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FEELGOOD SVENSKA AKTIEBOLAG (publ.)
(Org.nr. 556511-2058)

DELÅRSRAPPORT

JANUARI - MARS 2000

PERIODEN I SAMMANDRAG

Försäljningen ökade med 160 % till 65.337 tkr
(f å 25.094).

Rörelseresultatet uppgick till -2.825 tkr (f å  649).
Rörelseresultat  före avskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar uppgick
till 615 tkr (f å 2.015).

Resultat före skatt uppgick till –3.089 tkr (f å
401). Förlusten har sin naturliga förklaring i att
den kraftiga expansionen av nyförvärvade
enheter kostar resultat kortsiktigt.

Under första kvartalet fortsätter trenden med
mycket kraftig tillväxt och med en
rörelsemarginal i mogna enheter som överstiger
det långsiktiga målet om 10 %. Detta visar att
förvärvade enheter kan nå lönsamhetsmål inom
en två års period. Feelgoods strategi är att
lönsamhetsutveckla befintlig volym samtidigt
med fortsatt kraftig tillväxt.

Omprofileringsarbetet i den av Feelgood
förvärvade Workline-kedjan har under första
kvartalet genomförts i rekordtempo och gått
över förväntan.

Under april har Feelgood förvärvat
Sundsvallshälsan AB (årsomsättning 15,5 mkr)
samt förhandlat med ytterligare strategiska
förvärv i Norrlands-regionen och Skåne vilka
beräknas kunna presenteras under våren.
Härigenom beräknas Feelgood kunna vara
rikstäckande vid årets slut.

Därtill är ytterligare ett större antal förvärv under
förhandling, vilka beräknas avslutas och
presenteras under året. Dessa motsvarar en
omsättningsvolym om ca 100 mkr.

Feelgoods har som ett led i sin internetsatsning
förvärvat ett nytt gemensamt domännamn –
www.feelgood.se.

Feelgood till O-listan i slutet av maj.

FEELGOOD EXPANDERAR KRAFTIGT
Under första kvartalet har Feelgood genomfört en
omprofilering av f d Workline, företagshälso-
vårdskedjan med 16 enheter i Sverige. Den av
Feelgood i december 1999 förvärvade Workline-
kedjan genomförde  under månadsskiftet mars/april
ett namnbyte till Feelgood. De 16 enheterna i
Workline fick en gemensam profil med Feelgoods
tidigare 13 befintliga enheter. Omprofileringsarbetet
tillsammans med en ny och effektivare organisation
av verksamheten har genomförts i rekordtempo och
gått över förväntan. Koncernens organisation
beräknas inom kort vara helt integrerad med
förvärvade enheter vilket bedöms ge stordrifts-
fördelar och synnergier under resterande del av
året.

FEELGOOD ETABLERAS  PÅ INTERNET
Feelgoods arbete med att etablera en interaktiv
kommunikationsplats via internet har påbörjats och
beräknas kunna vara klar under innevarande år. Ett
nytt gemensamt domännamn har förvärvats –
www.feelgood.se.  Feelgood har nu en gemensam
kunddatabas med ca 100.000 individer. Detta blir
det första sammanhållna systemet där en aktör
etablerar hela kedjan från marknadsplats,
vägledande logistikfunktion till producentled.

FEELGOOD TILL O-LISTAN
Feelgoods  bedömmer att ett listbyte till O-listan
beräknas kunna ske under slutet av maj månad.
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SBI-noterade Feelgood är ett svenskt hälsoföretag
som erbjuder behovsanpassade och resultat-
orienterade tjänster inom Work (Företagshälsovård,
Hälsa), Medical (Fysioterapi, Sjukvård,
Rehabilitering), Sport (Motion samt handel med
motions- och rehabutrustning). Feelgoods
m ålgrupper är företag och privatpersoner.

Feelgood är nu etablerade med 30 enheter,
lokaliserade i  Stockholm (8), Göteborg (9), Malmö
(2), Helsingborg (2), Lund (1), Linköping (2),
Västerås (2), Skövde (1), Täby (1), Sundsvall (1)
och Oslo (1). Antalet anställda uppgår till ca. 525
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; Work, Medical och Sport. Work
erbjuder en företagshälsovård med ett strategiskt
hälsopromotivt synsätt med helt företagsindividuella
lösningar men även attraktiva paketlösningar.
Medical tillhandahåller hälsovård, sjukvård och
rehabilitering och  har som kundrelaterat mål att
förebygga arbetsrelaterad ohälsa och sänka
sjukfrånvaron. Sport tillhandahåller friskvård och
motionsaktiviteter samt utbildning och försäljning av
utrustning inom området. Dessa verksamhets-
områden sammantaget säljs i paketform och
representerar ett tjänsteutbud som kan sänka
kundföretagens kostnader och öka dess intäkter.

FÖRSÄLJNING
Feelgoods försäljning ökade under första kvartalet
2000 med  160 % till 65.357 tkr (f å 25.094). Av
årets omsättning kan 30.818 tkr jämföras med
föregående års verksamhet under 1999.

RESULTAT
Feelgoods rörelseresultat uppgick till –2.825 tkr (f å
649). Resultat före skatt uppgick till –3.089 tkr (f å
401). Omprofileringsarbetet och fusionsarbetet för
förvärvade Workline-kedjan samt det senaste
förvärvsarbetet har präglat det första kvartalet vilket
till viss del påverkat resultatutvecklingen. De
verksangeter som är mogna (ägda och drivna av
Feelgood i 24 månader) lämnar en rörelsemarginal
som överstiger 10 %.

Koncernens omsättning och resultat bedöms ha en
förhållandevis förutsägbar säsongsvariation  helt  i
jämförelse med annan konsultverksamhet.

Starkaste kvartalet är det fjärde och därefter det
andra kvartalet. Därpå följer det första kvartalet. Det
tredje kvartalet med semesterperioder är det
svagaste.

PROGNOS 2000
M ålsättningen är att nå en årsomsättning om 300
mkr under år 2000, likaså en årsomsättning om 500
mkr under år 2002. Ledningen prognos är ett
positivt resultat för 2000.

EXPANSION UNDER 2000
Vidare expansion kommer att företrädesvis att ske
genom förvärv. Den organiska tillväxten bedöms
vara minst 10%.

Strategiska förvärv i Norrland och Skåne är under
slutförhandling, vilka beräknas avslutas och
presenteras under våren. Därtill sker förhandlingar
med svenska storföretag om outsourcing av deras
interna hälso- och friskvårdsverksamhet, vilket är en
mycket  intressant  marknad för Feelgood.

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.

INVESTERINGAR
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar
uppgick till 4.104 tkr (f å 4.043). Av beloppet är
större delen hänförligt till utrustning vid etablering av
ny verksamhet i Linköping och investering i
datorutrustning. Moderbolagets investeringar i
anläggningstillgångar uppgick till  58 tkr (f å 82) och
avser till största delen förvärv av datorutrustning.

FÖRVÄRV UNDER PERIODEN
Sundsvallshälsan AB fövärvades under kvartalet
och beräknas kunna konsolideras i Feelgood under
andra kvartalet. Bolaget har en beräknad
årsomsättning om 15, 5 mkr och bedöms kunna
lämna ett positivt resultat till koncernen redan under
innevarande år. Minoritetsdelarna i  Workline
Ekoxen som ägs till 75% och Workline Stockholm
som ägs till 83 % kommer inom kort att slut-
förhandlas för förvärv.

FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens likvida medel uppgick till 10.523 tkr
(f å 2.077). Moderbolagets likvida medel uppgick till
20 tkr (f å 101).
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PERSONAL
I koncernen uppgår antalet årsanställda till 355
(f å 127) fördelat på 498 personer (f å 172).
Ökningen av antalet anställda mot föregående år är
till största delen  hänförligt till Feelgoods förvärvade
verksamheter ett flertal  nyrekryteringar.

MODERBOLAGET
Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ.)
bedriver verksamhet i form av koncernledande
funktioner. Moderbolagets resultat före skatt
uppgick till -3.957 tkr (f å  -650).

Stockholm den 9 maj 2000

Håkan Jeppsson
Verkställande direktör och koncernchef

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

För ytterligare information kontakta:
Håkan Jeppsson, verkställande direktör

tel: 08-545 810 14, 0709-544 440
fax:08-660 01 04

haakan.jeppsson@feelgood.se

Bolagets ekonomiska information kommer att
lämnas enligt följande:

Ordinarie bolagsstämma 2000 12 maj 2000
Kvartalsrapport 2 kv 2000 22 augusti 2000
Kvartalsrapport 3 kv 2000 9 november 2000
Bokslutskommuniké 2000 31 januari 2001

Feelgood Svenska AB (publ.)
Sibyllegatan 32
114 43 STOCKHOLM

info@feelgood.se

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i tkr

2000          1999        1999
  Jan-Mars     Jan-Mars    Jan-Dec

Nettoomsättning 65.357    25.094 225.048

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -134 -158 -842
Handelsvaror -3.466 -4.552 -13.153
Övriga externa kostnader -22.569 -6.809 -69.721
Personalkostnader -38.573 -11.560 -138.975
Rörelseresultat före avskrivningar 615 2.015 2.357
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -3.440 -1.366 -11.314
Rörelseresultat -2.825 649 -8.957
Resultat från finansiella investeringar
Finansiella poster -264 -248 -1.667
Jämförelsestörande poster                                                   -             - 7.062
Resultat före skatt -3.089 -401 -3.562
Skatt          -    -     1.430  
Minoritetsintresse            -      -       -82

Resultat -3.089     -401 -2.214
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i tkr

2000 1999 1999
31 Mars 31 Mars 31 Dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 104.959 24.313 104.294
Omsättningstillgångar exkl.likvida medel 54.635 25.885 61.916
Likvida medel   10.523   2.077   10.832

SUMMA TILLGÅNGAR 170.117 52.275 177.042

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital 66.607 13.192 69.696
Minoritetsintresse 303 - 303
Latent skatteskuld 7.603 926 7.603
Långfristiga skulder 32.841 16.210 33.150
Kortfristiga skulder 62.763 21.947 66.290
SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL 170.117 52.275 177.042

KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS I SAMMANDRAG
Belopp i tkr

2000 1999 1999
Jan-Mars  Jan-Mars       Jan-Dec  

Kassaflöde från rörelsen 351 1.767 9.100

Förändring av rörelsekapital   3.754 -872 7.440
Kassaflöde före investeringar 4.105 895 16.540
Investeringar -4.105 -4.243 -94.172

Kassaflöde efter investeringar 0 -3.348 -77.632

Finansiering -309 3.628 68.597
Förändring likvida medel -309 280 -9.035

NYCKELTAL 2000 1999 1999
31 Mars 31 Mars 31 Dec

Soliditet i % 39 27 39
Resultat före skatt per aktie i kr -4 1 -3
Eget kapital per aktie i kr 75 27 79
Antal årsanställda 355 160 355


