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et i rad ett positivt resultat. Förbättringen i rörelseresultatet för
 56,5 MSEK. Tillväxten under året, inklusive det gjorda förvärvet i
 förvärvad verksamhet är omsättningsökningen 10%. Kostnads- och
llväxt är skälen till det förbättrade resultatet. Resultatet är dock inte i
arför arbetet intensifieras med att ytterligare förbättra kostnadsnivån
med en fortsatt ökning av säljkraften.

nader Sverige och Storbritannien har fortsatt haft en positiv trend
 har marknaden för tjänster inom industri och lager haft en positiv
lias kärnaffär, uthyrning och rekrytering på tjänstemannasidan, haft

er fjärde kvartalet 2004 jämfört med motsvarande period 2003
sade trenden. Den svenska verksamheten har tagit marknadsandelar
grafiska områden. Resultatet är positivt för andra kvartalet i rad men
useringen fortsätter därför på både lönsamhet och tillväxt.

het
ka bolaget gör sitt bästa resultat någonsin under bolagets 15-åriga
å verksamhet i Reading. I Tyskland innebar fjärde kvartalet ett
skning. Helårsresultatet är bättre än föregående år men ännu inte

ade Poolia Tyskland upp verksamhet på en ny ort – Mannheim. I
ge och Danmark omstrukturerats under året. Finland visar ett positivt
olagets historia.

takta:

08-555 650 20

d bemanning och finns på cirka 20 orter i Sverige, Norge, Danmark,
ien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning och
er kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank &
ik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science. 
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• Omsättningen uppgick till 1 161,5 MSEK (766,3), en ökning med 52%.
• Rörelseresultatet uppgick till 17,8 MSEK (-73,5).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 20,6 MSEK (-63,0). 
• Resultatet efter skatt uppgick till 11,4 MSEK (-62,4).
• Resultat per aktie uppgick till 0,62 SEK (-2,82).
• Utdelningen föreslås bli 0,25 SEK (0,25) per aktie.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,3 MSEK (10,3).
• Uniflex utskiftades till aktieägarna och noterades på Nya Marknaden den

16 november.

Januari – December

Omsättning
Omsättningen för koncernen ökade med 52% till 1 161,5 MSEK (766,3). Omsättningen för
förvärvade enheter under perioden uppgick till 314,9 MSEK. Exklusive förvärvad verksamhet
var omsättningsökningen 10%. Omsättningen för verksamheter utanför Sverige uppgick till
441,0 MSEK (140,3). Den verksamhet som bedrivs i Uniflex AB ingår i räkenskaperna till
och med utskiftningen 16 november med omsättningen 255,8 MSEK (184,4 för helåret 2003).
Personaluthyrning var fortsatt det dominerande tjänsteområdet. Andelen rekrytering har ökat
genom förvärvet av Parker Bridge samt en generell ökning inom övriga Poolia. Intäkterna
från outsourcing var huvudsakligen hänförliga till Uniflex. I absoluta tal var yrkesområdet
Ekonomi störst.

Omsättningens fördelning på tjänsteområden januari - december:

Jan-Dec Jan-Dec Förändring % Andel % Andel %
MSEK                                                      2004                2003                                       2004             2003
Personaluthyrning 1 070,8 717,3 49,3 92 94
Rekrytering    64,7    30,5 112,1  6  4
Outsourcing                                              26,0                 18,5                   41,6                   2                   2
Summa 1 161,5 766,3 51,6 100 100

Resultat
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 20,6 MSEK (-63,0). Rörelseresultatet uppgick
till 17,8 MSEK (-73,5). Exkluderas 6,8 MSEK avseende engångskostnader som belastade
första kvartalet 2004, samt nedskrivning av goodwill med 41,6 MSEK i fjärde kvartalet 2003,
är förbättringen av rörelseresultatet 56,5 MSEK. Poolia Sverige visade exklusive
engångskostnader ett positivt rörelseresultat på 5,9 MSEK (-18,7). Rörelseresultatet för
Övriga Norden var -2,9 MSEK (-6,4). Verksamheten i Finland hade ett positivt rörelseresultat
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medan Poolia i Norge och Danmark har omstrukturerats under året. Tysklands rörelseresultat
var -5,0 MSEK (-7,9), varav 3,2 MSEK (4,3) är planenliga avskrivningar av goodwill. Det
förvärvade brittiska bemanningsföretaget Parker Bridge ingår i resultatet från 1 januari 2004.
Storbritannien visade ett positivt rörelseresultat för perioden med 11,8 MSEK, efter
planenliga avskrivningar av goodwill om 3,7 MSEK. Uniflex rörelseresultat ingår i
räkenskaperna tom 16 november och ingår med 14,8 MSEK (1,1 för helåret 2003).
Koncernens finansnetto uppgick till 2,8 MSEK (10,5). Skillnaden är en följd av minskade
likvida medel under senare delen av 2003 på grund av inlösen av aktier under 2003, samt
förvärvet av Parker Bridge och utskiftningen av Uniflex under 2004. Skattebelastningen för
koncernen var 45%. Den höga nivån berodde främst på att avskrivning av goodwill ej är
skattemässigt avdragsgill.

Fjärde kvartalet

Omsättning
Omsättningen för koncernen ökade med 41% till 279,2 MSEK. Ökningen för Poolia
(exklusive Uniflex) var 69%, exklusive förvärvad verksamhet var omsättningsökningen för
segmentet 11%. Poolia Sverige visade för tredje kvartalet i följd tillväxt jämfört med
föregående år. Omsättningen för verksamheter utanför Sverige uppgick till 110,6 MSEK
(34,2). Den verksamhet som bedrivs i dotterbolaget Uniflex AB ingår i räkenskaperna tom 16
november med 40,3 MSEK (56,9 för hela fjärde kvartalet 2003).

Resultat
Poolia Sverige visade ett rörelseresultat på 0,4 MSEK (-16,0), en förbättring med 16,4 MSEK.
Exkluderas nedskrivning av goodwill år 2003 om 8,2 MSEK är förbättringen 8,2 MSEK.
Tysklands rörelseresultat uppgick för kvartalet till 1,3 MSEK (-19,9), en förbättring med 1,2
MSEK om nedskrivning av goodwill om 20,0 MSEK under fjärde kvartalet 2003 exkluderas.
Rörelseresultatet i de nordiska enheterna uppgick till -1,1 MSEK (-0,5). Storbritannien visade
ett rörelseresultat på 0,9 MSEK. Uniflex rörelseresultat tom 16 november uppgick till 2,3
MSEK (-11,8 för hela fjärde kvartalet 2003), vilket 2003 inkluderade nedskrivning av
goodwill med 13,4 MSEK.

Information om rörelsegrenar och geografiska områden 

Jan – Dec 
Omsättning och rörelseresultat 

2004
Jan-Dec

Extern
omsättning

2004
Jan-Dec
Rörelse-
resultat

2003
Jan-Dec

Extern
omsättning

2003
Jan-Dec
Rörelse-
resultat

Varav ned-
skrivning
 goodwill 

2003
Poolia Sverige 464,7 -0,9 441,6 -26,9 -8,2
Poolia Övriga Norden 47,9 -2,9 54,3 -6,4 -
Poolia Tyskland 78,2 -5,0 86,0 -27,9 -20,0
Poolia Storbritannien 314,9 11,8 - - -
Poolia Summa 905,7 3,0 581,9 -61,2 -28,2
Uniflex 255,8 14,8 184,4 -12,3 -13,4
Summa 1 161,5 17,8 766,3 -73,5 -41,6
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Okt – Dec
Omsättning och rörelseresultat 

2004
Okt-Dec

Extern
omsättning

2004
Okt-Dec
Rörelse-
resultat

2003
Okt-Dec

Extern
omsättning

2003
Okt-Dec
Rörelse-
resultat

Varav ned-
skrivning
 goodwill 

2003
Poolia Sverige 128,3 0,4 107,3 -16,0 -8,2
Poolia Övriga Norden 10,3 -1,1 13,2 -0,5 -
Poolia Tyskland 19,0 1,3 21,0 -19,9 -20,0
Poolia Storbritannien 81,3 0,9 - - -
Poolia Summa 238,9 1,5 141,5 -36,4 -28,2
Uniflex 40,3 2,3 56,9 -11,8 -13,4
Summa 279,2 3,8 198,4 -48,2 -41,6

Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2004 till 97,8 MSEK (239,5).
Utskiftningen av Uniflex medförde en minskning av likvida medel med 62,7 MSEK.
Köpeskillingen för förvärvet av Parker Bridge är till fullo betald med egna medel. Kassaflödet
från den löpande verksamheten var under perioden 23,3 MSEK (10,3). Aktieutdelning har
lämnats med 4,6 MSEK (5,7). Soliditeten uppgick till 63,3 % (65,8).

Investeringar
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 86,9 MSEK (2,8), varav
goodwill 79,8 MSEK, hänförlig till förvärvet av Parker Bridge samt tilläggsköpeskilling för
tidigare förvärv.  

Medarbetare
Antalet årsanställda har i genomsnitt uppgått till 2 586 personer (1 871), varav 561 är
medarbetare på Parker Bridge. Per den 31 december 2004 uppgick antalet anställda till 1 840
personer (2 225). Antalet årsanställda i Uniflex var i genomsnitt 748 och antalet anställda vid
utskiftningstillfället i november 2004 var 787 personer.

Moderbolaget
I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, utveckling samt finansförvaltning.
Omsättningen under perioden uppgick till 6,6 MSEK (6,7) och resultatet efter finansiella
poster till -13,6 MSEK (-18,9). Resultatet är belastat med nedskrivningar av aktier i
dotterbolag med 12,4 MSEK (27,3).

Den svenska marknaden  
Under första halvåret 2004 omsatte den svenska bemanningsbranschen (branschorganisa-
tionens anslutna företag) 4 577 MSEK, en ökning med 4,7% jämfört med föregående år.
Marknadsandelen för Poolia inom dess segment uppgick under första halvåret 2004 till
11,4%, en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med helåret 2003. 
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
Helår Helår Okt-DecOkt-Dec        

MSEK                                                                                     2004             2003             2004             2003
Omsättning 1 161,5 766,3 279,2 198,4
Personalkostnader -1 038,8 -701,7 -246,3 -181,8
Övriga kostnader -86,7 -74,6 -25,3 -18,2
Resultat före av- och nedskrivningar 36,0 -10,0 7,6 -1,6

Avskrivning anl.tillg. -8,5 -11,2 -1,4 -2,3
Avskrivning goodwill -9,7 -10,7 -2,4 -2,7
Nedskrivning goodwill - -41,6 - -41,6
Rörelseresultat 17,8 -73,5 3,8 -48,2
Finansiella poster  2,8 10,5 0,6 1,4
Resultat efter finansiella poster 20,6 -63,0 4,4 -46,8
Skatt -9,2 0,6 -0,7 1,3
Periodens resultat 11,4 -62,4 3,7 -45,5

Resultat per aktie
före utspädning, SEK 0,62 -2,82 0,20 -2,33
Resultat per aktie
efter utspädning, SEK 0,62 -2,82 0,20 -2,33

Koncernens balansräkning i sammandrag
MSEK                                                                                                                    2004-12-31  2003-12-31  
Tillgångar
Goodwill 141,5 71,9
Övr. anläggningstillgångar 10,9 10,9
Uppskjutna skattefordringar 8,9 8,9
Kortfristiga fordringar 161,4 138,9
Likvida medel 97,8 239,5
Summa tillgångar 420,5 470,1

Eget kapital och skulder
Eget kapital 266,2 309,4
Avsättningar för omstrukturering - 1,2
Avsättningar för skatter 6,7 6,7
Avsatt för pensioner 0,3 -
Långfristiga skulder 0,4 6,7
Kortfristiga skulder 146,9 146,1
Summa eget kapital och skulder 420,5 470,1
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 1,3 1,7

Förändring av koncernens eget kapital
Jan-Dec Jan-Dec  

MSEK                                                                                                                              2004             2003
Belopp vid periodens ingång 309,4 519,2
Effekt av byte av redovisningsprincip -0,3 -
Justerat belopp vid periodens ingång 309,1 519,2
Optionsprogram - 0,1
Aktieutdelning -4,6 -5,7
Utskiftning Uniflex* -48,1 -
Nyemission 0,2 -
Aktieinlösen - -139,9
Omräkningsdifferenser -1,8 -1,9
Periodens resultat 11,4 -62,4
Belopp vid periodens utgång 266,2 309,4

*Inklusive 3,1 MSEK kostnader för utskiftning.
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
Helår Helår Okt-Dec

MSEK                                                                                                          2004             2003             2004
Kassaflöde från den löpande verksamheten 23,3 10,3 21,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -87,9 -2,5 -3,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -76,5 -144,0 -65,6
Periodens kassaflöde -141,1 -136,2 -47,4 
Likvida medel vid periodens början 239,5 376,8 145,7
Kursdifferens i likvida medel -0,6 -1,1 -0,5
Likvida medel vid periodens slut 97,8 239,5 97,8

Nyckeltal
Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec Okt-Dec

MSEK                                                                                     2004             2003             2004             2003
Rörelsemarginal, % 1,5 -9,6 1,4 -24,3
Vinstmarginal, % 1,8 -8,2 1,6 -23,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,4 -14,8 1,6 -11,4
Avkastning på totalt kapital, % 4,8 -10,8 1,0 -8,2
Soliditet, % 63,3 65,8 63,3 65,8
Andel riskbärande kapital, % 64,9 67,2 64,9 67,2
Antal årsanställda, genomsnitt 2 586 1 871 2 422 1 950
Omsättning per anställd, TSEK 449 410 115 102

Antal aktier, genomsnitt,
före utspädning* (000) 18 434 22 111 18 437 19 476
Antal aktier, utestående,
före utspädning* (000) 18 440 18 433 18 440 18 433

Antal aktier, genomsnitt,
efter utspädning* (000)    18 438 22 111 18 444 19 477
Antal aktier, utestående,
efter utspädning* (000)    18 443 18 433 18 447 18 435

Resultat per aktie,
före utspädning, SEK*   0,62 -2,82 0,20 -2,33 
Eget kapital per aktie,
före utspädning, SEK*  14,43 16,78 14,43 16,78

Resultat per aktie,
efter utspädning, SEK*   0,62 -2,82  0,20 -2,33 
Eget kapital per aktie,
efter utspädning, SEK*   14,43 16,78 14,43 16,78

*Hänsyn har tagits till utspädningseffekten av 2003 års utestående optionsprogram. Vid beräkning av nyckeltal för helåret 2003
och 2004 års perioder har hänsyn också tagits till inlösen av aktier.
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Händelser efter periodens utgång
Helena Nilsson har utsetts till informationschef i Poolias koncernledning från och med 1 mars
2005.

Kommande rapporttillfällen

8 april Bolagsstämma kommer att hållas i bolagets lokaler i Stockholm på 
Warfvinges väg 20, plan 5, kl 16.00

9 maj Delårsrapport januari-mars
19 augusti Delårsrapport januari-juni
9 november Delårsrapport januari-september
februari 2006 Bokslutskommuniké 2005

Stockholm den 17 februari 2005
 
Styrelsen

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20
Delårsrapportering. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört
med årsredovisningen för 2003 med tillägg för RR29 Ersättningar till anställda. RR 29
tillämpas från 1 januari 2004 och har medfört att koncernens principer för redovisning av
förmånsbestämda pensionsplaner har ändrats. Bytet av redovisningsprincip har inte haft någon
väsentlig påverkan på koncernens resultat och ställning. Avseende förmånsbestämda
pensionsplaner i Alecta har inte tillräcklig information erhållits från Alecta, varför dessa
planer redovisas som avgiftsbestämda pensionsplaner, det vill säga att erlagda premier har
kostnadsförts.

I Finland finns en lagstadgad ålders- och invaliditetspension som regleras i Arbetspensions-
lagen (APL) och gäller samtliga företag i Finland. Enligt nya regler som kommit under 2004
har det klargjorts att pensionsåtaganden i APL skall redovisas enligt reglerna om avgifts-
bestämda pensionsplaner, det vill säga att erlagda premier kostnadsförs. 

IFRS
Från och med den 1 januari 2005 tillämpar Poolia i sin koncernredovisning de redovisnings-
regler som gäller enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Enligt
övergångsreglerna krävs ett jämförelseår, vilket innebär att även 2004 redovisas enligt IFRS-
reglerna i Poolias finansiella rapporter för 2005. Övergångsdatum för Poolia blir därmed
1 januari 2004. Poolias delårsrapport för första kvartalet 2005 kommer att vara den första
finansiella rapport som presenteras i enlighet med IFRS och kommer att inkludera en
fullständig redovisning av övergången till IFRS.

Vid beräkning av de preliminära övergångseffekterna har de IFRS-regler tillämpats som
godkänts av EU-kommissionen per den 31 december 2004. IFRS är föremål för fortlöpande
översyn och godkännande av EU, varför förändringar fortfarande kan ske. Detta kan komma
att påverka de beräkningar som beskrivs i nedanstående text.
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De IFRS-regler som är tillämpliga för Poolia överensstämmer relativt väl med de tidigare
tillämpade rekommendationerna från Redovisningsrådet. Effekterna av övergången till IFRS
blir, förutom påverkan på goodwill, begränsade för Poolia. 

Effekterna vid övergången till IFRS har beräknats enligt övergångsreglerna i IFRS 1 First-
time Adoption of IFRS. Huvudregeln i IFRS 1 innebär en retroaktiv tillämpning av de IFRS-
standarder som gäller 31 december 2005. Enligt övergångsreglerna i IFRS 1 har Poolia valt att
inte tillämpa IFRS 3 Business Combinations på förvärv gjorda före 1 januari 2004.
Jämförelsetal avseende förvärv gjorda under 2003 och tidigare har därför inte omarbetats.
IFRS 3 tillåter inte att goodwill skrivs av enligt plan. Istället skall värdet av goodwill testas
för nedskrivning en gång per år i samband med årsbokslut, eller oftare om indikation finns på
att verkligt värde understiger redovisat värde. Poolia har gjort ett förvärv under 2004, Parker
Bridge, vilket inte har redovisats i enlighet med IFRS 3. En tillämpning av IFRS 3 på
förvärvet av Parker Bridge innebär att 2,9 MSEK av redovisad goodwill omförs till
immateriella tillgångar avseende varumärke. Detta värde skrivs av i sin helhet under 2004.
Med anledning av att avskrivning av goodwill inte längre skall ske, förbättras koncernens
rörelseresultat för 2004 med 9,7 MSEK. Återföring av avskrivningar 2004 enligt IFRS
innebär vidare en nedskrivning av goodwillvärdet per 31 december 2004 med 3,6 MSEK.
Den preliminära sammanlagda effekten är en förbättring av 2004 års resultat efter skatt med
3,2 MSEK.  

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta:
Erik Strand, vd, tel 08-555 650 60
Mats Påhlson, finansdirektör, tel 08-555 650 20

Poolia AB (publ)
Warfvinges väg 20
Box 30081  
104 25 Stockholm 
Tel: 08-555 650 00
Fax: 08-555 650 01
Org.nr: 556447-9912 
www.poolia.se
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