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BOLAGSSTÄMMA

Den ordinarie bolagsstämman i Feelgood Svenska AB (publ.) hålls onsdagen den 19 maj

1999 kl 16.00 på City Conference Center, Drottninggatan 71 B, Stockholm. För att få del-

taga i bolagsstämman skall aktieägare, även den som har sina aktier förvaltarregistrerade,

vara ägarregistrerade i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken den 7 maj

1999 och dessutom vara anmäld till stämman senast den 11 maj 1999 klockan 15.00.

För vidare information hänvisas till separat inbjudan.

TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK INFORMATION

Delårsrapport 1:a kvartalet 1999          29 april 1999

Delårsrapport 2:a kvartalet 1999          17 augusti 1999

Delårsrapport 3:e kvartalet 1999         28 oktober 1999
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• Försäljningen under 1998 ökade med 121% till

80.218 tkr (föregående år 36.300).

• Resultat före skatt uppgick för helåret till 82 tkr

(föregående år -3.253).

• Fjärde kvartalet innebar ett trendbrott med såväl ett

positivt resultat som en positiv cash-flow. Såväl omsätt-

ning som resultat under 1999 beräknas väsentligt

överstiga 1998 års nivå.

• 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 och 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

(föregående år 120).

ÅRET I KORTHET



1998 var ett spännande och intensivt år för det tjänste- och

kunskapsintensiva hälsoföretaget Feelgood. Tillväxten

ökade med drygt 120 procent och det fjärde kvartalet inne-

bar ett trendbrott med såväl ett positivt resultat som en posi-

tiv cash-flow. Hälsobranschen utvecklas starkt i kölvattnet

på IT-branschen.

Feelgood är idag ett marknadsledande hälsoföretag

inom den snabbväxande tjänstesektorn i Sverige. Vårt

nästa mål är att bli det ledande hälsoföretaget i Norden.

Jämfört med de för oss viktiga kunderna, IT-bola-

gen, växer vi betydligt snabbare. 

Feelgood har sedan starten 1995 byggt ett kun-

skapsbaserat hälsoföretag som idag kan konkur-

rera med alla leverantörer av Fysioterapi, Hälso-

strategi och Motion & Fitness. Bolaget verkar

på en mycket spännande marknad, som till stor

del kommer att bli en sekundär våg till den digitala

revolutionen, vilken vi bara sett början på. I takt med att

Sverige och många andra västländer omvandlas till tjänste-

och kunskapsproducerande länder, ökar behovet av stöd-

tjänster för att utveckla och bevara individens hälsa.

1998 var året då tillväxten tog fart samtidigt som vi

levde upp till vårt koncept att förena Fysioterapi,

Hälsostrategi och Motion & Fitness. En ökande andel av

våra inkomster kommer idag från Motion & Fitness, som

var det verksamhetsområde vi valde att utveckla sist.

Detta dels för att Motion & Fitness kräver större inve-

4

VD HAR ORDET

KRAFTIG TILLVÄXT OCH POSITIV 
RESULTATUTVECKLING

HÅ K A N J E P P S S O N V D



5

steringar i lokaler och inventarier, dels för att nischa oss

på marknaden som det kunskapsbaserade och kompe-

tenta hälsoföretaget genom att först etablera sjukvården

(Fysioterapi) och friskvården (Hälsostrategi) med adress

näringslivet. Under året har Feelgood förvärvat Linköping

Rehab-Center AB, Motionskompaniet i Västerås AB,

Motionskompaniet AS i Norge samt Sport och Fitness-

arena i Västerås AB. Samtliga förvärv har utvecklats över

förväntan, vilket visar att Feelgoods teknik att förvärva

och utveckla bolag fungerar. Detta stärker oss inför

vidare expansion som till största delen kommer att

bygga på förvärv, vilket vi anser är den bästa expan-

sionsformen.

Feelgood bestämde sig tidigt att bli företagens häl-

soleverantör. Vi är redan där idag med medelstora och små

företag som den största kundbasen. Försprånget gentemot

våra konkurrenter består främst i ett väl utvecklat struk-

turkapital i form av en Feelgood standard som innefattar

såväl affärstänkande som arbetsformer och profil. Detta

gör det lättare för oss att attrahera de attraktivaste kun-

derna. Vårt koncept och vår kompetens är unik på vår

marknad både i Sverige och utomlands. 

FEELGOOD 
OCH OMVÄRLDEN

Tiden som industriproducerande land för Sverige är troligt-

vis förbi. Förmodligen kommer merparten av all industri-

produktion att bedrivas där det produceras effektivast i

förhållande till kostnaderna, och det lär inte vara i Sverige.

För svenska företag är det idag inte konstigare att bedriva

en del av produktionen i Istanbul än i Borås. Det är där-

emot betydligt mer kostnadseffektivt.

Detta innebär att vi i Sverige inte har optimala för-

utsättningar för att konkurrera vad gäller industripro-

duktion. Däremot ligger vi rätt, till och med geografiskt,

vad gäller tjänste- och kunskapsproduktion.

Vi är ett av världens mest utvecklade IT-samhällen,

vi har en förhållandevis hög kompetensnivå, speciellt

om vi räknar in förmågan att ta ansvar och fungera socialt.

Sverige har förmodligen kommit längst när det gäller

utvecklingen av internet, telecom och data. Sverige och

svenskarna saknar inte vare sig idéer eller mod att utvecklas.

Däremot är investeringsklimatet problematiskt på grund av

bristen på finansiella instrument.

Det nya näringslivet med individer och deras  ”brain-

capacity” behöver kapital och belöningssystem, och indi-

viden behöver må bra för att företagen skall fungera.

Sammantaget sett har vi nu ett försprång att utnyttja

och marknaden är global. Människan är i detta samman-

hang det viktigaste kapitalet. Maskiner och fastigheter utgör

inte längre det största värdet i företag. Näringslivets

struktur har förändrats från produktionsmiljö till kun-

skapsmiljö. Fördelningen har gått från ca 90 procent i

förhållande till 10 procent vid förra sekelskiftet, till ungefär

10 procent i förhållande till 90 procent idag.

Ju längre ett land som Sverige utvecklas i denna rikt-

ning, desto större betydelse får individerna och deras

hälsa för tillväxten och vinstutvecklingen i företagen.

Humankapitalet är beroende av människors kompetens

och kapacitet. Människors kompetens och kapacitet är

beroende av människors välbefinnande och motivation.

Vår förmåga att utveckla, bevara, och återställa indivi-

dens hälsa är till stor del avgörande för tjänste- och kun-

skapsföretagens utveckling på lång sikt.  

VD HAR ORDET



6

Därtill innebär den starka IT-utvecklingen att ett

gigantiskt folkhälsoproblem tornar upp i framtiden.

Detta till följd av den allt lägre fysiska aktiviteten, vilket

är ytterligare ett incitament för Feelgoods verksamheter.

När vi idag bygger ett tjänsteföretag på ett antal

skarpa hjärnor är vi beroende av att dessa är välmående,

motiverade och stimulerade. Faller någon ifrån på grund

av ohälsa kan vi inte lika lätt ersätta den med en ny per-

son. Det är billigare och bättre för individ, arbetsgivare

och samhälle att se till att den personal som det investe-

rats i finns kvar, mår bra och producerar.

Förmodligen har vi bara sett början på betydelsen och

värdet av hälsorelaterade stödtjänster till näringslivet.

FEELGOOD 

OCH MEDARBETARNA

Vid en tillbakablick på de senaste åren kan vi ännu en

gång konstatera att vi utöver att vara en bred sjukvårds-

och friskvårdsproducent, även har utvecklats till ett typiskt

kunskapsbaserat tjänsteföretag. Denna utveckling bygger

på en fokusering av vår vision att bli det ledande hälso-

företaget i Norden, samt på medarbetarnas individuella

utveckling. Vidare har det varit viktigt att leva upp till

de tre resultatparametrarna lönsamhet, nöjda kunder och

nöjda medarbetare. Detta är inget som gör sig självt i ett

företag som mer än fördubblar personalstyrkan varje år

och som skall ena många olika kulturer till en gemensam.

Det har i år varit väldigt viktigt för oss att få ett starkt

grepp om kostnadskontroll och lönsamhet. Själva utma-

ningen ligger just i att kunna hantera den snabba tillväx-

ten med ett positivt cash-flow. Under dessa förhållandevis

tuffa omständigheter har medarbetarna visat stor utveck-

lingsbenägenhet och stor förmåga att kombinera ett spe-

cialistkunnande med affärsmässighet. Detta är både impo-

nerande och nödvändigt då just dessa egenskaper kom-

mer att vara avgörande för både individer och företag

framöver i den privata tjänstesektorn.

Detta innebär att vi därmed framöver har större möj-

ligheter att vidareutveckla de mjuka värdena, vilka är väl

så viktiga.

FEELGOOD 

OCH SAMARBETEN

Samarbetsavtal har tecknats i början av 1999 med

Nordens näst största hotellkedja, First Hospitality AB

(First Hotel), om etablering av Feelgood på ett stort antal

hotell. Samarbetet innebär starkare och snabbare expan-

sionsmöjligheter i Norden samt stora synergieffekter vid

marknadsföring. Ett flertal etableringar av Feelgood i

anslutning till First Hotel är under projektering och

beräknas vara färdigställda före 1999 års utgång.

Feelgood har sedan tidigare ett samarbetsavtal med

Skandias Lifeline AB, som är ett helägt dotterbolag till

Försäkringsaktiebolaget Skandia. Avtalet förenar bolagens

verksamheter och etableringar i ett konkurrenskraftigt

produktkoncept. Det gemensamma tjänsteutbudet inne-

håller friskvård-företagshälsovård-sjukvård-rehabilitering

och försäkring. Avtalet innebär en nationell samverkan och

är inledningsvis koncentrerad till Stockholm, Göteborg,

Linköping och därefter Malmö och Helsingborg.

VD HAR ORDET
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1998 års bokslut och resultat är en bra plattform för oss att gå

vidare ifrån. Ett stöd för morgondagens framgångar. Vi har eta-

blerat oss som ett ledande företag i en ny bransch och på en ny

och mycket stor marknad. Feelgood har en stor potential och

stora ambitioner i Sverige och i Norden.

I Feelgood har vi fantastiska medarbetare till vilka jag vill

rikta ett mycket stort och varmt tack. Ni har gjort ett fantastiskt

arbete 1998, vilket jag är både stolt och glad för. Nu ska vi gå

vidare och ni kan räkna med en spännande framtid i Feelgood,

liksom alla ni aktieägare som har givit oss ert förtroende. Det är

glädjande att utvecklingen har varit bra och det skall bli roligt

att se när hälsorelaterade företag får det stora genombrottet i det

nya tjänste- och kunskapsintensiva näringslivet.

Håkan Jeppsson

VD

FEELGOOD 

OCH VÅRDAVTAL

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborgs stad har med

Feelgood tecknat ett treårigt vårdavtal avseende sjukgym-

nastiktjänster. Feelgood har nu, som enda aktör i landet,

vårdavtal såväl i Stockholm, Linköping som Göteborg.

Detta är viktigt då verksamheten inom sjukgymnastik

(Fysioterapi) utgör mer än hälften av vår verksamhet.

VIDARE 1999

1999 ser mycket spännande ut för samtliga verksam-

hetsområden. Den organiska tillväxten kommer att öka

samtidigt som förvärvsintensiteten kommer att ligga på en

hög nivå. Bolaget är väl rustat för en kraftfull expansion

efter förstärkningar bland annat på managementsidan. Vi

är också förberedda för den omstrukturering som troligtvis

kommer att ske vad gäller kundföretagens prioritering av

utvecklande och befrämjande hälsotjänster framför tra-

ditionell företagshälsovård.

En viktig målsättning är att utveckla och förstärka

de tre verksamhetsområdenas positioner inom respekti-

ve marknad samt att fortsätta att förbättra effektivitet

och kvalitet. Vi skall fortsätta att växa strategiskt och

snabbt med ett starkt grepp om kostnaderna. På expan-

sionssidan finns ett stort antal förberedda förvärv och

likaså ett stort antal framarbetade möjliga nyetableringar.

Därtill skall vi intensifiera arbetet med att för medarbe-

tarna vara ett föredömligt tjänsteföretag.

VD HAR ORDET



HÄLSOSTRATEGI MOTON & FITNESSFYSIOTERAPI

1. STRATEGISKT HÄLSOARBETE
• Målformulering & strategisk planering
• Företagsanalys
• Personligt Hälso Program - PHP 
• Hälsoprofilbedömning - HPB 
• Kom Igång Program - KIP 
• Massage
• Kostrådgivning 

1. SJUKGYMNASTIK
• Individuell behandling
• Anpassad träning i grupp även bassäng
• Utprovning av vissa hjälpmedel

3. UTBILDNING
• Ergonomi 
• Avspänning
• Psykosomatik
• Kroppskännedom
• Kroppens anatomi & fysiologi
• Motions- och idrottsskador

2. UTBILDNING
• Motivationsföredrag 
• Stresshantering
• Ät och Må Bra grupper
• Mental träning
• Hälsa som resurs
• Friskvårdsombud/inspiratör
• Kost & matvanor
• Träningslära

1. MOTION & FITNESS
• Styrketräning
• Konditionsträning
• Team Cycling/Spinning
• Aerobics
• Instruktion
• Qi Gong
• Vattengymnastik
• Tai Chi
• Personlig Träning

Koncernstruktur Feelgood Svenska AB

2. REHABILITERING
• Yrkesinriktad rehabilitering
• Skräddarsydda program
• Bedömning av arbetsförmåga

4. KONSULTTJÄNSTER
• Ergonomisk arbetsplatsbedömning
• Kroppsbesiktning
• Anpassad träning individuellt/grupp
• Telefonrådgivning
• Back Pain Monitor - BPM

VERKSAMHETEN

Feelgood är ett kunskaps- och tjänsteföretag med tre verksamhetsområden - Fysioterapi, Hälsostrategi och

Motion & Fitness. Feelgood är för närvarande etablerade i Stockholm, Göteborg, Linköping, Västerås

och Oslo med totalt nio resultatenheter. Varje enhet leds av en resultatansvarig platschef med fullt

operativt ansvar. Verksamheternas stora resurser är samordnade i ett helhetsperspektiv, där kunden

möter personal med hög yrkesmässig skicklighet kombinerad med lång erfarenhet.

Grev Ture
gatan

STOCKHOLM

Östermalms
gatan

STOCKHOLM

Sibylle
gatan

STOCKHOLM

Sergels
Torg

STOCKHOLM

Lilla
Bommen

GÖTEBORG

Torkelbergs
gatan

LINKÖPING

Södra
Ringvägen

VÄSTERÅS

Vagnbods
vägen

VÄSTERÅS

Hasle
vangen

OSLO

M O D E R B O L A G

Huvudkontor
Sergels Torg

STOCKHOLM

Bolagets övergripande målsättning är att med bred kunskap verka för att utveckla och bevara hälsa

och välbefinnande samt behandla och rehabilitera skada eller sjukdom. 

Feelgoods huvudsakliga målgrupper är anställda inom tjänste- och kunskapsintensiva företag och

privatpersoner. Feelgoods affärsidé är att vara det ledande hälsoföretaget i Norden.

Verksamhetsområdet Fysioterapis arbetsmetoder baseras på noggranna analyser, tydliga behand-

lingsmål, patienters delaktighet, nära samarbete med kollegor och remitterande läkare samt täta uppfölj-

ningar. Vid avslutad rehabilitering kan patienten fortsätta i företagets friskvårdsprogram.

Verksamhetsområdet Hälsostrategi arbetar kompletterande för att öka frisknärvaron och öka

produktiviteten genom att befrämja och utveckla hälsan. Detta bland annat i form av personliga hälso-

program, hälsoprofiler och utbildning.

Verksamhetsområdet Motion & Fitness arbetar med motionsaktiviteter och försäljning av motions-

och rehabutrustning.

5. PRODUKTER
• Hjälpmedel

3. PRODUKTER
• Licenser - PHP

2. MAT
• Restaurang
• Café

3. PRODUKTER
• Styrketräningsutrustning
• Konditionsutrustning
• Rehabiliteringsutrustning

8
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Dessa verksamhetsområden sammantaget represente-

rar ett tjänsteutbud som kan sänka kundföretagets

kostnader och öka dess intäkter.

Marknadssegmentet där Feelgood verkar beräknas

för den svenska marknaden i dagsläget vara värt

omkring 20 miljarder kronor. Feelgood konkurrerar

främst med den traditionella företagshälsovården, kon-

sultföretag inom friskvård, privatmottagningar och

motionsanläggningar.

Feelgoods medarbetaridé bygger på att kompetenta,

motiverade och välmående medarbetare, som arbetar

med individuellt resultatansvar under stor frihet, ska-

par bästa möjliga resultat. 

Feelgood sysselsätter omkring 170 medarbetare i

dagsläget. Majoriteten av Feelgoods medarbetare är

kvinnor och 80 procent är högskoleutbildade, exem-

pelvis leg. sjukgymnaster och hälsovetare. 60 procent

av medarbetarna är aktieägare i Feelgood.

Det är vår bedömning att Feelgoods koncept för att

utveckla och bevara människors hälsa har stora fram-

tidsmöjligheter både i Sverige och utomlands. Dels

på grund av enkelheten och självklarheten i hälso-

budskapet som angår alla människor. Dels på grund

av den fortsatta och framledes mer påtagliga kost-

nadsförflyttningen från statsbudgeten till arbetslivet

vad gäller personalens hälsa, något som för övrigt

redan är ett faktum i USA och delar av Europa.

Slutligen också på grund av Feelgoods unga innova-

tiva struktur och flexibla tankekultur. Verksamheten

vilar på ett flertal ben och både ledning och medar-

betare är inställda på att tyngdpunkten måste för-

skjutas i enlighet med kundernas vilja och behov.

Vi kommer troligen att få beskåda en explosionsartad

tillväxt av företagstjänster inom vårt område de när-

maste tio åren.

Feelgoods tillväxtstrategi bygger dels på en organisk

tillväxt, dels på expansion genom förvärv och nyeta-

bleringar. 

Feelgoods huvudmål är att vara det ledande hälsofö-

retaget i Norden. De ekonomiska målsättningarna inne-

fattar bland annat en årlig omsättningsökning på 25-50

procent samt en vinstmarginal på 10 procent.

VERKSAMHETEN
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AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet i Feelgood uppgick per 31 december 1998 till 4.840.000 kronor fördelat på 484.000 aktier, envar på nominellt

10 kronor. Det finns ingen begränsning i bolagsordningen för hur många aktier en aktieägare får rösta för, utan varje aktieägare

får rösta för det fulla antalet av honom ägda eller företrädda aktier. Varje aktie har lika andel i bolagets tillgångar och vinst.

KONVERTIBELT SKULDEBREV
Beslut togs på extra bolagsstämma den 11 september att emittera konvertibla skuldebrev till personalen, motsvarande totalt

5.000 tkr till en kurs av 125 kronor per aktie och en ränta på 6%. Utställda skuldebrev motsvarar 1.088 tkr och skulle vid en

full konvertering i november år 2000 öka koncernens och moderbolagets egna kapital med lika mycket och öka moderbola-

gets aktiekapital med 87 tkr.

NOTERING        
Feelgood är ett publikt bolag som noteras hos Stockholms Börsinformation (SBI). Handel sker genom Nordiska Fondkommission

och aktuella kurser anges i Reuters- och SIX- systemen samt i de större dagstidningarna. Noteringspost är 200 aktier. Notering

hos SBI innebär bland annat att bolaget följer SBIs regler om aktiemarknadsinformation och insiderrapportering. Bolaget kommer

således att genom SBI publicera kvartalsrapporter och annan aktiemarknadsinformation samt i övrigt vid sin informationsgivning

följa regler och praxis som gäller för aktiemarknadsbolag.

STÖRRE AKTIEÄGARE
Enligt uppgifter från VPC per 31 december 1998 var Feelgoods större aktieägare följande:

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster
Wasatornet Invest AB    81.250  16,8%
Håkan Jeppsson          63.750  13,2%
Utländska ägare och förvaltare  100.000  20,7%
Per Gunnarsson m bolag  51.800  10,7%
Adelsohn Konsult AB     29.000    6,0%
Nordiska Fondkommission 2.895    0,6%
Delsumma               328.695 68,0%
Övriga aktieägare 155.305 32,0%
Totalt                                          484.000 100%

AKTIENS KURSUTVECKLING  
Feelgoods aktier är noterade hos Stockholms Börsinformation (SBI) sedan den 12 maj 1997. Vid utgången av 1998 uppgick

senast betalda kurs till 88 SEK per aktie. Feelgoodaktiens kurs har från introduktionskursen 70 SEK till den 30 mars 1999

ökat till 156 SEK, vilket motsvarar en kursökning med 123%.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
År       Transaktion     Ändring av aktiekapitalet Totalt aktiekapital Antalet aktier     Aktiens nominella belopp

1995    Bolaget bildades                  100.000         100.000                1.000                    100
1997    Nyemission     3.025.000       3.125.000             312.500   10
1997    Nyemission      1.715.000       4.840.000             484.000   10

FEELGOODAKTIEN
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förvärvat fyra verksamheter, 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 verksamt med nio olika

resultatenheter fördelade i Stockholm, Göteborg, Linköping,

Västerås och Oslo.

Tydligare och enklare produktbeskrivningar inom Hälso-

strategi och Motion & Fitness, samt försäljningsfokus och kost-

nadsanpassningar har slagit igenom och givit effekt under andra

halvåret. Feelgood har under årets senare del uppnått en mognad

vad gäller produktsystem, försäljning, produktivitet samt orga-

nisatorisk struktur och ledningsarbete.
Beslut togs på extra bolagsstämma den 11 september att

emittera konvertibla skuldebrev till personalen, motsvarande

totalt 5.000 tkr till en kurs av 125 kronor per aktie och en

ränta på 6%. Syftet är att ett långsiktigt ägande hos medarbe-

tarna förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten

och resultatet, höja motivationen samt öka samhörighetskäns-

lan med bolaget. Utställda skuldebrev motsvarar 1.088 tkr och

skulle vid en full konvertering i november år 2000 öka kon-

cernens och moderbolagets egna kapital med lika mycket och

öka moderbolagets aktiekapital med 87 tkr.

FÖRVÄRVADE DOTTERBOLAG
Feelgood förvärvade den 1 januari Linköpings marknadsledare

inom sjukgymnastik- och friskvård, Linköping Rehab-Center AB.

Verksamheten innehåller specialiseringar inom idrottsmedicin,

ortopedisk manuell terapi och akupunktur samt en egen utbild-

ningsverksamhet. I detta förvärv ingår ett innehav med 25% i

bolaget Workline Ekoxen AB, som bedriver företagshälsovård.

Feelgood förvärvade den 1 juli Nordens marknadsledande

totalleverantör av utrustning till motions- och rehabanläggningar,

Motionskompaniet i Västerås AB och Motionskompaniet AS i

Norge. Bolagens nyckelpersoner som besitter ett mångårigt och

framgångsrikt kunnande har anställts och ingår i Feelgoods

koncernledning. Den förvärvade bolagsgruppen innehar gene-

ralagenturen för det världsledande varumärket för motions- och

rehabutrustning Life Fitness i Sverige och Norge. Förhandlingar

har under året även påbörjats i Danmark för en framtida eta-

blering. I detta förvärv ingick även Sport och Fitnessarena i

Västerås AB, som är en motionsanläggning av yppersta klass i

centrala Västerås. Anläggningen används med sin höga kvalité

som utbildnings- och referensanläggning för de produkter och

den kompetens som bolagsgruppen tillsammans representerar.

Feelgood Svenska Aktiebolag (publ.) Org.nr. 556511-2058

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 1998
Styrelsen och verkställande direktören i Feelgood Svenska

Aktiebolag (publ.) får härmed avge redovisning för bolagets

verksamhet under år 1998.

Förvaltningsberättelse

KONCERNEN
Koncernen består förutom av moderbolaget av de helägda dotter-

bolagen Feelgood Hälsostrategi i Sverige AB, Feelgood Fysio-

terapi Sverige AB, Feelgood Hälsoprofilcentrum AB, Feelgood

Rehab Center AB (fd Linköping Rehab-Center AB), Fin Fysik

Sverige AB (fd AB Kry & Mobil), Motionskompaniet i Västerås AB,

Sport och Fitnessarena i Västerås AB och Motionskompaniet AS.

VERKSAMHET
Feelgood är ett kunskaps- och tjänsteföretag som med ett hälso-

befrämjande synsätt erbjuder behovsanpassade och lönsamma

tjänster inom Fysioterapi, Hälsostrategi och Motion & Fitness.

Feelgoods huvudsakliga målgrupper är anställda inom tjänste-

och kunskapsintensiva företag samt privatpersoner. Feelgoods

arbetsmetoder baseras dels på friskvård och motion, dels på sjuk-

gymnastik och rehabilitering. Kunder och patienter erbjuds bland

annat strategisk planering, företagsanalyser, personliga hälso-

program, 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 uppmärk-

samhet 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.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Trots den starka fokuseringen på tillväxt infriar Feelgood pro-

gnosen om positivt resultat för 1998. Feelgood har under året

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

Omsättning
Koncernens försäljning under verksamhetsåret uppgick till

80.218 tkr (f å 36.300). Den kraftiga omsättningsökningen med

121% är till största delen hänförlig till under året förvärvade

bolag, vilket ligger helt i linje med Feelgoods expansionsplan.

Omsättningen 1998 fördelar sig enligt nedan:

Tkr %

Bolag förvärvade före 1998 41.111 51

Bolag förvärvade 1998 39.107 49

80.218 100

Resultat
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 82 tkr

(f å -3.253). Den kraftiga resultatförbättringen under främst det

andra halvåret är hänförlig till vidtagna åtgärder för att öka för-

säljningen och kostnadsanpassningar.

Finansiell ställning
Likvida medel uppgick vid utgången av året till 1.797 tkr (f å8.543).

Koncernens egna kapital uppgick till 12.791 tkr (f å13.598) och

soliditeten till 27% (f å 64).

Investeringar
Under året har moderbolaget gjort fem bolagsförvärv vilket

resulterat i en förvärvad goodwill på 7.092 tkr. Avskrivningsplanen

för denna goodwill är fem år och har belastat årets resultat med

1.435 tkr.

Koncernen har under året aktiverat organisationskostnader

uppgående till 2.410 tkr. Aktiveringarna innefattar investering-

ar i ett enhetligt produktsystem, profil, arbetssätt och företags-

kultur samt hemsida på internet. Syftet med investeringarna är

att öka framtida intäkter och skapa en organisation för fortsatt

expansion. 

Vidare har investeringar skett med 12.093 tkr i allt väsent-

ligt avseende inventarier. Av dessa inventarier har större delen

förvärvats genom dotterbolagen och tillkommande värden i de

finansiella leasingavtalen har beaktats.

Moderbolag
Moderbolaget består av funktioner för ledning, ekonomi och

administration, marknadsföring och försäljning. Omsättningen

uppgick till 3.750 tkr (f å 717) och avser i sin helhet fakturering

till dotterbolag. Resultatet uppgick till -793 tkr (f å -3.913). 

Moderbolagets egna kapital uppgick till 12.790 tkr (f å 3.750)

och soliditeten till 59% (f å 83%). Investeringar i anläggnings-

tillgångar uppgår till 8.869 tkr (f å 4.574) och avser i allt väsentligt

förvärv av aktier i dotterbolag.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
I februari 1998 tecknades ett nytt treårigt vårdavtal med

Stockholms Läns Landsting. Under slutet av föregående år teck-

nade Feelgood ett treårigt vårdavtal med Hälso- och sjukvårds-

nämnden (HSN) i Göteborgs stad. Det innebär att Feelgood nu

har vårdavtal i Stockholm, Göteborg och Linköping vilket säker-

ställer mer än 50% av årsomsättningen.

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 synergieffekter 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.

Ett omfattande analys- och förhandlingsarbete pågår av ett

flertal förvärvsobjekt inom Norden. Expansionsplanen är kon-

centrerad till Sverige, Norge och Danmark med en målsättning

att etablera 20 stycken ytterligare enheter inom två och ett halvt år.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 

AV VERKSAMHETEN
Feelgood har för avsikt att nå det långa tillväxtmålet på en års-

omsättning om 300 mkr under år 2001, likaså en årsomsätt-

ning om 500 mkr under år 2003. 1999 års omsättning och

resultat bedöms väsentligt överstiga 1998 års nivå.

FLERÅRSJÄMFÖRELSER
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr)

1998 1997 1996
Nettoomsättning 80.218 36.300 5.792
Resultat efter finansiella poster 82 -3.253 69
Balansomslutning 47.833 21.256 3.397
Soliditet i % 27 64 4
Avkastning på totalt kapital i % 0 Neg. 5
Avkastning på eget kapital i % 1 Neg. 51
Eget kapital per aktie i kr 26         28        136   
Antal  årsanställda  125 80 5

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
Koncernen
Enligt upprättad koncernbalansräkning saknas fritt kapital.

Moderbolaget
Styrelsen föreslår att förlusten på bolagets verksamhet, kronor

793.582:88, behandlas enligt följande:
Avräknas mot överkursfonden 793.000:00
Balanseras i ny räkning 582:88

793.582:88

Beträffande resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet

under året samt koncernens och moderbolagets ställning vid årets

utgång hänvisas i övrigt till nedan intagna resultat- och balans-

räkningar, finansieringsanalyser samt kommentarer och noter. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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KONCERNEN    MODERBOLAGET  

Belopp i tkr 1998 1997 1996  1998 1997    1996

RÖRELSEN

Nettoomsättning               Not 1    80.218 36.300  5.792 3.750 717 -

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -428 -379        -384 - - -

Handelsvaror    -15.084 -281        -29 - - -

Övriga externa kostnader        -22.160 -11.662        -3.715  -3.096 -1.551 -

Personalkostnader              Not 2    -37.239 -24.566        -1.194 -991 -257 -

Avskrivningar av materiella 
och immateriella 
anläggningstillgångar           Not 3    -5.102 - 1.276        -302 -182 -13 -

Rörelseresultat 205 -1.864        168 -519 -1.104 -

Resultat från finansiella investeringar

Anteciperad utdelning från
koncernföretag   - -     -   - 1.400 -

Övriga ränteintäkter
och liknande resultatposter   Not 4    183 283     2 22 275 0

Räntekostnader och
liknande resultatposter Not 5        -1.449 -171        -101 -296 -7 -9

Jämförelsestörande poster      Not 6    1.143 -1.501              - - -1.677 -

Resultat efter finansiella poster 82 - 3.253        69 -793 -1.113 -9

Lämnat koncernbidrag       - -            - - -2.800 -

Skatt på årets resultat        Not 7    -889 -690            -35 - - -

Årets resultat -807 -3.943        34 -793 -3.913 -9

RESULTATRÄKNING
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KONCERNEN    MODERBOLAGET  

1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31
TILLGÅNGAR ( tkr )

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Organisationskostnader Not 8   2.450 379   - 320 - -
Etableringskostnader           Not 9  823 336     504 - - -
Lokalförbättringar             Not 10      775 825 320 121 153 -
Goodwill                       Not 11   7.830 2.173   - - - -

Summa immateriella
anläggningstillgångar 11.878 3.713   824 441 153 -

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier         Not 12   9.273 1.776   177 314 208 -

Summa materiella 
anläggningstillgångar 9.273 1.776 177   314 208 -

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag Not 13   177 -   - - - -
Andelar i koncernföretag  Not 14   - -   - 12.693 4.400 200
Andra långfristiga fordringar   108 -   - - - -

Summa finansiella 
anläggningstillgångar 285 - -   12.693 4.400 200

Summa anläggningstillgångar 21.436 5.489   1.001 13.448 4.761 200

Omsättningstillgångar

Varulager 
Handelsvaror           2.412 83       - 46 - -

Summa varulager  2.412 83      - 46 - -

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  17.702 4.994   1.588 - 94 -
Fordringar hos koncernföretag - - - 6.742 2.552 -
Övriga fordringar       1.276 701     9 5 672 -
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter          Not 15   3.210 1.446     676 1.265 382 -

Summa kortfristiga fordringar 22.188 7.141   2.273 8.012 3.700 -

Kortfristiga placeringar Not 16 - 7.907    - - 7.907 -

Kassa och bank     1.797 636    123 197 12 1

Summa omsättningstillgångar 26.397 15.767  2.396 8.255 11.619 1

SUMMA TILLGÅNGAR 47.833 21.256  3.397 21.703 16.380 201

BALANSRÄKNING
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KONCERNEN    MODERBOLAGET  

1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr)

Eget kapital Not 17

Bundet
Aktiekapital Not 18 4.840 4.840   100 4.840 4.840   100
Bundna reserver 8.746 12.668   22 - - - 
Överkursfond - - - 8.743 12.665     -
Reservfond - - - - 0 0

Summa bundet kapital  13.586 17.508 122 13.583 17.505 100

Ansamlad förlust/Fritt kapital
Balanserat resultat 12 33 -20 0 -9 0
Årets resultat  -807 -3.943      34 -793 -3.913 -9

Summa ansamlad förlust/Fritt kapital -795 -3.910     14 -793 -3.922 -9

Summa eget kapital 12.791 13.598 136 12.790 13.583 91

Avsättningar
Avsättning för latent skatt  926 423    8 - - -

Summa avsättningar 926 423     8 - - -

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit            Not 19/22   6.832 10       111 4.400 - -
Skulder till kreditinstitut 2.029 204     - - - -
Konvertibelt förlagslån Not 20  1.088 -    - 1.088 - -
Övriga skulder Not 21  2.633 200     200 - - -

Summa långfristiga skulder 12.582 414     311 5.488 - -

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 24        469 653     - 43 603 -
Leverantörskulder       12.091 1.065   1.221 158 208 -
Skulder till koncernföretag - - - 2.557 - 6
Skatteskulder   468 186     44 - - 4
Övriga skulder Not 22  6.354 2.929   1.523 512 1.818 100
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter          Not 23   2.152 1.988     154 155 168 -

Summa kortfristiga skulder 21.534 6.821   2.942 3.425 2.797 110

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 47.833 21.256  3.397 21.703 16.380 201

Ställda säkerheter Not 24 9.000 3.776   350 - 926 -

Ansvarsförbindelser Not 25 - - - - - -

BALANSRÄKNING



KONCERNEN    MODERBOLAGET  

Belopp i tkr 1998 1997 1996  1998 1997    1996

Kassaflöde från rörelsen
Resultat efter finansiella poster  82 -3.253  69 -793 -1.113 -9

Avskrivningar   5.102 1.276   302 182 13 -

Skatt     -889 -690     -35 - - -

Lämnat koncernbidrag - - - - -2.800 -

Kassaflöde före förändring 
i rörelsekapital och investeringar      4.295 -2.667 336 -611 -3.900 -9

Förändring av rörelsekapital
Förändring av handelsvaror      -2.329 -83 - -46 - -     

Förändring av kortfristiga fordringar   -15.047 -4.868   -1.442 -4.312 -3.700 -

Förändring av kortfristiga skulder      14.713 3.879  1.392 628 2.687 9

Summa förändring av rörelsekapital      -2.663 -1.072   -50 -3.730 -1.013 9

Kassaflöde före investeringar    1.632 -3.739   286 -4.341 -4.913 0

Investeringar

Immateriella anläggningstillgångar      

- organisationskostnader   -2.410 -487 - -400 - -

- etableringskostnader   -710 -10 - - - -

- lokalförbättringar    -233 -673 -400 - -158 -

- goodwill      -7.092 -2.479 - - - -

Materiella anläggningstillgångar

- inventarier   -10.319 -2.115 -46 -176 -216 -

Finansiella anläggningstillgångar      

- andelar i intresseföretag    -177 - - - - -

- andelar i koncernföretag    - - - -8.293 -4.200 -

Summa investeringar     -20.941 -5.764 -446 -8.869 -4.574 -

Kassaflöde efter investeringar  -19.309 -9.503 -160 -13.210 -9.487 0

Finansiering 
Nyemission      - 17.405 - - 17.405 -

Ökning av långfristiga fordringar      -108 - - - - -

Ökning av långfristiga skulder      12.168 103 111 5.488 - -

Ökning av avsättningar      503 415 8 - - -

Summa extern finansiering      12.563 17.923 119 5.488 17.405 -

Förändring kassa och bank 
samt kortfristiga placeringar  -6.746 8.420 -41 -7.722 7.918 0

16

FINANSIERINGSANALYS



17

REDOVISNINGSPRINCIPER

Allmänt
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper följer Redo-

visningsrådets rekommendationer och är oförändrade i jämfö-

relse med föregående år. Samma värderingsprinciper har använts

i koncernen.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovis-

ningsrådets rekommendation (RR I:96).

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden.

Principer för konsolidering
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de vid varje

år helägda dotterbolagen. Bolag som förvärvats under året

medtas i resultaträkningen för helt år. Resultatet för den tid

som förvärvat bolag ej ingått i koncernen elimineras under

rubriken jämförelsestörande poster.

Avskrivningar på anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan beräknas på ursprungliga anskaff-

ningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomis-

ka livslängd, varvid följande procentsatser används:

Organisationskostnader           20%

Etableringskostnader             20%

Lokalförbättringar            20%

Goodwill                         20%

Inventarier                   10-20%

Varulager
Varulagret har värderats till anskaffningsvärde med avdrag för

individuellt bedömd inkurans, varefter varornas värde bedöms

ej överstiga försäljningsvärdet minskat med beräknade försälj-

ningskostnader.

Fordringar
Fordringarna har upptagits till de belopp, varmed de beräknas

inflyta.

Leasing
Leasing klassificeras i koncernredovisningen som finansiell

eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de

ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med

ägandet i all väsentlighet är överförd till leasingtagaren, om så

ej är fallet är det frågan om operationell leasing. Från och med

1998 redovisas finansiell leasing som materiell anläggnings-

tillgång, samtidigt som en motsvarande låneskuld skuldförs. I

resultaträkningen fördelas leasingkostnaden på en avskriv-

ningsdel och en del bland räntekostnader. 

Omräkning av utländska dotterbolag
Koncernen tillämpar dagskursmetoden för omräkning av

utländska dotterbolags balans- och resultaträkningar.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till

balansdagens kurs.

NYCKELTALSDEFINITIONER

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skat-

teskuld) i förhållande till balansomslutning.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansom-

slutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och

obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld).

BOKSLUTSKOMMENTARER
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Not 1 Fördelning av nettoomsättning 
KONCERNEN        

1998 1997 1996
Fysioterapi 43.884 29.534 -
Hälsostrategi 1.961   1.144 382
Motion & Fitness 34.373   5.622 5.410
-varav handel med motionsutrustning i Sverige (16.208) - -
-varav handel med motionsutrustning i Norge      (8.102) - -
Totalt 80.218 36.300 5.792

Koncernens verksamhet består av två rörelsegrenar, tjänsteproduktion och handel med motionsutrustning. En uppdelning görs i tre verk-
samhetsområden, Fysioterapi, Hälsostrategi samt Motion & Fitness. 
Moderbolagets intäkter utgörs i sin helhet av försäljning till koncernföretag. Några andra koncerninterna inköp och försäljningar har ej
ägt rum under räkenskapsåret.

KONCERNEN  MODERBOLAGET
1998 1997 1996  1998 1997 1996

Not 2 Personal

Medelantalet årsanställda, med fördelning
på kvinnor och män har uppgått till
Kvinnor 92 70 2 2 1 -
Män 33 10 3 2 - -
Totalt 125 80 5 4 1 -

Löner, ersättningar, sociala avgifter 
och pensionskostnader har uppgått till

Styrelsen och verkställande direktörer
- Löner och ersättningar 1.375 953 - 689 15 -
- Sociala avgifter 222 321 - 111 5 -
- Pensionskostnader - 19 - - - -
Övriga anställda
- Löner och ersättningar 25.104 15.596 844 484 125 -
- Sociala avgifter 8.394 5.310 284 95 44 -
- Pensionskostnader 623 376 13 - 9 -
Totalt 35.718 22.575 1.141 1.379 198 -

Villkor för styrelse och verkställande direktörer
Styrelsearvoden har under 1998 i moderbolaget utgått med 87 tkr varav styrelsens ordförande uppburit 21 tkr. Lön och ersättningar samt
konsultarvoden har för verkställande direktörer i koncernen utgått med 1.288 tkr varav till verkställande direktör i moderbolaget med
799 tkr och till verkställande direktörer, i under året förvärvade dotterbolag, med 489 tkr. Vid uppsägning från bolagets sida har VD
12 månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från VDs sida gäller en uppsägningstid på 6 månader. Inga avtal om avgångsvederlag finns.

Not 3 Avskrivningar

Organisationskostnader -339 -108 - -80 - -
Etableringskostnader -223 -168 -168 - - -
Lokalförbättringar -283 -168 -80 -32 -5 -
Hyresrätter - -10 - - - -
Goodwill -1.435 -306 - - - -
Inventarier -2.822 -516 -54 -70 -8 -
Totalt -5.102 -1.276 -302 -182 -13 -

NOTER
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KONCERNEN  MODERBOLAGET
1998 1997 1996  1998 1997 1996

Not 4 Övriga ränteintäkter 
och liknande resultatposter

Räntor 177 221 2 16 213 0

Utdelningar på kortfristiga placeringar 6 - - 6 - -

Realisationsresultat på kortfristiga placeringar - 62 - - 62 -

Totalt 183 283 2 22 275 0

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntor -963 -171 -101 -143 -7 -9

Räntor belöpande på finansiella leasingavtal -333 - - - - -

Realisationsresultat på kortfristiga placeringar -153 - - -153 - -

Totalt -1.449 -171 -101 -296 -7 -9

Not 6 Jämförelsestörande poster

Resultat i förvärvat dotterbolag 1.143 176 - - - -

Kostnader för nyemission och

marknadsnotering på SBI-listan - -1.677 - - -1.677 -

Totalt 1.143 -1.501 - - -1.677 -

Not 7 Skatt på årets resultat

Inkomstskatt -220 -561 -27 - - -

Förändring latent skatteskuld -669 -129 -8 - - -

Totalt -889 -690 -35 - - -

KONCERNEN  MODERBOLAGET
1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31

Not 8 Organisationskostnader

Ingående anskaffningsvärde 541 - - - - -

Förvärvat anskaffningsvärde - 541 - - - -

Årets anskaffning 2.410 - - 400 - -

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2.951 541 - 400 - -

Ingående avskrivningar -162 - - - - -

Förvärvade ackumulerade avskrivningar -138 -54 - - - -

Årets avskrivningar -201 -108 - -80 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -501 -162 - -80 - -

Utgående planenligt restvärde 2.450 379 - 320 - -

NOTER
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KONCERNEN  MODERBOLAGET
1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31

Not 9 Etableringskostnader

Ingående anskaffningsvärde 841 841 841 - - - -

Årets anskaffning 710 - - - - - -

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1.551 841 841 - - - -

Ingående avskrivningar -505 -337 -169 - - -

Årets avskrivningar -223 -168 -168 - - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -728 -505 -337 - - -

Utgående planenligt restvärde 823 336 504 - - -

Not 10 Lokalförbättringar

Ingående anskaffningsvärde 1.388 400 - 158 - -

Förvärvat anskaffningsvärde - 505 - - - -

Årets anskaffning 233 483 400 - 158 -

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1.621 1.388 400 158 158 -

Ingående avskrivningar -563 - 80 - -5 - -

Förvärvat ackumulerade avskrivningar - -315 - - - -

Årets avskrivningar -283 -168 -80 -32 -5 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -846 -563 -80 -37 -5 -

Utgående planenligt restvärde 775 825 320 121 153 -

Not 11 Goodwill

Ingående anskaffningsvärde 2.479 - - - - -

Förvärvat anskaffningsvärde 400 - - - - -

Årets anskaffning 6.692 2.479 - - - -

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 9.571 2.479 - - - -

Ingående avskrivningar -306 - 306 - - - -

Förvärvat ackumulerade avskrivningar -40 - - - - -

Årets avskrivningar -1.395 - 306 - - - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -1.741 - 306 - - - -

Utgående planenligt restvärde 7.830 2.173 - - - -

NOTER
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KONCERNEN  MODERBOLAGET
1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31

Not 12 Inventarier 

Ingående anskaffningsvärde 6.078 272 227 216 - -

Förvärvade anskaffningsvärden 4.902 4.994 - - - -

Årets anskaffningar 2.381 812 45 176 216 -

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 13.361 6.078 272 392 216 -

Ingående avskrivningar -4.302 -95 -41 -8 - -

Förvärvade ackumulerade avskrivningar -1.903 -3.691 - - - -

Årets avskrivningar -1.515 -516 -54 -70 -8 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -7.720 - 4.302 -95 -78 -8 -

Utgående planenligt restvärde 5.641 1.776 177 314 208 -
exkl. finansiell leasing

Inventarier som innehas under finansiella 
leasingavtal tillkommer med följande belopp

Anskaffningsvärde 5.856 - - - - -

Ackumulerade avskrivningar -2.224 - - - - -

Utgående planenligt restvärde 9.273 1.776 177 314 208 -

Not 13 Andelar i intresseföretag

Org. nr            Säte Antal aktier Kapital/Rösträttsandel Bokfört värde 

Workline Ekoxen AB 556241-7575    Linköping           1.000                 25%/25%                   177

Intressebolagets resultat för det senaste räkenskapsåret för vilket årsbokslut har upprättats (1998) uppgår till 88 tkr. 

Andelen i intressebolagets justerade eget kapital per 1998-12-31 uppgick till 221 tkr.

Not 14 Andelar i koncernföretag

Org. nr            Säte Antal aktier Kapital/Rösträttsandel Bokfört värde 

Feelgood Hälsostrategi i Sverige AB 556491-8182    Stockholm           2.000               100%/100%                   200

Bokfört värde 1996-12-31 200

Feelgood Fysioterapi Sverige AB 556292-2608 Stockholm 1.000              100%/100%                 1.800

Feelgood Hälsoprofilcentrum Aktiebolag 556368-5162    Stockholm           1.000              100%/100%                 2.400

Bokfört värde 1997-12-31 4.400

Feelgood Rehab Center Aktiebolag         556293-3183    Linköping          2.500              100%/100%                2.746

Fin Fysik Sverige Aktiebolag 556340-9530    Stockholm 1.000              100%/100%                     75

Motionskompaniet i Västerås Aktiebolag  556442-1047    Västerås 1.000              100%/100%                 3.036

Sport och Fitnessarena i Västerås AB       556404-4021 Västerås          2.000              100%/100%                1.036

Motionskompaniet AS 976695577    Oslo 100 NOK 100%/100%                1.400

Bokfört värde 1998-12-31 12.693

NOTER



22

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

KONCERNEN  MODERBOLAGET
1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31

Förutbetalda hyror 1.084 356 194 12 7 -

Upplupna intäkter 811 346 440 1.050 - -

Övriga poster 1.315 744 42 203 375 -

Totalt 3.210 1.446 676 1.265 382 -

Not 16 Kortfristiga placeringar

Aktier och andelar - 926 - - 926 -

Räntebärande bostadscertifikat - 6.981 - - 6.981 -

Totalt - 7.907 - - 7.907 -

Not 17 Eget kapital
KONCERNEN MODERBOLAGET

Aktiekapital   Bundna reserver   Fria reserver/      Aktiekapital Överkursfond    Fritt kapital/
Ansamlad förlust Ansamlad förlust

Belopp vid årets ingång 4.840 12.668 -3.910            4.840          12.665              -3.922             

Resultatdisposition - -3.922             3.922                   -          -3.922               3.922

Årets resultat  -     -            -807                  -                    -               -793

Belopp vid årets utgång 4.840         8.746 -795           4.840           8.743          -793 

Not 18 Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 484.000 respektive 1.000 aktier à nominellt 10 respektive 100 kronor.

Not 19 Checkräkningskredit

KONCERNEN

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 9.000 tkr (f å 2.100).

MODERBOLAGET

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 4.400 tkr (f å 0).

Not 20 Konvertibelt förlagslån

Avser 87 poster à 12.500 kronor. Varje post ger rätt till återbetalning 2000-11-30 eller konvertering till 100 aktier 

under perioden 2000-09-01--2000-11-11. Löper med 6% ränta.

NOTER
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Not 21 Övriga skulder, långfristiga 

Av övriga långfristiga skulder i koncernen 1998-12-31 2.633 tkr avser 2.433 tkr finansiella leasingavtal.
Beloppet förfaller till betalning under åren 2000-2002 enligt nedanstående uppställning

2000 1.019 tkr

2001 585 tkr

2002 829 tkr

2.433 tkr

Not 22 Övriga skulder, kortfristiga 

Av övriga kortfristiga skulder i koncernen 1998-12-31 6.354 tkr avser 1.199 tkr finansiella leasingavtal.

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

KONCERNEN  MODERBOLAGET
1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31

Upplupna personalkostnader 958 893 105 18 36 -

Förutbetalda intäkter 474 658 - - - -

Övriga poster 720 437 49 137 132 -

Totalt 2.152 1.988 154 155 168 -

KONCERNEN  MODERBOLAGET
1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31

Not 24 Ställda säkerheter

För egna skulder
Avseende beviljad checkräkningskredit 

och skulder till kreditinstitut:

Företagsinteckningar 9.000 2.850 350 - - -

Kortfristiga placeringar - 926 - - 926 -

Totalt 9.000 3.776 350 - 926 -

Not 25 Ansvarsförbindelser

Moderbolaget har åtagit sig att utge tilläggsköpeskilling för aktierna i Sport och Fitnessarena i Västerås AB.

Tilläggsköpeskillingens storlek är beroende av 1999 års resultat.

NOTER
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Stockholm den 15 april 1999

Mats Hanzon          Lena Adelsohn Liljeroth     Carl Johan Sundberg

Styrelsens ordförande

Per Gunnarsson Carl-Henrik Söderström Lisbeth Ivarsson            

Håkan Jeppsson

Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 15 april 1999 

Birgitta Lindén

Auktoriserad revisor

NOTER
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REVISIONSBERÄTTELSE

TILL BOLAGSSTÄMMAN I FEELGOOD SVENSKA AKTIEBOLAG (PUBL.)

ORG.NR. 556511-2058

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och

verkställande direktörens förvaltning i Feelgood Svenska Aktiebolag (publ.) för år 1998. Det är

styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvalt-

ningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen

på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att jag planerat och genom-

fört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovis-

ningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för

belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redo-

visningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att

bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag har granskat

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelsele-

damot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget eller på annat sätt har handlat

i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision

ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen,

varför jag tillstyrker

- att resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen fastställs och

- att förlusten i moderbolaget behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig

skyldiga till någon försummelse som enligt min bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet

mot bolaget, varför jag tillstyrker

- att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 15 april 1999

Birgitta Lindén
Auktoriserad revisor
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STYRELSE
MATS HANZON, född 1946. Styrelsens ordförande.

VD Wasatornet Invest AB.

LENA ADELSOHN LILJEROTH, född 1955. Ordinarie ledamot.

Journalist, ordförande i Fryshuset.

CARL JOHAN SUNDBERG, född 1958. Ordinarie ledamot.

Leg. läkare och Medicine doktor, Forskare i muskel- och träningsfysiologi vid Karolinska Institutet.

PER GUNNARSSON, född 1958. Ordinarie ledamot.

VD PG Konsult AB samt Nybrotornen Invest AB.

CARL-HENRIK SÖDERSTRÖM, född 1952. Ordinarie ledamot.

VD Skandias Lifeline AB.

LISBETH IVARSSON, född 1960. Ordinarie ledamot.

Leg. sjukgymnast vid Feelgood Fysioterapi Sverige AB.

HÅKAN JEPPSSON, född 1962. Ordinarie ledamot och verkställande direktör.

VD Feelgood Svenska AB med tillhörande dotterbolag.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

HÅKAN JEPPSSON, född 1962. Verkställande direktör.

BENGT ALMQVIST, född 1949. Vice verkställande direktör.

THOMAS ÅDÉN, född 1964. Controller.

MARIA MALMSTRÖM, född 1956. Platschef, Verksamhetsområdesansvarig för Fysioterapi.

SUSANNE FEINBAUM, född 1957. Platschef.

STENOVE RINGBORG, född 1950. Platschef.

PER ANDERSSON, född 1957. VD i Motionskompaniet i Västerås AB, Verksamhetsområdesansvarig för Motion & Fitness. 

TOMAS SVIDÉN, född 1964. Försäljningschef.

HASSE HOFTVEDT, född 1962. VD i Motionskompaniet AS.

MARIE STOOR, född 1959. Personal/ekonomiansvarig.

MAUD ÖSTERBERG, född 1948. Administrationsansvarig.

AGNETA ZAAR, född 1946. Platschef.

KARIN WERSÄLL-FORSBERG, född 1958. Platschef.

EVA SVARTENGREN, född 1957. Platschef.

CARITA LESCHE, född 1954. Vice platschef.

REVISOR
BIRGITTA LINDÉN

Auktoriserad revisor

Osborne Johnsons Revisionsbyrå AB

STYRELSE, LEDNING OCH REVISOR
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Huvudkontor Feelgood Svenska AB (publ.)

Sergels Torg 12, 111 57 Stockholm.

Telefon 08-20 37 00. Fax 08-24 47 04.

E-mail info@feelgoodsvenska.se

STOCKHOLM

Sergels Torg 12, 111 57 Stockholm.

Telefon 08-20 37 00, 08-24 26 88. Fax 08-24 00 71, 08-24 47 04.

E-mail sergelstorg@feelgoodsvenska.se

Grev Turegatan 34, 114 38 Stockholm.

Telefon 08-660 00 08. Fax 08-667 20 84.

E-mail grevturegatan@feelgoodsvenska.se

Sibyllegatan 32, 114 43 Stockholm.

Telefon 08-54 58 10 00. Fax 08-660 01 04.

E-mail sibyllegatan@feelgoodsvenska.se

Östermalmsgatan 65, 114 50 Stockholm.

Telefon 08-545 833 50. Fax 08-545 833 60.

E-mail ostermalmsgatan@feelgoodsvenska.se

GÖTEBORG

Lilla Bommen 2, 411 04 Göteborg.

Telefon 031-771 32 00. Fax 031-15 16 33.

E-mail lillabommen@feelgoodsvenska.se

LINKÖPING

Torkelbergsgatan 14 B, 582 25 Linköping.

Telefon 013-25 26 80. Fax 013-25 26 90.

E-mail torkelbergsgatan@feelgoodsvenska.se

VÄSTERÅS

Södra Ringvägen 4, 722 12 Västerås.

Telefon 021-18 21 00. Fax 021-18 21 01.

E-mail sodraringvagen@feelgoodsvenska.se

MOTIONSKOMPANIET

VÄSTERÅS

Vagnbodsvägen 3, 724 80 Västerås.

Telefon 021-30 11 00. Fax 021-30 11 60.

E-mail info@motionskompaniet.se

OSLO

Haslevangen 33, 0580 Oslo.

Telefon +4722444555. Fax +4722630555.

E-mail info@motionskompaniet.no

•

www.feelgoodsvenska.se
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FEELGOOD SVENSKA AKTIEBOLAG (publ. ) 1998
ÅRSREDOVISNING 

Feelgood

• Innehållsförteckning

• Presentation av företaget

• Sammanfattning av 1998

• Nyckeltal

• Förvaltningsberättelse

• Resultaträkning

• Balansräkning

• Finansieringsanalys

• Noter 

• Aktien

Huvudmeny HUGIN 1999. All rights reserved


