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PERIODEN I SAMMANDRAG
Försäljningen ökade med 45 % till 76.943 tkr
(f å 52.887).
Rörelseresultatet före avskrivningar ökade
till 2.956 tkr (f å -1.280).
Resultat före skatt ökade till –2.662 tkr
(f å –3.129).
Feelgood ansöker till O-listan
FEELGOOD EXPANDERAR KRAFTIGT
Under tredje kvartalet har Feelgood ingått avtal om
förvärv av Skandias företagshälsovårdskedja
Workline, med 16 enheter i Sverige. Förvärvet av
Workline tillför Felgood ett nytt strategiskt viktigt
affärsområde - företagshälsovård. Feelgoods
förvärv under årets nio första månader motsvarar en
omsättningsökning på årsbasis om ca. 200
procent i förhållande till 1998 års omsättning.
Vidare expansion inom företagshälsovård kommer
företrädesvis att ske genom förvärv.
Därtill är ytterligare fem konkurrerande
verksamheter i fem städer under slutförhandling,
vilka beräknas avslutas och presenteras under året.
Härigenom beräknas Feelgood kunna vara
rikstäckande före årets slut.
FEELGOOD TILL O-LISTAN
Feelgoods styrelsen har beslutat att ansöka om
notering på O-listan. Listbytet bedöms göras under
första kvartalet 2000.
Årets första nio månader påvisar förbättringar av
både omsättning och resultat i jämförelse med
1998. Den höga tillväxttakten under 1999 har
medfört att bolaget nu har nått en tillräcklig kritisk
massa varför bolaget kan dämpa expansionstakten
något år 2000, till förmån för en positiv
resultatutveckling. Såväl omsättning som resultat
beräknas under 1999 väsentligt överstiga 1998 års
nivå.

SBI-noterade Feelgood är ett svenskt hälsoföretag
som erbjuder behovsanpassade och resultatorienterade tjänster inom Företagshälsovård,
Fysioterapi, Motion & Hälsa samt handel med
motions- och
rehabutrustning.
Feelgoods
målgrupper är anställda inom företag och
privatpersoner.
Feelgoods arbetsmetoder baseras dels på friskvård
och motion och dels på sjukgymnastik, rehabilitering
och företagshälsovård.
Feelgood är i och med förvärvet av Workline
etablerade med 28 enheter, lokaliserade i
Stockholm (8), Göteborg (9), Malmö (2),
Helsingborg (2), Linköping (2), Västerås (2), Skövde
(1), Täby (1) och Oslo (1) Antalet anställda uppgår
till ca. 435 personer.
Feelgood kan idag konkurrera med alla leverantörer
inom området och verkar på en snabbt växande
marknad i kölvattnet på IT-branchen.
VERKSAMHETSOMRÅDEN
Feelgoods verksamhet bedrivs inom tre
affärsområden; Företagshälsovård, Fysioterapi,
Motion&Hälsa. Företagshälsovård och Fysioterapi
erbjuder hälsovård, sjukvård och rehabilitering och
har som kundrelaterat mål att förebygga
arbetsrelaterad ohälsa och sänka sjukfrånvaron.
Motion och Hälsa arbetar kompletterande för att öka
frisknärvaron och öka produktiviteten genom
friskvård, motionsaktiviteter samt utbildning och
försäljning av utrustning inom området. Dessa
verksamhetsområden sammantaget säljs i
paketform och representerar ett tjänsteutbud som
kan sänka kundföretagens kostnader och öka dess
intäkter.
FÖRSÄLJNING
Feelgoods försäljning ökade under de nio första
månaderna 1999 med 45% till 76.943 tkr (f å
52.887). Av den totala försäljningen är 62.788 tkr
hänförliga till jämförbara verksamheter under 1998.
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Försäljningen inom Fysioterapi utgör 45 % och
uppgick till 34.690 tkr (981231 55%, 971231 81 %).
Försäljningen inom Motion och Hälsa utgör 49 %
och uppgick till 37.884 tkr (981231 45%, 971231
19%). Försäljningen inom Företagshälsovård utgör
6 % och uppgick till 4.369 tkr (981231 0%,971231
0%).
RESULTAT
Feelgoods rörelseresultat före avskrivningar ökade
under årets första nio månader till 2.956 tkr (f å –
1.280). Resultat före skatt ökade till –2.662 tkr (f å –
3.129). Det fortsatt intensiva expansions- och
förvärvsarbetet som nu genomförts snabbare än
beräknat
har
till
viss
del
påverkat
resultatutvecklingen. Därtill har periodens
försäljning inom verksamhetsområdet motion inte
uppnått målsättningen, vilket direkt avspeglas i
resultatet. Denna försäljning bedöms inhämtas
under fjärde kvartalet.
RESULTATPROGNOS
Feelgood prioriterar stark tillväxt och kommer att
överträffa tillväxtmålet i år. Feelgoods resultat för
1999 beräknas väsentligt överstiga 1998 års nivå.
EXPANSION UNDER 1999
Vidare expansion inom företagshälsovård kommer
företrädesvis att ske genom förvärv.
Därtill är ytterligare fem konkurrerande
verksamheter i fem städer under slutförhandling,
vilka beräknas avslutas och presenteras under året.

uppgick till 7.905 tkr (f å 8.292) och avser till största
delen förvärv av dotterbolag.
FÖRVÄRV UNDER PERIODEN
Workline Ekoxen AB i Linköping, Fysic
Fitnesscenter i Skövde AB, Hälsovård & Motion i
Täby AB, Göteborgs Hälso o Friskvårds-strategi AB,
med det helägda dotterbolaget Helheten AB .
Ägarandelen är 100% utom Workline Ekoxen som
ägs till 75%. Förvärvade bolag har medtagits från
årets början. Resultat för den del av året som inte
tillhör Feelgoods redovisas under rubriken
jämförelsestörande poster.
FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens likvida medel uppgick till 7.890 tkr
(f å 1.485). Moderbolagets likvida medel uppgick till
1.310 tkr (f å 197).
PERSONAL
I koncernen uppgår antalet årsanställda till 160
(f å 95) fördelat på 255 personer (f å 135).
Ökningen av antalet anställda mot föregående år är
till största delen hänförligt till Feelgoods förvärvade
verksamheter under perioden samt ett flertal
nyrekryteringar.
MODERBOLAGET
Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ.)
bedriver verksamhet i form av koncernledande
funktioner. Moderbolagets resultat före skatt
uppgick till –5.828 tkr (f å –3.244).

Dessa har prioriterats i syfte att få närvaro i södra
och norra Sverige för att därigenom erhålla
rikstäckning i enlighet med kundföretagens behov.

Stockholm den 28 oktober 1999

Ett omfattande expansionsarbete med förhandlingar
på ett antal förvärvsobjekt och nyetableringar pågår
inom Norden. Expansionsplanen är koncentrerad till
Sverige, Norge och Danmark med en målsättning
att etablera ytterligare 10 enheter innan utgången
av år 2001.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild
granskning av Feelgoods revisor.

TILLVÄXTMÅL
Målsättningen är att nå en årsomsättning om 300
mkr under år 2001, likaså en årsomsättning om 500
mkr under år 2003, vilket kan komma att överträffas.
INVESTERINGAR
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar
uppgick till 16.160 tkr (f å 11.767). Av beloppet är
större delen hänförligt till förvärv av dotterbolag
samt inventarier avseende datorutrustning.
Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar

Håkan Jeppsson
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Håkan Jeppsson, verkställande direktör
tel: 08-545 810 14, 0709-544 440
fax:08-660 01 04
haakan.jeppsson@feelgoodsvenska.se
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Bolagets ekonomiska information kommer att
lämnas enligt följande:
Bokslutskommuniké för år 1999 kommer att lämnas
den 11 februari 2000.

Feelgood Svenska AB (publ.)
Sibyllegatan 32
114 43 STOCKHOLM
info@feelgoodsvenska.se

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i tkr
1999
1998
1999
Jan-Sept Jan-Sept Juli-Sept
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

76.943

52.887

29.700

-402
-297
-10.103 -8.639
-25.041 -18.249
-38.441 -26.982

-94
-1.790
-11.404
-15.590

1998
1998
Juli-Sept Jan-Dec
26.685

80.218

-101
-428
-8.365 -15.084
-8.872 -22.160
-9.954 -37.239

Rörelseresultat före avskrivningar

2.956

-1.280

822

-607

5.307

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-5.837

-2.398

-2.939

-1.050

-5.102

Rörelseresultat

-2.881

-3.678

-2.117

-1.657

205

-917
1.136

-496
1.045

-378
1.136

-364
1.045

-1.266
1.143

Resultat före skatt
Skatt
Minoritetsintresse

-2.662
-78
-125

-3.129
-

-1.359
-78
-125

-976
-

82
-889
-

Resultat

-2.865

-3.129

-1.562

-976

-807

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella poster
Jämförelsestörande poster
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i tkr
1999
1998
1999
1999
1998
30 Sept 30 Sept 30 Juni 31 Mars 31 Dec
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar exkl.likvida medel
Likvida medel

31.759
34.122
7.890

14.870
16.729
1.485

24.260
32.172
7.955

24.313
25.885
2.077

21.436
24.600
1.797

SUMMA TILLGÅNGAR

73.771

33.084

64.387

52.275

47.833

22.226
346
866
13.680
36.653

10.476
353
10.069
12.186

21.588
926
14.579
27.294

13.192
926
16.210
21.947

12.791
926
12.582
21.534

73.771

33.084

64.387

52.275

47.833

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Minoritetsintresse
Latent skatteskuld
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS I SAMMANDRAG
Belopp i tkr
1999
1998
1999
1999
1998
Jan-Sept Jan-Sept Jan-Juni Jan-Mars Jan-Dec
Kassaflöde från rörelsen
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde före investeringar
Investeringar
Kassaflöde efter investeringar
Finansiering
Förändring likvida medel

NYCKELTAL
Soliditet i %
Resultat före skatt per aktie i kr
Eget kapital per aktie i kr
Antal årsanställda

2.972

-731

1.595

1.767

4.295

-535
4.140
2.437
3.409
-16.160 -11.767
-13.723 -8.358
19.816
1.300

-1.812
-217
-5.722
-5.939
12.097

-872
895
-4.253
-3.348
3.628

-2.663
-1.632
-20.941
-19.309
12.563

6.158

280

-6.746

1999
1999
30 Juni 31 Mars

1998
31 Dec

6.093

-7.058

1999
1998
30 Sept 30 sept
30
-2
39
160

32
-6
22
115

34
-2
39
128

27
1
27
127

27
-7
28
80
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