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Feelgood är ett Svenskt hälsoföretag med 73 enheter och ca 700 anställda. Genom att erbjuda ett kom-
plett utbud inom hälsa och sjukvård står Feelgood för ett nytt förhållningssätt till hälso- och sjukvårdsom-
rådet. Ett helhetsperspektiv där vi verkar i det breda fältet mellan ohälsa och hälsa.
Feelgoods arbetsmetoder bygger på kombinationen mellan friskvård och sjukvård, rehabilitering eller
hälsovård. Målgruppen är i huvudsak anställda inom personalintensiva företag samt privatpersoner.
Feelgood är även (genom dotterbolag) återförsäljare och representant i Norden för amerikanska Life Fit-
ness samt Schwinn Fitness.

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2002
Feelgood Svenska AB (publ)
(Org. nr. 556511-2058)

PERIODEN I SAMMANDRAG

• Resultat efter finansiella poster uppgår till –13.704 tkr (f å –5.446).
• Försäljningen uppgick till 118.589 tkr (f å 115.521).
• Ett nytt handlingsprogram har beslutats av styrelsen.
• En riktad nyemission har genomförts varvid 17,3 mkr tillfördes.
• Ny huvudägare efter nyemission är Provobis Holding AB.

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Koncernens försäljningsintäkter uppgick till 118.589 tkr (f å 115.521). För jämförbara enheter
uppgick försäljningen till 110.834 tkr (f å 115.521) vilket är en minskning med 4,06 %. Omsätt-
ningsminskningen kan hänföras till minskad avtalsvolym, främst inom den förvärvade verksamheten
Hälsa Sverige AB.

Rörelseresultatet uppgick till –12.391 tkr (f å –4.985). Resultatförsämringen jämfört med föregåen-
de år beror dels på den minskade omsättningen och dels på de nystartade sportverksamheterna i
Falun och Sundsvall samt den förvärvade sportverksamheten i Motala.

Rådande handlingsplan för att förbättra resultatet och kassaflöde innefattar såväl omedelbara som
långsiktiga åtgärder. På kort sikt inriktas åtgärderna på att förbättra kassaflödet, genom en betydan-
de sänkning av bolagets kostnadsmassa såväl regionalt som centralt.

Huvudorsaken till den fortsatta förlusten är att vidtagna åtgärder i de förlustbringande verksamhe-
terna inte har varit tillräckliga samt att de kostnadsreduceringar som beslutats får genomslag först
efter 8 till 12 månader. Detta har även medfört att identifierade stordriftsfördelar i form av kost-
nads- och effektivitetssynergier inte har kunnat tillgodogöras resultatet.

Mot denna bakgrund har styrelsen för avsikt att förstärka handlingsplanen i vilket genomförandet
av en nyemission ingår. Styrelsen kommer därför att, vid den för tillfället uppskjutna bolagsstäm-
man, begära ägarnas bemyndigande att tillföra nytt kapital genom utgivande av nya aktier.
Styrelsen har beslutat att kalla till ordinarie bolagsstämma den 28 juni 2002.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts i den senaste årsredovisningen
har använts i denna delårsrapport.

INVESTERINGAR
Koncernens investeringar under perioden i materiella och immateriella anläggningstillgångar upp-
gick till 1.010 respektive 963 tkr (f å 5.877 respektive 15.383).
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FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 16.670 tkr (f å 29.190). Eget kapital
uppgår i koncernen till 27.286 tkr (f å 77.876) vilket innebär en soliditet på 10 % (f å 26 %).

PERSONAL
Medelantalet anställda under perioden uppgick till 700 (f å 646).

MODERBOLAGET
Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedriver verksamhet i form av koncernledande
funktioner. Moderbolagets nettoomsättning för perioden januari-mars 2002 uppgick till 1.081 tkr
(f å 2.220). Resultat före dispositioner och skatt uppgick till –12.502 tkr (f å –4.830). Eget kapital
vid periodens utgång uppgick till 54.870 tkr (f å 101.686). Investeringar i anläggningstillgångar
uppgick till 1.423 tkr (f å 14.065). Moderbolagets likvida medel uppgick vid rapportperiodens ut-
gång till 8 tkr (f å 6).

EMISSION
Styrelsen beslutade den 21 februari 2002 att genomomföra en riktad nyemission till Provobis Hol-
ding AB med Rolf Lundström som huvudägare. Genom emissionen fick Feelgood en långsiktig hu-
vudägare som avser att ta aktiv del i bolagets fortsatta utveckling. Provobis ägarandel i Feelgood
ökade genom emissionen från 2,2 till 27,1 procent. Emissionen omfattade 6.000.000 aktier och
teckningskursen fastställdes till 3 kronor vilket innebar att Feelgood tillfördes 18.000 tkr före emis-
sionskostnader om 660 tkr.

PROGNOS
Som tidigare meddelats har styrelsen beslutat att inte lämna någon prognos för år 2002.

Stockholm den 7 maj 2002

CARL-HENRIK SÖDERSTRÖM
Verkställande direktör och koncernchef

Kontaktperson:

Carl-Henrik Söderström, VD och koncernchef
Tel: 08-545 810 00
Mobil: 0703-68 98 02
Fax: 08-660 01 04
E-post: carlhenrik.soderstrom@feelgood.se

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av Feelgood Svenska Aktiebolags revisor.

Bolagets ekonomiska information kommer att lämnas enligt följande:

Delårsrapport januari-juni 2002 30 augusti 2002
Delårsrapport januari-september 2002 31 oktober 2002
Bokslutskommuniké 2002 31 januari 2003
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i tkr
3 mån 3 mån 12 mån
2002 2001 2001

jan-mars jan-mars jan-dec

Nettoomsättning 118.589 115.521 425.700

Rörelsens kostnader
Handelsvaror mm -6.540 -5.955 -16.447
Övriga externa kostnader -42.989 -37.049 -176.976
Personalkostnader -74.748 -71.591 -298.284
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -6.703 -5.911 -25.167
Jämförelsestörande poster - - 3.181

Rörelseresultat -12.391 -4.985 -87.993

Finansiella poster -1.313 -461 -4.677

Resultat efter finansiella poster -13.704 -5.446 -92.670

Skatt - - 204

Resultat -13.704 -5.446 -92.466

NYCKELTAL

2002 2001 2001
jan-mars jan-mars jan-dec

Genomsnittligt antal aktier under perioden 18.399.198 8.521.451 9.334.488
Aktiens nominella belopp 1,25 1,25 1,25
Resultat före skatt per aktie i kronor -1 -1 -10
Antal aktier vid periodens utgång 23.532.912 8.553.741 17.532.912
Soliditet i procent 10 26 9
Eget kapital per aktie i kronor 1 9 1
Medelantalet anställda under perioden 700 646 684
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i tkr
2002 2001

31 mars 31 december

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 89.016 90.999
Materiella anläggningstillgångar 29.086 31.833
Finansiella anläggningstillgångar 690 617
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel 125.623 125.971
Likvida medel 16.670 13.400

Summa tillgångar 261.085 262.820

Skulder och eget kapital

Eget kapital 27.286 23.650
Minoritetsintresse - -
Avsättningar för pensioner 17.825 17.825
Avsättningar för skatter 299 299
Långfristiga skulder 20.998 29.224
Kortfristiga skulder 194.677 191.822

Summa skulder och eget kapital 261.085 262.820

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Belopp i tkr
2002 2001

jan-mars jan-dec

Ingående eget kapital 23.650 78.822
Nyemissioner 18.000 40.416
Emissionskostnader -660 -3.122
Periodens resultat -13.704 -92.466

Utgående eget kapital 27.286 23.650
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

Belopp i tkr
2002 2001 2001

jan-mars jan-mars jan-dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital 11.014 6.856 -75.722
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -5.263 5.762 53.626

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5.751 12.618 -22.096

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2.046 -5.353 -15.334
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -435 -4.013 24.892

Periodens kassaflöde 3.270 3.252 -12.538

Likvida medel vid periodens början 13.400 25.938 25.938

Likvida medel vid periodens slut 16.670 29.190 13.400

Huvudkontor

Box 5572, 114 85 Stockholm, Nybrogatan 53 B ,  Telefon 08-545 810 00, Fax 08-660 01 04.

E-post info@feelgood.se      www.feelgood.se
Feelgood Svenska  Aktiebo lag (publ). Org.nr:  556511-2058. Styre lsens säte: S tockho lm


