns beskrivna i 
årsredovisningen för 2013 sid 48-49. 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 2013.

kommande rapporttillfällen

•   Årsstämma 22 maj 2014
•   Delårsrapport för sex månader, 22 augusti 2014
•   Delårsrapport för nio månader, 30 oktober 2014
•   Bokslutskommuniké för 2014, 20 februari 2015

årsstämma 2014

Feelgood Svenska AB håller årsstämma den 22 maj 2014, kl. 
13.00 på Summit konferens, Grev Turegatan 30, i Stockholm. 
I anslutning direkt efter stämman kommer besluten från stäm-
man 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/Rap-
porter. På webbplatsen finns också möjlighet att anmäla om 
prenumeration av koncernens finansiella information.

Informationen i denna kommuniké är sådan som Feelgood 
skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/
eller lagen om handel med finansiella instrument. Informatio-
nen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2014 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

granskning av bokslutskommunikén

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. 

Stockholm den 7 maj 2014
Styrelsen 
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Rapport över totalresultat för koncernen

BELOPP i TKr 

Jan-mar 
2014 

Jan-mar 
2013

Apr-mar
2013/2014 

Jan-dec 
2013

rörelsens intäkter

nettoomsättning 152 827 160 539 581 752 589 464

Övriga rörelseintäkter - - 4 855 4 855

summa rörelseintäkter 152 827 160 539 586 607 594 319

rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –57 256 –61 514 –224 078 –228 336

Personalkostnader –91 584 –99 028 –344 998 –352 442

avskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar –2 028 –2 329 –9 149 –9 450

rörelseresultat (EBit) 1 959 –2 332 8 382 4 091

Finansiella poster –317 –533 –1 568 –1 784

resultat före skatt (EBt) 1 642 –2 865 6 814 2 307

skatt 218 218 1 064 1 064

periodens resultat 1 860 –2 647 7 878 3 371

Övrigt totalresultat

Komponenter som kommer att omklassificeras  

till årets resultat - - - -

komponenter som inte kommer att omklassificeras  
till årets resultat

aktuariella förluster/vinster - - 909 909

skatt hänförligt till övrigt totalresultat - - –200 –200

summa komponenter som inte kommer att  
omklassificeras till årets resultat 0 0 709 709

periodens övrigt totalresultat 0 0 709 709

totalresultat för perioden 1 860 –2 647 8 587 4 080

inget innehav utan bestämmande inflytande.

Finansiella rapporter

Resultat per aktie

Jan-mar 
2014 

Jan-mar 
2013

Apr-mar
2013/2014 

Jan-dec 
2013

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 (kronor) 0,02 –0,03 0,08 0,03
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Koncernens finansiella ställning i sammandrag

BELOPP i TKr 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar 143 219 155 376 144 842

materiella anläggningstillgångar 4 679 7 114 4 192

Övriga anläggningstillgångar 24 974 21 117 25 974

omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar exkl. likvida medel 131 738 134 103 131 358

Likvida medel 3 464 6 586 6 496

summa tillgångar 308 074 324 296 312 862

Eget kapital 131 554 122 967 129 694

långfristiga skulder och avsättningar

räntebärande inkl. pensionsskuld 18 178 19 417 18 928

uppskjuten skatteskuld 4 300 4 244 4 518

kortfristiga skulder och avsättningar

räntebärande 64 898 53 843 54 132

icke räntebärande 89 144 123 824 105 590

summa skulder och eget kapital 308 074 324 295 312 862

Koncernens rapport över  
förändringar i eget kapital i sammandrag

BELOPP i TKr 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

Eget kapital vid periodens ingång 129 694 125 614 125 614

Periodens totalresultat 1 860 –2 647 4 080

utdelning - - -

Eget kapital vid periodens utgång 131 554 122 967 129 694

inget innehav utan bestämmande inflytande.

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

BELOPP i TKr 

Jan-mar 
2014

Jan-mar 
2013

Jan-dec 
2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring  

av rörelsekapital 3 668 –530 6 450

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital –16 825 3 806 3 060

kassaflöde från den löpande verksamheten –13 157 3 276 9 510

Kassaflöde från investeringsverksamheten * –640 –547 –4 159

Kassaflöde från finansieringsverksamheten ** 10 765 –4 419 –7 131

periodens kassaflöde –3 032 –1 690 –1 780

Likvida medel vid periodens början 6 496 8 276 8 276

likvida medel vid periodens slut 3 464 6 586 6 496

*) 2013 års siffror (12 månader) påverkas negativt av en engångspost avseende försäljninen av Hagabaet koncernen på 2,7 mkr. 
**) avser nettoamortering av banklån samt förändring av uttnyttjad checkkredit
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Koncernens nyckeltal

Jan-mar 
2014

Jan-mar 
2013

Jan-dec 
2013

rörelsemarginal 1,3% –1,5% 0,7%

justerad rörelsemarginal 1,3% –1,5% 0,2%

Vinstmarginal 1,1% –1,8% 0,4%

justerad vinstmarginal 1,1% –1,8% –0,1%

soliditet 42,7% 37,9% 41,5%

nettoskuld (Tkr) 79 612 66 674 66 564

skuldsättningsgrad 0,6 0,6 0,6

medelantal årsanställda, heltid 461 537 495

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

resultat efter skatt per aktie 0,02 –0,03 0,03

Eget kapital per aktie vid periodens slut 1,27 1,18 1,25

Definitioner
lönsamhetsmått:

rörelsemarginal • resultat efter avskrivningar i pro-
cent av periodens rörelseintäkter.

Justerad rörelsemarginal • resultat efter avskriv-
ningar i procent av periodens rörelseintäkter, justerat 
för engångsposter.

Vinstmarginal • resultat efter finansnetto i  
procent av periodens rörelseintäkter.

Justerad vinstmarginal • resultat efter finansnetto 
i procent av periodens rörelseintäkter, justerat för 
engångsposter.

diverse mått

soliditet • EK (inkl minoritet) i procent av balansom-
slutningen.

nettoskuld • räntebärande skulder minus räntebä-
rande tillgångar (inkl avsättningar till pensioner)

skuldsättningsgrad • räntebärande skulder/eget 
kapital (EK).

aktierelaterade mått:

Vinst/aktie • nettovinsten/genomsnittligt  
utestående antal aktier.

Eget kapital per aktie • EK/antal aktier på balans-
dagen.

Övriga definitioner

Begreppet ”kärnverksamhet” används i rapporten 
synonymt med jämförbara enheter. Dessa begrepp 
motsvarar koncernens verksamhet justerad för 
avyttrad verksamhet (eller, i förekommande fall, 
verksamhet under avyttring).
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

BELOPP i TKr 

Jan-mar 
2014 

Jan-mar 
2013

Jan-dec
2013

nettoomsättning 3 314 8 531 58 752

rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –4 258 –5 241 –22 025

Personalkostnader –1 169 –1 789 –5 116

avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar –670 –662 –2 716

rörelseresultat (EBit) –2 783 839 28 895

resultat från andelar i koncernföretag - - –13 313

Övriga finansiella poster 20 –116 –61

resultat före skatt (EBt) –2 763 723 15 521

skatt - - -

periodens resultat –2 763 723 15 521

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

BELOPP i TKr 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar 4 836 6 816 5 465

materiella anläggningstillgångar 488 138 529

Övriga anläggningstillgångar 244 947 236 376 242 947

omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar exkl. likvida medel 15 699 23 825 18 343

Likvida medel 0 0 0

summa tillgångar 265 970 267 155 267 284

skulder och eget kapital

Eget kapital 189 093 177 059 191 857

långfristiga skulder och avsättningar

räntebärande 851 - 1 601

kortfristiga skulder och avsättningar

räntebärande 8 572 9 385 6 852

icke räntebärande 67 454 80 711 66 974

summa skulder och eget kapital 265 970 267 155 267 284
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