
Perioden i sammandrag
• Resultat efter finansiella poster uppgår till –63.295 tkr 

(f. å. – 18.237).
• Försäljningen ökade till 238.135 tkr (f. å. 142.896).
• Stark tillströmning av nya företagskunder.
• Förnyat treårigt vårdavtal med Stockholms läns landsting

värt 25,5 mkr årligen.
• Medelantalet anställda ökade till 631 st (f. å. 364).
• Den 9 maj tillträdde Carl-Henrik Söderström som ny verk-

ställande direktör och koncernchef.
• Den nya koncernledningen genomför ett integrerat hand-

lingsprogram för att snabbare nå lönsamhet.
• Resultatet har belastats med avvecklings- och omstruktu-

reringskostnader uppgående till 38 mkr vilket innebär
årliga besparingar om 23 mkr från och med år 2002.

• Utvecklingen kan leda till ett positivt rörelseresultat för
andra halvåret. 

• Förvärv av sportverksamhet i Östergötland.
• Hälsoförsäkringen är klar att presenteras, lanseringen

planlagd till januari 2002.

Ny VD och koncernchef
Den 9 maj tillträdde Carl-Henrik Söderström som ny verk-
ställande direktör och koncernchef för Feelgood Svenska AB
(publ.). Under sommaren har Carl-Henrik Söderström utsett
en ny koncernledning och skapat en ny övergripande orga-
nisationsstruktur. Förutom Carl-Henrik Söderström består
den nya koncernledningen av Christer Zaar (vice vd), Peter
Norén (vice vd) och Thomas Ådén (finansdirektör).

Resultat
Resultatet efter finansiella poster uppgår till –63.295 tkr. Det
negativa resultatet beror i huvudsak på det handlingspro-
gram som under det första halvåret 2001 till fullo har kost-
nadsförts och reserverats med ca –29 mkr. I beloppet ingår
kostnader för uppsagd personal, avtalspensioneringar samt
nedläggningar av verksamheter. I allt väsentligt är dessa
kostnader hänförliga till förvärvet av Hälsa Sverige och de
konsekvenser som förvärvet fick för befintlig organisation i
Feelgood. 

Förlusten beror dessutom på:
• Nedläggning av utvecklingsprojekt, -9 mkr. Motiv härför

har varit en kombination av den negativa resultatutveck-
lingen inom koncernen och en bedömning av projektens
utvecklingsmöjligheter.

• Till delårsresultatet i juni har semestermånaden juli till-
förts. För Feelgood är detta den period då största delen
av personalen har semester, vilket innebär bibehållen
kostnadsmassa men kraftigt minskade intäkter.

• Planenlig avskrivning på goodwill –5,2 mkr.
• Nyetableringar av sportverksamheter i Falun och Sund-

svall –2,4 mkr.
• Att resultatet i tidigare förvärvade verksamheter inte har

utvecklats enligt plan.
• Driftsstörningar under våren i samband med implemen-

teringen av affärsstödjande verksamhetssystem

Handlingsprogram augusti 2001
På grund av koncernens negativa resultatutveckling under år
2000 utarbetades ett handlingsprogram som färdigställdes
under senare delen av detta år. 

Handlingsprogrammet innebär i allt väsentligt kostnads-
besparingar genom avtalspensioneringar och uppsägningar
(drygt 60 personer). Detta program har under senare tid inte
visat sig tillräckligt kraftfullt. Koncernledningen har därför
utökat handlingsprogrammet med generella kostnadsbespar-
ingar avseende såväl centrala funktioner som operativ verk-
samhet. I det utökade handlingsprogrammet ingår integra-
tion av befintliga enheter för ökad kostnadseffektivitet. Pro-
grammet förväntas inte innebära minskade intäkter utan sna-
rare tvärtom eftersom allt fler kunder efterfrågar lokala hel-
hetslösningar.
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Prognos
Styrelsens tidigare lämnade prognos för helåret 2001 om ett
positivt operativt rörelseresultat på 5 – 10 mkr efter good-
willavskrivningar kommer inte att uppnås.
Koncernledningen bedömer att koncernen kan komma att
uppvisa ett positivt rörelseresultat för andra halvåret.

Nyemission
Extra bolagsstämma den 13 september 2001 har efter perio-
dens utgång beslutat att genomföra en företrädesemission till
nuvarande aktieägare. Emissionsvillkor 1:1, teckningskurs 4
kronor.

Hälsoförsäkringen
Hälsoförsäkringen är klar att presenteras och en bred lan-
seringen av Hälsoförsäkringen är planlagd till januari 2002.
Finansinspektionens behandling av Feelgoods koncession-
sansökan förväntas ske i december 2001. 

Förvärv efter rapportperiodens utgång
Feelgood har med tillträdesdatum 2001-09-01 förvärvat FMR
Friskvård i Linköping AB och FMR Friskvård AB. Bolagen
bedriver verksamhet i Linköping, Norrköping och Motala.
Verksamheterna omsätter idag ca 16 mkr och beräknas
redan under innevarande år lämna ett positivt resultat till
Feelgoodkoncernen. Köpet sker genom apport av 425.430
aktier till en kurs av 4 kr, motsvarande 1,7 mkr.

Investeringar
Koncernens investeringar i materiella och immateriella
anläggningstillgångar under delårsperioden uppgick till
23.124 tkr (f. å. 51.594). Av beloppet är större delen hänför-
ligt till förvärv av dotterbolag. 
Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick
till 19.101 tkr (f. å. 43.356) och avser till största delen förvärv
av dotterbolag.

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick vid rapportperiodens
utgång till 13.037 tkr (f. å. 46.236). Moderbolagets likvida
medel uppgick till 61 tkr (f. å. 48).

Personal
Medelantalet anställda under delårsperioden uppgick till 631
(f. å. 364). Ökningen av antalet anställda mot föregående
delårsperiod är till största delen hänförlig till förvärven av
LRF Hälsa Sverige AB och Hagabadet AB.

Moderbolaget.
Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ.) bedriver
verksamhet i form av koncernledande funktioner. Moderbo-
lagets resultat före skatt uppgick för delårsperioden till
–26.324 tkr (f å –5.920). Nedskrivning av aktier i dotterbolag
kommer att ske i årsbokslutet. Detta påverkar ej koncernens
resultat. Däremot påverkas moderbolagets resultat negativt.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

Belopp i tkr 7 mån 7 mån 12 mån

2001 2000 2000

Jan-Juli Jan-Juli Jan-Dec

Nettoomsättning 238.135 142.896 324.718

Rörelsens kostnader
Handelsvaror mm -10.171 -4.452 -13.613
Övriga externa kostnader -99.572 -55.768 -118.563
Personalkostnader -174.579 -91.554 -201.332
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -13.989 -7.936 -17.226

Rörelseresultat -60.176 -16.814 -26.016

Finansiella poster -3.119 -1.423 -4.066

Resultat efter finansiella poster -63.295 -18.237 -30.082
Skatt - - 4.170

Resultat -63.295 -18.237 -25.912

Antal aktier vid periodens slut 8.553.741 7.548.600 8.390.992
Aktiens nominella belopp 1,25 1,25 1,25
Resultat före skatt per aktie i kronor -7 -2 -3



KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
Belopp i tkr 2001 2000 2000

31 Juli 31 Juli 31 Dec

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 80.992 75.835 73.761
Materiella anläggningstillgångar 31.745 30.832 29.841
Finansiella anläggningstillgångar 8.585 43.986 26.329
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel 83.197 72.356 108.177
Likvida medel 13.037 46.236 25.938

Summa tillgångar 217.556 269.245 264.046

Skulder och eget kapital
Eget kapital 20.027 85.408 78.822
Minoritetsintresse - 303 -
Avsättningar för pensioner 18.169 17.442 18.629
Avsättningar för skatter 311 6.285 304
Långfristiga skulder 29.367 51.579 50.849
Kortfristiga skulder 149.682 108.228 115.442

Summa skulder och eget kapital 217.556 269.245 264.046

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 
Belopp i tkr

2001 2000 2000
Jan-Juli Jan-Juli Jan-Dec

Ingående eget kapital 78.822 61.722 61.722
Nyemissioner 4.500 41.923 43.012
Periodens resultat -63.295 -18.237 -25.912

Utgående eget kapital 20.027 85.408 78.822
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EFFEKT AV BYTE AV REDOVISNINGSPRINCIP 
Belopp i tkr

2000-07-31 2000-01-01

Eget kapital enligt tidigare redovisningsprincip 97.457 69.696
Effekt av byte av redovisningsprincip -12.049 -7.974

Eget kapital justerat i enlighet med ny redovisningsprincip 85.408 61.722

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 
Belopp i tkr

2001 2000 2000

Jan-Juli Jan-Juli Jan-Dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital -48.885 -10.303 -28.747
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 59.948 2.987 5.443

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11.063 -7.316 -23.304

Kassaflöde från investeringsverksamheten 370 8.040 2.136
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -24.334 34.680 36.274

Periodens kassaflöde -12.901 35.404 15.106

Likvida medel vid periodens början 25.938 10.832 10.832

Likvida medel vid periodens slut 13.037 46.236 25.938

NYCKELTAL 
Belopp i tkr

2001 2000 2000

31 Juli 31 Juli 31 Dec

Soliditet i procent 9 32 30
Antal aktier 8.553.741 7.548.600 8.390.992
Aktiens nominella belopp i kronor 1,25 1,25 1,25
Eget kapital per aktie i kronor 2 11 9
Medelantalet anställda under perioden 631 364 467
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I årsbokslutet per 2000-12-31 gjorde Bolaget en anpassning
till redovisningsrådets rekommendation RR 15 om immateri-
ella tillgångar. Detta innebar att internt upparbetade värden
såsom av organisations- och utvecklingskostnader, kostnader
för nyetableringar, kostnader för långsiktiga marknadsåtgär-
der samt kostnader för integrationsarbete hädanefter kom att
redovisas direkt över resultaträkningen. 

I denna delårsrapport har resultaträkningen januari-juli

2000 och balansräkning per 2000-07-31 omräknats med
tillämpning av den nya redovisningsprincipen. Effekten på
eget kapital av byte av redovisningsprincip framgår av ovan-
stående uppställning. Samma redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder som använts i den senaste årsredovis-
ningen har använts för resultaträkningen januari-juli 2001
och balansräkningen per 2001-07-31.


