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Pressinformation den 17 februari 2006  

Poolia fortsätter att växa och förbättrar lönsamheten i kärnverksamheten  
Pooliakoncernens omsättning för fjärde kvartalet uppgår till 270,0 miljoner kronor och för helåret till 
1 008,7 miljoner. Fjärde kvartalets rörelseresultat blev -54,9 miljoner. Av detta är -58,9 miljoner 
hänförligt till fortsatt omställningsarbete i Tyskland. Rörelsen i övrigt gav ett positivt rörelseresultat om 
4,0 miljoner för fjärde kvartalet och 26,3 miljoner för helåret, vilket innebär en fyrdubbling av 
rörelsemarginalen.  

Samtliga Poolias marknader har haft en positiv utveckling under fjärde kvartalet 2005. Under kvartalet 
ökade Poolia Sveriges omsättning med 26% jämfört med motsvarande period 2004, och rörelse-
marginalen för kvartalet ligger på 5,2%. Totalt för året visar Poolia Sverige en tillväxt på 23% och en 
ökning av rörelsemarginalen med drygt 2 procentenheter.  

I Storbritannien fortsätter den intensifierade satsning i Edinburgh och Reading som inleddes vid halvårs-
skiftet. Båda orterna har dock haft en negativ inverkan på rörelseresultatet under kvartalet. Intäkterna i 
Storbritannien minskade något under fjärde kvartalet, delvis beroende på att avtalskonstruktionen med en 
stor kund ändrats från brutto- till nettofakturering, vilket också slår igenom på helåret. Rörelsemarginalen 
för helåret blev 3,9% vilket är i linje med föregående år. Efter årets slut har Lynda Pickess, som har lång 
erfarenhet från den brittiska bemanningsbranschen, utsetts till ny vd för Poolia i Storbritannien.   

Verksamheten i Övriga Norden fortsätter den positiva trend som inleddes tidigare under året, med den 
starkaste utvecklingen i Danmark och Finland. Volymen i Övriga Norden mer än fördubblades under 
fjärde kvartalet och rörelsemarginalen blev 6,3%. Totalt för året visar Övriga Norden en tillväxt på 27% 
och en ökning av rörelseresultatet med drygt 3 miljoner.  

I Tyskland togs under fjärde kvartalet beslut om att inrikta verksamheten helt på Poolias kärnverksamhet, 
och därmed intensifiera det omstruktureringsarbete som pågått i Hamburg under året. Beslutet innebär en 
bokslutsreservering på 10,8 miljoner kronor samt en goodwillnedskrivning om 48,1 miljoner. Det åter-
stående tyska goodwillvärdet uppgår till 3,8 miljoner. För helåret kan konstateras en positiv utveckling 
inom kärnverksamheten på de flesta orterna, men på grund av volymminskning och omställningsarbete i 
Hamburg redovisar Tyskland totalt en minskad omsättning och ett negativt resultat.  

Poolia Vård har haft en fortsatt positiv utveckling under fjärde kvartalet med 43% tillväxt jämfört med 
föregående år. Efter en genomförd omorganisation kommer alla kundkontakter i Sverige att hanteras från 
Stockholmskontoret, vilket väntas ge ökad effektivitet på sikt men har påverkat kvartalets resultat 
negativt.  

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

 

Poolia är ledande inom kvalificerad bemanning och finns på drygt 20 orter i Sverige, Norge, Danmark, 
Finland, Tyskland och Storbritannien. Verksamheten omfattar tjänsteområdena Personaluthyrning och 
Rekrytering. Poolia erbjuder kvalificerad personal inom yrkesområdena Ekonomi, Bank & Finans, IT, 
Kontor, HR, Lön, Teknik, Sälj & Marknad, Juridik, Vård samt Life Science.  
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Omsättningen uppgick till 1 008,7 MSEK (905,7). 

 

Rörelseresultatet uppgick till -32,6 MSEK (5,8). 

 

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -31,5 MSEK (8,4).  

 

Resultatet efter skatt uppgick till -44,1 MSEK (3,5). 

 

Resultatet per aktie uppgick till -2,39 SEK (0,19). 

 

Utdelningen föreslås bli 0,25 SEK (0,25) per aktie. 

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,3 MSEK (23,3). 

 

Nedskrivning av goodwill i Tyskland samt avsättning för omstrukturering i Hamburg 
uppgår till sammanlagt 58,9 MSEK. 

 

Korrigerat för dessa nedskrivnings- och omstruktureringskostnader visar koncernen 
ett rörelseresultat på 26,3 MSEK (5,8). 

 

Samtliga jämförelsesiffror för 2004 ges för jämförbara verksamheter, det vill säga 
utan dåvarande dotterbolaget Uniflex som ingick i koncernen förra året.  

Januari  December  

Omsättning 
Omsättningen för koncernen ökade med 11,4% till 1 008,7 MSEK (905,7). Inga förvärv har skett 
under året, valutaeffekten har påverkat omsättningen positivt med 0,7% under året. Personal-
uthyrning var fortsatt det dominerande tjänsteområdet. Andelen rekrytering har ökat från 7% till 
9%. I absoluta tal var yrkesområdet Ekonomi störst.  

Omsättningen på den svenska marknaden har under året fortsatt den ökning som inleddes andra 
halvåret 2004. För helåret uppgick omsättningen till 511,9 MSEK, vilket är en ökning med 23%.  

Övriga Norden, som omfattar Danmark, Finland och Norge, omsatte 40,8 MSEK, vilket är 27% 
över 2004. Huvuddelen av ökningen skedde under andra halvåret. Danmark svarar för den största 
ökningen.  

Omsättningen i Tyskland var 65,1 MSEK, en minskning med 17%. Den lägre omsättningen är 
till största delen hänförlig till Hamburg och beror dels på att en större kund kraftigt minskade sitt 
behov av bemanningstjänster vid inledningen av året, dels på omställningsarbetet som bland 
annat innebar att ej lönsamma uppdrag avslutats.  

I Storbritannien minskade omsättningen med 7% till 293,4 MSEK. Ungefär halva minskningen 
är en följd av att avtalskonstruktionen med en stor kund ändrats från brutto- till nettofakturering. 
Tidigare fakturerades summan av den uthyrda personalens lön och Poolias marginal, men från 
och med 2005 faktureras endast marginalen. En temporärt ökad personalomsättning bland 
innepersonalen vid inledningen av året har haft en negativ inverkan på intäkterna under hela året. 
Personalomsättningen har stabiliserats under andra halvåret.  

Vård, som omfattar verksamhet i Sverige och Norge, har sammantaget omsatt 97,5 MSEK och 
därmed vuxit med 53%. Främsta tillväxten har skett av uthyrning av sjuksköterskor i Norge och 
uthyrning av läkare i Sverige. 

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 

 
31 DECEMBER 2005 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ  1 JANUARI 

 
31 DECEMBER 2005 
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Resultat 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -31,5 MSEK (8,4). Rörelseresultatet uppgick till  
-32,6 MSEK (5,8). Rörelseresultatet inkluderar nedskrivning av goodwill i Tyskland med 48,1 
MSEK samt reservering för omstrukturering av verksamheten i Hamburg med 10,8 MSEK. 
Exkluderas dessa poster var rörelseresultatet 26,3 MSEK.   

Poolia Sverige visade ett rörelseresultat på 28,9 MSEK (13,7). Rörelseresultatet för Övriga 
Norden var -0,9 MSEK (-4,1). Tysklands rörelseresultat var -67,7 MSEK (-5,4), exklusive 
nedskrivning och omstrukturering var resultatet -8,8 MSEK. Storbritannien visade ett 
rörelseresultat för perioden med 11,3 MSEK (12,6). Rörelseresultatet för Vård var 2,9 MSEK 
(0,3).   

Koncernens finansnetto uppgick till 1,1 MSEK (2,6). Skillnaden är en följd av minskade likvida 
medel genom utskiftningen av Uniflex i november 2004. Den höga nivån på bolagets skattesats 
beror huvudsakligen på negativt resultat och nedskrivningar i Tyskland. Uppskjuten 
skattefordran avseende underskott i Tyskland har skrivits ned med 1,7 MSEK. Inga nya 
uppskjutna skattefordringar har bokförts under året. Ofördelade moderbolagskostnader uppgick 
till 7,1 MSEK (11,3).   

Fjärde kvartalet  

Omsättning 
Omsättningen för koncernen ökade med 13% till 270,0 MSEK (238,9). Personaluthyrning var 
fortsatt det dominerande tjänsteområdet. I absoluta tal var yrkesområdet Ekonomi störst.  

Övriga Norden fortsätter den trend som inleddes förra kvartalet och mer än fördubblar sin 
omsättning. Tydligast är ökningen i Danmark, men även Finland har utvecklats väl under fjärde 
kvartalet.  

I Sverige ökade omsättningen med 26% under fjärde kvartalet 2005 jämfört med motsvarande 
period 2004. Omsättningen ökade inom samtliga regioner och yrkesområden med störst ökning 
inom Stockholmsregionen. Antalet arbetsdagar var under fjärde kvartalet lika många som 2004.  

I Storbritannien minskade omsättningen med 14% jämfört med fjärde kvartalet föregående år. 
Personalomsättningen har stabiliserats under andra halvåret men den stora andelen nyanställda 
har påverkat intäkterna även detta kvartal.   

Tysklands omsättning minskade med 15%. Minskningen är framför allt hänförlig till Hamburg, 
medan flera av de övriga orterna har en positiv volymutveckling.   

Poolia Vård, med verksamhet i Sverige och Norge, visade en fortsatt god utveckling och ökade 
med 43% till 22,8 MSEK under fjärde kvartalet.   
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Resultat 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -54,8 MSEK (0,2). Rörelseresultatet uppgick till  
-54,9 MSEK (-0,4). Poolia Sverige visade ett rörelseresultat på 7,6 MSEK (3,6) och 
rörelsemarginalen 5,2%. Resultatet påverkades av en större marknadsföringssatsning i syfte att 
stärka Poolias varumärke som inleddes under september och där huvuddelen av kostnaderna var 
under fjärde kvartalet.   

Storbritannien visade ett rörelseresultat för perioden med 1,1 MSEK (1,1). Rörelsemarginalen 
var 1,6% (1,4%). Den intensifierade satsningen i Reading och Edinburgh hade en negativ 
inverkan på resultatet under fjärde kvartalet.  

Rörelseresultatet för Övriga Norden var 0,9 MSEK (-1,6) med rörelsemarginalen 6,3%. Det är 
första gången som Övriga Norden visar ett positivt resultat, efter ett nollresultat under tredje 
kvartalet.  

Tysklands rörelseresultat var -61,1 MSEK (-1,5). Den 22 december 2005 beslöt Poolias styrelse 
att omstrukturera verksamheten i Hamburg för att helt inrikta sig på kärnverksamheten. De delar 
i Hamburg som ligger utanför kärnverksamheten svarade för ungefär halva omsättningen i 
Tyskland under 2005. Beslutet innebär en avsättning till omstruktureringsreserv om 10,8 MSEK 
samt nedskrivning av goodwill med 48,1 MSEK som belastar fjärde kvartalet. Föregående år 
skrevs goodwillvärdet ned med 3,6 MSEK. Tysklands goodwillvärde är därmed 3,8 MSEK vid 
utgången av 2005.   

Rörelseresultatet för Vård var -0,8 MSEK (-0,2). Kvartalets resultat har påverkats av en 
genomförd omorganisation som innebär att alla kundkontakter i Sverige framöver kommer att 
hanteras från Stockholmskontoret.  

Ofördelade moderbolagskostnader uppgick till -2,6 MSEK (-1,8).   

Information om rörelsegrenar och geografiska områden   

Jan  Dec  
Omsättning och rörelseresultat    

2005

 

Jan-Dec

 

Extern 
omsättning

 

2005

 

Jan-Dec

 

Rörelse-

 

resultat

 

2004

 

Jan-Dec

 

Extern 
omsättning

 

*

 

2004

 

Jan-Dec

 

Rörelse-

 

resultat

 

*

 

Poolia Sverige 511,9

 

28,9

 

416,5

 

13,7

 

Poolia Övriga Norden 40,8

 

-0,9

 

32,2

 

-4,1

 

Poolia Tyskland  65,1

 

-67,7

 

78,2

 

-5,4

 

Poolia Storbritannien 293,4

 

11,3

 

314,9

 

12,6

 

Poolia Vård  97,5

 

2,9

 

63,9

 

0,3

 

Ofördelade moderbolagskostnader 

 

-7,1

  

-11,3

 

Summa 1 008,7

 

-32,6

 

905,7

 

5,8

 

Uniflex -

 

-

 

255,8

 

15,2

 

Summa 1 008,7

 

-32,6

 

1 161,5

 

21,0

       

*För jämförelseändamål har föregående års omsättning och rörelseresultat omräknats för anpassning till den nya 
segmentsindelningen. Den ändrade segmentsindelningen har medfört vissa omallokeringar av kostnader under fjärde kvartalet, 
vilket har påverkat jämförelsetalen för 2004.   
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Okt  Dec  
Omsättning och rörelseresultat    

2005

 
Okt-Dec

 
Extern 

omsättning

 
2005

 
Okt-Dec

 
Rörelse-

 
resultat

 
2004

 
Okt-Dec

 
Extern 

omsättning

 
*

 
2004

 
Okt-Dec

 
Rörelse-

 
resultat

 
*

 
Poolia Sverige 146,9

 
7,6

 
116,5

 
3,6

 
Poolia Övriga Norden 14,2

 
0,9

 
6,2

 
-1,6

 
Poolia Tyskland  16,2

 
-61,1

 
19,0

 
-1,5

 

Poolia Storbritannien 69,9

 

1,1

 

81,3

 

1,1

 

Poolia Vård  22,8

 

-0,8

 

15,9

 

-0,2

 

Ofördelade moderbolagskostnader 

 

-2,6

  

-1,8

 

Summa 270,0

 

-54,9

 

238,9

 

-0,4

 

Uniflex -

 

-

 

40,3

 

2,3

 

Summa 270,0

 

-54,9

 

279,2

 

1,9

       

*För jämförelseändamål har föregående års omsättning och rörelseresultat omräknats för anpassning till den nya  
segmentsindelningen. Den ändrade segmentsindelningen har medfört vissa omallokeringar av kostnader under fjärde kvartalet,  
vilket har påverkat jämförelsetalen för 2004.    
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Likviditet och finansiering 
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2005 till 88,2 MSEK (97,8). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden 7,3 MSEK (23,3). 
Aktieutdelning har lämnats med 4,6 MSEK. Soliditeten uppgick till 57,8% (63,3).   

Investeringar 
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 10,2 MSEK (77,8), där största 
delen utgörs av investeringar i nytt affärssystem.    

Medarbetare 
Antalet årsanställda har uppgått till 1 934 personer (1 838). Per den 31 december 2005 uppgick 
antalet anställda till 2 049 personer (1 960).    

Moderbolaget 
I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, utveckling samt finansförvaltning. 
Omsättningen under perioden uppgick till 4,2 MSEK (6,6) och resultatet efter finansiella poster 
till -85,8 MSEK (-13,6). Resultatet är belastat med nedskrivningar av aktier i dotterbolag med 
110,0 MSEK (12,4). I resultatet ingår också aktieutdelning från dotterbolag med 29,2 MSEK.   

Marknadsutveckling 
Efterfrågan har varit positiv under kvartalet på samtliga Poolias marknader. På flera av 
marknaderna är konkurrensen stor om kvalificerade kandidater, särskilt specialister inom IT och 
ekonomi.  

Enligt statistik från branschorganisationen Bemanningsföretagen omsatte den svenska 
bemanningsbranschen under tredje kvartalet 2005 totalt 2 576 MSEK, en ökning med 42% 
jämfört med motsvarande period året innan. Den del av marknaden som Poolia är aktivt på, det 
vill säga uthyrning och rekrytering inom tjänstemannasektorn, omsatte under tredje kvartalet  
1 077 MSEK (exklusive vård) vilket var en ökning med 27%. På denna marknad hade Poolia en 
andel om 11,0% jämfört med 11,3% under motsvarande period 2004.  
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Koncernens resultaträkning i sammandrag   
Jan-Dec Jan-Dec  Okt-Dec Okt-Dec 

MSEK  2005 2004*  2005 2004*

  
Rörelsens intäkter  1 008,7 905,7 270,0 238,9  
Personalkostnader  -893,3 -810,9  -239,1 -210,2  
Övriga kostnader  -95,3 -74,4  -36,8 -23,4  
Avskrivning anl.tillg.  -4,6 -11,0  -0,9 -2,1  
Nedskrivning goodwill  -48,1 -3,6  -48,1 -3,6  
Rörelseresultat  -32,6 5,8  -54,9 -0,4  
Finansiella poster  1,1  2,6  0,1 0,6  
Resultat efter finansiella poster  -31,5 8,4  -54,8 0,2  
Skatt  -12,6 -4,9  -3,7 -0,1  
Periodens resultat för kvarvarande verksamhet  -44,1 3,5  -58,5 0,1  
Resultat efter skatt för avyttrad verksamhet - 11,1 - 1,7 
Periodens resultat  -44,1 14,6 -58,5 1,8  

Resultat per aktie 
före utspädning, SEK  -2,39  0,19 -3,17 0,00  
Resultat per aktie 
efter utspädning, SEK  -2,39  0,19 -3,17 0,00    

Koncernens balansräkning i sammandrag  

MSEK   2005-12-31 2004-12-31 

 

Tillgångar 
Goodwill   99,7 144,7 
Övr. anläggningstillgångar   15,7 10,9 
Uppskjutna skattefordringar   7,1 8,9 
Kortfristiga fordringar   181,9 161,4 
Likvida medel   88,2 97,8 
Summa tillgångar   392,6 423,7  

Eget kapital och skulder 
Eget kapital   226,8 269,4 
Långfristiga skulder   2,3 7,4 
Kortfristiga skulder   163,5 146,9 
Summa eget kapital och skulder   392,6 423,7 
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser    1,4 0,9   

Förändring av koncernens eget kapital    
Jan-Dec Jan-Dec 

MSEK   2005 2004

 

Belopp vid periodens ingång   269,4 309,1 
Utdelning -4,6 -4,6 
Utskiftning Uniflex - -48,1 
Nyemission 0,1 0,2 
Omräkningsdifferenser   6,0 -1,8 
Periodens resultat   -44,1 14,6 
Belopp vid periodens utgång   226,8 269,4       

* Från och med 2005 tillämpas IFRS, varför jämförelsetalen för 2004 har korrigerats. Jämförelsetalen har även korrigerats avseende 
den verksamhet som avvecklades under 2004 (Uniflex).   



 

8 (11)  

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag   
Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec  

MSEK  2005 2004* 2005 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  7,3 23,3 7,7  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -14,9 -87,9 -1,4  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -4,7 -76,5 -0,1  
Periodens kassaflöde  -12,3 -141,1 6,2   
Likvida medel vid periodens början  97,8 239,5 88,2  
Kursdifferens i likvida medel  2,7 -0,6 -  
Likvida medel vid periodens slut  88,2 97,8 88,2    

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

MSEK  2005 2004* 2005 2004* 

 

Rörelsemarginal, %  -3,2 0,6 -20,3 -0,2  
Vinstmarginal, %  -3,1 0,9 -20,3 0,1  
Avkastning på sysselsatt kapital, %,    
(12 mån rullande)  -12,6 3,2 -12,6 3,2  
Avkastning på totalt kapital, %,    
(12 mån rullande)  -7,7 2,2 -7,7 2,2   

Soliditet, %  57,8 63,6 57,8 63,6  
Andel riskbärande kapital, %  57,8 65,2 57,8 65,2   

Antal årsanställda, genomsnitt  1 934 1 838 1 957 1 889  
Omsättning per anställd, TSEK  522 493 138 126   

Antal aktier, genomsnitt, 
före utspädning** (000)  18 443 18 434 18 445  18 437  
Antal aktier, utestående, 
före utspädning** (000)  18 445 18 440 18 445  18 440   

Antal aktier, genomsnitt, 
efter utspädning** (000)  18 457 18 438 18 459 18 444  
Antal aktier, utestående, 
efter utspädning** (000)  18 459 18 444 18 459 18 444   

Resultat per aktie, 
före utspädning, SEK**  -2,39 0,19 -3,17 0,00   
Eget kapital per aktie, 
före utspädning, SEK**  12,30  14,61 12,30 14,61   

Resultat per aktie, 
efter utspädning, SEK**   -2,39  0,19 -3,17  0,00   
Eget kapital per aktie, 
efter utspädning, SEK**  12,29 14,61 12,29 14,61     

* Från och med 2005 tillämpas IFRS, varför jämförelsetalen för 2004 har korrigerats. Jämförelsetalen har även korrigerats avseende 
den verksamhet som avvecklades under 2004 (Uniflex). 
**Hänsyn har tagits till utspädningseffekten av 2003 års utestående optionsprogram.  
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Händelser efter periodens utgång 
Lynda Pickess har utsetts till vd för verksamheten i Storbritannien.   

Kommande rapporttillfällen och årsstämma  

5 maj 2006 kl 08.00  Delårsrapport januari 

 
mars 2006  

16 augusti 2006 kl 08.00  Delårsrapport januari  juni 2006  

27 oktober 2006 kl 08.00  Delårsrapport januari  september 2006   

Ordinarie årsstämma kommer att hållas i bolagets lokaler i Stockholm på Warfvinges väg 20, 
plan 5, kl 15.00 den 6 april. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från och med 17 
mars och kommer att distribueras till samtliga aktieägare.   

Förslag till utdelning 
Styrelsens förslag till aktieutdelning är 0,25 SEK (0,25) per aktie.      

Stockholm den 17 februari 2006    

Styrelsen    

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Poolias finansiella 
rapporter har tidigare upprättats enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets 
rekommendationer. Från och med den 1 januari 2005 upprättar Poolia sin koncernredovisning 
enligt IFRS. I delårsrapporten för första kvartalet 2005 lämnades en fullständig redogörelse för 
effekterna av införandet av IFRS.  

Övergången till IFRS har medfört förändringar och krav på förtydliganden i vissa av Poolias 
tillämpade redovisningsprinciper. I de fall införandet av IFRS inneburit förändring beskrivs de 
nya redovisningsprinciperna nedan. I övrigt har samma redovisningsprinciper och 
värderingsmetoder tillämpats som i den senaste årsredovisningen.   

Goodwill 
Goodwill redovisas i balansräkningen som en immateriell tillgång till anskaffningsvärde med 
avdrag för eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill har allokerats till 
kassagenererande enheter och prövas årligen för eventuellt nedskrivningsbehov. Prövning av 
nedskrivningsbehov sker dock oftare om det finns indikationer på att en värdeminskning kan ha 
inträffat under året.  
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Om det vid förvärv visar sig att verkligt värde på förvärvade tillgångar, skulder och 
ansvarsförbindelser överstiger anskaffningsvärdet redovisas överskottet omedelbart som en 
intäkt i resultaträkningen. 

 
Nedskrivningar 
Vid varje rapporttillfälle görs en bedömning om någon indikation på värdenedgång föreligger 
avseende koncernens anläggningstillgångar. Föreligger någon indikation på värdenedgång görs 
en nedskrivningsprövning genom att beräkna tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet 
är det högsta av tillgångens nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde.  

Goodwill, tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod samt immateriella tillgångar som inte 
tagits i bruk är föremål för årliga nedskrivningsprövningar.  

En nedskrivning redovisas i resultaträkningen i de fall återvinningsvärdet understiger tillgångens 
bokförda värde. Gjorda nedskrivningar återförs om förändringar skett i de antaganden som ledde 
fram till den ursprungliga nedskrivningen. Återföring av gjord nedskrivning görs inte så att det 
redovisade värdet överstiger vad som skulle ha redovisats, efter avdrag för planenliga 
avskrivningar, om någon nedskrivning inte gjorts. En återföring av gjorda nedskrivningar 
redovisas i resultaträkningen. Nedskrivning av goodwill återförs inte.   

Implementering av IFRS 2005 
Från och med den 1 januari 2005 tillämpar Poolia i sin koncernredovisning de redovisningsregler 
som gäller enligt IFRS. Enligt övergångsreglerna krävs ett jämförelseår vilket innebär att 
övergångsdatum för Poolia är 1 januari 2004 och att jämförelsesiffror för 2004 redovisas enligt 
IFRS-reglerna i Poolias finansiella rapporter för 2005.    

Övergång till IFRS   
Okt-Dec Jan-Dec 

Periodens resultat MSEK  2004 2004 

  

Periodens resultat enligt tidigare principer  3,7 11,4   
Återläggning av goodwillavskrivningar  2,4 9,7   
Avskrivning varumärke  -0,7 -2,9   
Nedskrivning goodwill  -3,6 -3,6 
Periodens resultat enligt IFRS  1,8 14,6      

Eget kapital MSEK    2004-12-31 

  

Eget kapital enligt tidigare principer    266,2   
Återläggning av goodwillavskrivningar  9,7   
Avskrivning varumärke  -2,9   
Nedskrivning goodwill  -3,6   
Eget kapital enligt IFRS  269,4      

Balansomslutning MSEK    2004-12-31 

  

Balansomslutning enligt tidigare principer    420,5   
Återläggning av goodwillavskrivningar  9,7   
Avskrivning varumärke  -2,9   
Nedskrivning goodwill  -3,6   
Balansomslutning enligt IFRS  423,7     
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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

     

http://www.poolia.se

