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KRAFTIG TILLVÄXT OCH POSITIVT RESULTAT

Försäljningen under 1998 ökade med 121 % till 80.202 tkr (f å 36.300).

Resultat före skatt uppgick för helåret till 44 tkr (f å  -3.253).

Fjärde kvartalet innebär ett trendbrott med såväl ett positivt resultat som en positiv
cash-flow. Såväl omsättning som resultat under 1999 beräknas väsentligt överstiga
1998 års nivå.

Försäljningen under fjärde kvartalet ökade med 88 % till 27.315 tkr (f å 14.517).

Resultat före skatt för fjärde kvartalet uppgår till 3.173 (f å –388) vilket ger en
vinstmarginal om 11,6 %.

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) i Göteborg stad har med Feelgood tecknat ett
treårigt vårdavtal. Feelgood har nu vårdavtal i Stockholm, Göteborg och Linköping.
Vårdavtalen säkerställer mer än 50 % av Feelgoods årsomsättning.

Under året har Feelgood förvärvat Linköping Rehab Center AB, Motionskompaniet
i Västerås AB, Motionskompaniet AS i Norge samt Sport/Fitness Arena i Västerås
AB. Samtliga förvärvsobjekt har utvecklats över förväntan vilket visar att Feelgoods
teknik att förvärva och utveckla bolag fungerar. Detta stärker bolaget inför vidare
expansion.

Samarbetsavtal har tecknats i början av 1999 med Nordens näst största hotellkedja,
First Hospitality AB om etablering av Feelgood på ett flertal hotell.

Antalet medarbetare har under året ökat till 170 (f å 120).
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Feelgood är ett kunskaps- och tjänsteföretag som med ett hälsobefrämjande synsätt erbjuder behovsanpassade
och lönsamma tjänster inom fysioterapi, hälsostrategi och motion & fitness. Feelgoods huvudsakliga målgrupper är
anställda inom tjänste- och kunskapsintensiva företag och privatpersoner. Feelgoods arbetsmetoder baseras dels på
friskvård och motion och dels på sjukgymnastik och rehabilitering. Kunder och patienter erbjuds bl a strategisk
planering, företagsanalyser, personliga hälsoprogram, motionsaktiviteter, sjukgymnastik, rehabilitering och
utbildning. Feelgood är för närvarande etablerade i Stockholm, Göteborg, Linköping,Västerås och Oslo.
Verksamheterna är samordnade så att kunder och patienter möter personal med hög yrkesmässig skicklighet
kombinerad med lång erfarenhet.

Feelgood är ett publikt bolag, noterat hos Stockholms Börsinformation (SBI). Det kapitaltillskott och den
uppmärksamhet som bolaget fick genom noteringen 1997 har inneburit stora möjligheter till en snabb expansion
genom förvärv och nyetableringar. Feelgood har uppnått en  mer framträdande position i branschen vilket gynnar
rekryteringen av personal och bearbetningen av förvärvsobjekt. 

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Feelgoods försäljning ökade under 1998 med
121% till 80.202 tkr (f å 36.300). Försäljningen
under fjärde kvartalet ökade med 88 % till 27.315
tkr (f å 14.517). Resultat före skatt för helåret
1998 uppgår till 44 tkr (f å –3.253). Resultat före
skatt för fjärde kvartalet uppgår till 3.173 tkr
(f å -388) vilket ger en vinstmarginal om 11,6 %.

Trots den starka fokuseringen på tillväxt infriar
Feelgood prognosen om positivt resultat för 1998.
Feelgood har under verksamhetsåret förvärvat fyra
bolag samt ett i slutet av 1997, vilka samtliga
utvecklats positivt och över förväntan. Härigenom
har det visat sig att tekniken att förvärva och
utveckla bolag fungerar, vilket stärker bolaget
inför fortsatt expansion.

Feelgood är vid 1998 års utgång verksamma med
nio olika resultatenheter fördelade i Stockholm,
Göteborg, Linköping, Västerås och Oslo.

Tydligare och enklare produktbeskrivningar inom
Hälsostrategi och Motion & Fitness, samt
försäljningsfokus och kostnadsanpassningar har
slagit igenom och givit effekt under tredje och
fjärde kvartalet. Feelgood har under andra halvåret
1998 nått en mognad vad gäller produktsystem,
försäljning, produktivitet samt organisatiorisk
struktur och ledningsarbete.

Under 1998 har Feelgood förvärvat följande
bolag:

Linköping Rehab Center AB.
Det ledande företaget i Sverige inom idrotts-
medicinsk rehabilitering och ortopedisk manuell
terapi.

Motionskompaniet i Västerås AB samt
Motionskompaniet AS i Norge.
Nordens största totalleverantör av motions- och
rehabiliteringsanläggningar.

Motionskompaniet innehar generalagenturen för
det värdsledande varumärket för motions- och
rehabutrustning, Life Fitness.

Sport/Fitness Arena i Västerås AB.
Sveriges främsta och mest välutrustade motions-
och fitness center. En förebild för kommande
enheter inom området.

Årets förvärv tillsammans med utvecklingen av
befintliga  Feelgood enheter innebär att Feelgood
nu är marknadsledande i Norden inom de samlade
tre verksamhetsområdena Fysioterapi, Hälsostrategi
och Motion & Fitness. Detta är en strategisk viktig
milstolpe för bolaget eftersom vidare expansion
skall ske genom förvärv och nyetableringar.

Under februari tecknades ett nytt treårigt vårdavtal
med Stockholms Läns Landsting. Under slutet av
året har Feelgood tecknat ett treårigt vårdavtal
med Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) i
Göteborgs stad. Det innebär att Feelgood nu har
vårdavtal i Stockholm, Göteborg och Linköping
vilket säkerställer mer än 50 % av årsomsättning.

HÄNDELSER UNDER 1999

Samarbetsavtal har tecknats med First Hospitality
AB om etablering av Feelgood på ett stort antal
hotell. Samarbetet innebär starkare och snabbare
expansionsmöjligheter i Norden samt stora
synnerigeffekter vid marknadsföring. First
Hospitality AB är Nordens näst största hotellkedja
med ca. 60 hotell.

I januari har till vice VD utsetts Bengt Almqvist,
tidigare försäljningsdirektör i Posten Sverige AB,
med stor erfarenhet av försäljnings- och
affärsutveckling. Bengt Almqvist kommer att
förstärka ledningsarbetet i Feelgood inför fortsatt
expansion.
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Ett omfattande analys- och förhandlingsarbete
pågår av ett flertal förvärvsobjekt inom Norden.
Expansionsplanen är koncentrerad till Sverige,
Norge och Danmark med en målsättning att
etablera 20 stycken ytterligare enheter inom två 
och ett halvt år.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Feelgoods versamhet bedrivs i verksamhets-
områdena; Fysioterapi samt Hälsostrategi och
Motion & Fitness. Fysioterapi erbjuder
sjukgymnastik och rehabilietering och har som
kundrelaterat mål att sänka sjukfrånvaron.
Hälsostrategi och Motion & Fitness arbetar
kompletterande för att öka frisknärvaron och
öka produktiviteten genom friskvård, motions-
aktiviteter samt utbildning och försäljning av
utrustning inom området. Dessa verksamhets-
områden sammantaget säljes i paketform och
representerar ett tjänsteutbud som kan sänka
kundens kostnader och öka dess intäkter.

Feelgoods produktkoncept med kombinationerna
Fysioterapi, Hälsostrategi och Motion & Fitness
har utvecklats i enlighet med strategisk plan.
Nuvarande omsättningsdelar är Fysioterapi 53 %
(jmf 80 % 980630, 60 % 980930), Hälsostrategi
och Motion & Fitness 47 % (jmf 20 % 980630,
40 % 980930).

TILLVÄXTMÅL

Feelgood har för avsikt att nå det långa
tillväxtmålet på en årsomsättning om 300 mkr
under år 2001, likaså en årsomsättning om 500
mkr under år 2003. 1999 års omstättning och
resultat bedöms väsentligt överstiga 1998 års nivå.

INVESTERINGAR

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar
uppgick till 14.232 tkr (f å 3.803). Av beloppet är
större delen 10.292 tkr (f å 2.479) hänförligt till
förvärv av dotterbolag. Vid årets början förvärv-
ades Linköpings Rehab Center AB. Under det
tredje kvartalet har Motionskompaniet i Västerås

AB, Motionskompaniet AS och Sport /Fitness
Arena i Västerås AB förvärvats. Resterande del av
investeringar utgörs av  inventarier och
balanserade kostnader.

FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga
placeringar uppgick till 1.796 tkr (f å 8.534).
Soliditeten uppgick till 29 % (f å 64).

PERSONAL

I koncernen uppgår antalet årsanställda till 125
(f å 78) fördelat på 170 personer (f å 120).
Ökningen av antalet anställda mot föregående år
är till största delen direkt hänförligt till Feelgoods
förvärvade verksamheter under perioden samt ett
flertal nyrekryteringar.

MODERBOLAGET

Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag
(publ) bedriver verksamhet i form av koncern-
ledande funktioner.

Moderbolagets resultat före skatt uppgick till
 -793 tkr (f å –3.913). Investeringar i anlägg-
ningstillgångar uppgick till 8.746 tkr (f å 4.575)
och avser till största delen förvärvade aktier i
dotterbolag. Moderbolagets likvida medel uppgick
vid rapporteringsperiodens utgång med 197 tkr (f
å 7.920).

UTDELNING

Styrelsen har beslutat att föreslå bolagstämman att
ingen utdelning för år 1998 skall lämnas till
aktieägarna

Stockholm den 28 januari 1999

Håkan Jeppsson
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Håkan Jeppsson, verkställande direktör, tel: 08-203700, 070-5938582.
jeppsson@feelgoodsvenska.se             fax:08-244704
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Bolagets ekonomiska information kommer att lämnas enligt följande:

Årsredovisning för år 1998 kommer att lämnas i början av maj månad 1999.
Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 19 maj 1999.

Delårsrapport för första kvartalet  1999 kommer att lämnas den 29 april 1999.
Delårsrapport för andra kvartalet  1999 kommer att lämnas den 17 augusti 1999.
Delårsrapport för tredje kvartalet  1999 kommer att lämnas den 28 oktober 1999.

Den ekonomiska informationen kan även beställas från nedanstående adress
eller hämtas som  pdf-fil på vår hemsida www.feelgoodsvenska.se:

Feelgood Svenska AB
Sergels torg 12
111 57  STOCKHOLM

Beställningar kan också lämnas direkt på e-mail: info@feelgoodsvenska.se

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i tkr

1998 1997 1996 1998 1997
Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec

Nettoomsättning 80.202 36.300 5.792 27.315 14.517

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -422 -379 -384 -125 -107
Handelsvaror -15.073 -281 -29 -6.434 -81
Övriga externa kostnader -23.720 -11.662 -3.715 -5.471 -3.772
Personalkostnader -37.235 -24.566 -1.194 -10.253 -10.587
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar   -3.798  -1.276     302 -1.400      -450

Rörelseresultat -46 -1.864 168 3.632 -480

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella poster -955 112 -99 -459 -84
Jämförelsestörande poster 1.045 -1.501             - 176 

 
Resultat före skatt 44 -3.253 69 3.173 -388   

Skatter -1.016    -690 -35
Resultat efter skatt -972 -3.943 34

Jämförelsestörande poster i resultaträkningen
Bolag som förvärvats tas med i resultaträkningen för den tid som avser koncernens räkenskapsår. Det medför att det
resultat som förvärvats dras bort, alternativt vid förlust läggs till, som en jämförelsestörande post i resultaträkningen
för att beaktas vid beräkning av koncernens förvärvade goodwill. Den ackumulerade resultaträkningen ger därvid en
tydligare bild över koncernens volym.

Bolag som förvärvades under tredje kvartalet 1998 ingår här med 12 månader i koncernens resultaträkning. Under
rubriken jämförelsestörande poster i resultaträkningen har tillägg skett för de förvärvade bolagens perioden januari –
juni skett. Motsvarande post under år 1997 utgörs av kostnader vid nyemission och marknadnotering på SBI-listan,
tkr 1.677 samt resultat i förvärvat bolag föregående år tkr -176.
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i tkr

1998 1998 1998 1997 1996
TILLGÅNGAR 30 Dec 30 Sept 30 Juni 31 Dec 31 Dec
Anläggningstillgångar 15.923 14.870 9.147 5.489 1.002
Omsättningstillgångar exkl.likvida medel 26.775 16.729 10.647 7.224 2.272
Likvida medel     1.796     1.485   3.428 8.543       123

 
SUMMA TILLGÅNGAR 44.494 33.084 23.222 21.256 3.397

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital* 12.704 10.476 11.445 13.598 136
Latent skatteskuld 1.066 353 490 423 8
Långfristiga skulder 10.970 10.069 1.953 414 311
Kortfristiga skulder 19.754 12.186  9.334  6.821 2.942
SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL 44.494 33.084 23.222 21.256 3.397

*Efter beslut på en extra bolagsstämma under hösten genomfördes en emission av personalkonvertibler med
syfte att ett långsiktigt ägande hos medarbetarna förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatet,
höja motivationen samt öka samhörighetskänslan med bolaget. Utställda skuldebrev motsvarar 1.088 tkr och skulle
vid en full konvertering november år 2000 öka koncernens och moderbolagets egna kapital med lika mycket och öka
moderbolagets aktiekapital med 87 tkr. Det egna kapitalet skulle per den 31 december 1998 vid en full konvertering
till aktier att uppgå till 13.792 tkr.

NYCKELTAL

Soliditet i % 29 32 49 64 4
Resultat före skatt per aktie i kr 0 -6 -4 -7 7
Eget kapital per aktie i kr 26 22 24 28 14
Antal årsanställda 125 115 95 80 5


