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Rekordår för Poolia  högsta intäkterna och lönsamheten någonsin  
Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på 
samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga länder ökade sin försäljning jämfört med året 
innan. Koncernens tillväxt på sammanlagt 21% är rent organisk. För fjärde kvartalet uppgick 
intäkterna till 332,0 MSEK. Koncernens rörelseresultat för helåret blev 74,7 MSEK, vilket motsvarar 
en rörelsemarginal på 6,1% och innebär en förbättring jämfört med föregående år på 107,3 MSEK. 
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet blev 18,2 MSEK. Under 2006 har vi fortsatt arbetet med att se 
över Poolias geografiska närvaro. Vi har under året stängt ett kontor i Sverige samt det norska 
kontoret. Nu satsar vi på att expandera från befintlig bas i de nordiska länderna och genom att göra 
nyetableringar framför allt i Storbritannien och Tyskland.  

För att anpassa Poolias kapitalstruktur föreslår styrelsen en sammanlagd utdelning på 2,50 (0,25) SEK 
per aktie, varav 1,50 SEK per aktie är extrautdelning.  

Poolia Sverige fortsatte under fjärde kvartalet sin positiva utveckling med en intäktsökning på 36% 
och en rörelsemarginal på 12,3%. Totalt för året uppgick intäkterna i Sverige till 689,8 MSEK och 
rörelseresultatet till 72,0 MSEK, motsvarande 10,4% marginal. Resultatet beror på en kombination av 
stark efterfrågan, fokuserat säljarbete och fortsatta effektiviseringar. Under fjärde kvartalet togs 
Poolias nya affärsstödssystem i bruk i den svenska verksamheten.  

Finland och Danmark hade under fjärde kvartalet en fortsatt positiv lönsamhetsutveckling. Totalt för 
året växte segmentet Övriga Norden med 25% och rörelsemarginalen uppgick till 0,2%.  

Tyskland, där vi nu bara har verksamhet inom Poolias kärnområden, hade under fjärde kvartalet en 
god tillväxt. Vi har dock ännu inte uppnått tillräcklig volym för att bära samtliga gemensamma 
kostnader i Tyskland och resultatet blev därför negativt även detta kvartal. Totalt för året ökade 
intäkterna för kärnverksamheten i Tyskland med 67%, men rörelseresultatet var negativt. Vid 
årsskiftet öppnades ett nytt kontor i Köln.  

Utvecklingen för Poolia Storbritannien har under året gått i vågor. Efter det starka tredje kvartalet 
visade årets sista kvartal en svagare tillväxt och ett negativt rörelseresultat, det senare delvis påverkat 
av nyetableringarna i Canary Wharf och vid årsskiftet även Glasgow. Totalt för året växte den brittiska 
verksamheten med 11% och rörelsemarginalen uppgick till 2,3%.   

Poolia Vård ökade under fjärde kvartalet såväl intäkter som resultat. Den tidigare svaga utvecklingen 
på läkarsidan har vänt och vi växer nu inom uthyrning av både sjuksköterskor och läkare. Under 
kvartalet fortsatte förberedelserna för att etablera verksamheten under eget varumärke, bland annat 
med flytt till egna lokaler. Totalt för året var tillväxten 10% och rörelsemarginalen blev 6,4%.   

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

Poolias framgång bygger på att vi ständigt strävar efter högsta kvalitet och att vi har specialiserat oss 
på att hyra ut och rekrytera kvalificerad personal inom våra fokusområden ekonomi, administration, IT 
och vård. Poolia har funnits sedan 1989 och har verksamhet i sex länder. 
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Intäkterna uppgick till 1221,1 (1 008,7) MSEK. 

 

Rörelseresultatet uppgick till 74,7 (-32,6) MSEK. 

 

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 76,6 (-31,5) MSEK.  

 

Resultatet efter skatt uppgick till 55,3 (-44,1) MSEK. 

 

Resultatet per aktie uppgick till 3,00 (-2,39) SEK. 

 

Utdelningen föreslås bli 2,50 (0,25) SEK per aktie varav 1,50 extrautdelning. 

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,7 (7,3) MSEK.   

Januari 

 

December  

Intäkter 
Intäkterna för koncernen ökade med 21% till 1221,1 (1 008,7) MSEK. Exkluderas de under 
perioden avvecklade delarna av verksamheten i Hamburg var tillväxten 26% för koncernen. 
Valutaeffekten har påverkat intäkterna negativt med 0,5% under perioden. Verksamheten 
visar tillväxt på samtliga geografiska marknader. Personaluthyrning är det största 
tjänsteområdet. Andelen rekrytering har ökat från 9% till 10%. I absoluta tal var yrkesområdet 
Ekonomi störst.  

Resultat 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 76,6 (-31,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick 
till 74,7 (-32,6) MSEK. Rörelsemarginalen var 6,1% (neg). Exkluderas de i Hamburg 
avvecklade verksamheterna, avsättning till omstruktureringsreserv och nedskrivning av 
goodwill 2005 var rörelseresultatet 70,3 (30,8) MSEK och rörelsemarginalen 5,8 (3,2) %.   

Poolia Sverige visade ett rörelseresultat på 72,0 (28,9) MSEK och rörelsemarginalen var 10,4 
(5,6) %. Rörelseresultatet för Övriga Norden var 0,1 (-0,9) MSEK och rörelsemarginalen 
0,2% (neg). Tysklands rörelseresultat var -1,1 (-67,7) MSEK. Storbritanniens rörelseresultat 
var 7,6 (11,3) MSEK och rörelsemarginalen 2,3 (3,9) %. Rörelseresultatet för Vård var 6,9 
(2,9) MSEK och rörelsemarginalen 6,4 (3,0) %.   

Koncernens finansnetto uppgick till 1,9 (1,1) MSEK. Ofördelade moderbolagskostnader 
uppgick till -10,8 (-7,1) MSEK.  

Skattesatsen för koncernen uppgick till 28%.   

Fjärde kvartalet  

Intäkter 
Intäkterna för koncernen ökade med 23% till 332,0 (270,0) MSEK, vilket är den högsta 
kvartalsintäkterna för Poolia någonsin. Exkluderas avvecklade verksamheter i Hamburg är 
ökningen 28% för koncernen. Valutaeffekten har påverkat intäkterna negativt med 2,1% 
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under kvartalet.  Personaluthyrning är det största tjänsteområdet. Andelen rekrytering har ökat 
från 8% till 9%. I absoluta tal var yrkesområdet Ekonomi störst.  

Tillväxten för Poolia Sverige har fortsatt att utvecklas starkt. För kvartalet uppgick intäkterna 
till 200,3 (146,9) MSEK, vilket är en ökning med 36%. Tillväxt sker i samtliga yrkesområden 
och regioner, med den starkaste utvecklingen i Region Öst.  

Övriga Norden, som under 2006 omfattade Danmark, Finland och Norge, omsatte 13,1 (14,2) 
MSEK, vilket är 8% lägre än föregående år. Andelen rekrytering har ökat markant. 
Verksamheten i Poolia Norge har avvecklats under fjärde kvartalet, och istället har Poolia 
inlett samarbete med en partner som är väl etablerad på den norska marknaden. Poolia Vård 
driver dock vidare sin verksamhet i både Sverige och Norge.  

Intäkterna i Tyskland var 11,2 (16,2) MSEK. Utfallet 2006 omfattar uteslutande intäkter från 
kärnverksamheten, och motsvarande intäkt föregående år var 8,9 MSEK.  

 

I Storbritannien ökade intäkterna med 8% till 75,8 (69,9) MSEK. Starkast var tillväxten i 
London och Edinburgh. En tillfällig avmattning av bemanningsmarknaden inom banksektorn 
har noterats. Nedgången beror på de rekordstora bonusutbetalningar som förväntas betalas av 
flera banker till medarbetare som är anställda fram till årsskiftet. Rörligheten inom denna 
sektor har därför varit lägre under kvartalet. En temporärt något högre personalomsättning än 
normalt bland Poolias innepersonal har haft en negativ inverkan på intäkter och effektivitet. 
Vid årsskiftet bytte dotterbolaget namn från Poolia Parker Bridge till Poolia UK.     

Poolia Vård har sammantaget omsatt 31,6 (22,8) MSEK. Tillväxten jämfört med föregående 
år har skett inom uthyrning av sjuksköterskor i både Norge och Sverige. Trenden för 
uthyrning läkare har nu vänts och visar en positiv utveckling.  

Resultat 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 18,9 (-54,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick 
till 18,2 (-54,9) MSEK och rörelsemarginalen till 5,5% (neg). Exkluderas de under 2006 
avvecklade delarna av verksamheten i Hamburg, samt under 2005 nedskrivning av goodwill 
och avsättning till omstruktureringsreserv, uppgick rörelseresultatet till 18,6 (4,3) MSEK och 
rörelsemarginalen till 5,6 (1,7) %.  

Rörelseresultatet i Poolia Sverige var 24,6 (7,6) MSEK. Rörelsemarginalen var 12,3 (5,2) %. 
God efterfrågan, hög beläggningsgrad och förbättrad effektivitet ökade lönsamheten inom 
samtliga regioner.   

Rörelseresultatet för Övriga Norden var -0,8 (0,9) MSEK. Resultatet för den norska 
verksamheten blev -1,3 MSEK, vilket inkluderar samtliga kostnader för avvecklingen av 
kontoret i Oslo.  

Tysklands rörelseresultat var sammantaget -2,3 (-61,1) MSEK. Nyetableringen av kontor i 
Düsseldorf och Köln har givit ett negativt bidrag om sammanlagt 1,1 (0) MSEK. 
Verksamheterna i Tyskland har ännu ej uppnått en volym som täcker deras gemensamma 
kostnader.   

Storbritanniens rörelseresultat för perioden var -2,2 (1,1) MSEK. Etableringar under 
uppbyggnad (Reading, Glasgow och Canary Wharf) har givit sammanlagt 1,8 (1,1) MSEK i 
negativt rörelseresultat under perioden. Edinburgh nådde under perioden break-even och 
hade ett positivt rörelseresultat för kvartalet.     
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Rörelseresultatet för Vård var 2,5 (-0,8) MSEK och rörelsemarginalen 7,9% (neg).   

Ofördelade moderbolagskostnader uppgick till -3,6 (-2,6) MSEK.    

Information om rörelsegrenar och geografiska områden   

Jan 

 
Dec  

Intäkter och rörelseresultat    

2006

 

Jan-Dec

 

Rörelsens 
intäkter

 

2006

 

Jan-Dec

 

Rörelse-

 

resultat

 

2005

 

Jan-Dec

 

Rörelsens 
intäkter

  

2005

 

Jan-Dec

 

Rörelse-

 

resultat

  

Poolia Sverige 689,8

 

72,0

 

511,9

 

28,9

 

Poolia Övriga Norden 51,0

 

0,1

 

40,8

 

-0,9

 

Poolia Tyskland  47,6

 

-1,1

 

65,1

 

-67,7

 

Poolia Storbritannien 325,2

 

7,6

 

293,4

 

11,3

 

Poolia Vård  107,5

 

6,9

 

97,5

 

2,9

 

Ofördelade moderbolagskostnader 

 

-10,8

  

-7,1

 

Summa 1 221,1

 

74,7

 

1 008,7

 

-32,6

       

Okt 

 

Dec  
Intäkter och rörelseresultat    

2006

 

Okt-Dec

 

Rörelsens 
intäkter

 

2006

 

Okt-Dec

 

Rörelse-

 

Resultat

 

2005

 

Okt-Dec

 

Rörelsens 
intäkter

  

2005

 

Okt-Dec

 

Rörelse-

 

resultat

  

Poolia Sverige 200,3

 

24,6

 

146,9

 

7,6

 

Poolia Övriga Norden 13,1

 

-0,8

 

14,2

 

0,9

 

Poolia Tyskland  11,2

 

-2,3

 

16,2

 

-61,1

 

Poolia Storbritannien 75,8

 

-2,2

 

69,9

 

1,1

 

Poolia Vård  31,6

 

2,5

 

22,8

 

-0,8

 

Ofördelade moderbolagskostnader 

 

-3,6

  

-2,6

 

Summa 332,0

 

18,2

 

270,0

 

-54,9

    

Likviditet och finansiering 
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2006 till 95,5 (88,2) MSEK. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden 24,7 (7,3) MSEK. 
Aktieutdelning lämnades i april månad 2006 med 4,6 MSEK. Soliditeten uppgick till 58,6 
(57,8) %.   

Investeringar 
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 10,9 (10,2) MSEK.    

Säsongsvariationer 
Antal arbetsdagar i Sverige har haft följande fördelning mellan kvartalen:  

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Totalt  
64 (61) 59 (62) 65 (66) 63 (64) 251 (253) 
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Medarbetare 
Antalet årsanställda har i genomsnitt uppgått till 2 047 personer (1 934). Per den 31 december 
2006 uppgick antalet anställda till 2 238 personer (2 049).   

Exkluderas avvecklad verksamhet i Hamburg uppgick antalet årsanställda i genomsnitt till 
2 004 (1 749), och antalet anställda per den 31 december till 2 238 (1 864).   

Moderbolaget 
I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, utveckling samt finansförvaltning. 
Omsättningen under perioden uppgick till 10,7 (4,2) MSEK och resultatet efter finansiella 
poster till -3,6 (-85,8) MSEK. I resultatet ingår anteciperad aktieutdelning från dotterbolag 
med 6,7 (29,2) MSEK.   

Marknadsutveckling   
Efterfrågan har varit god under fjärde kvartalet på samtliga Poolias marknader. I 
Storbritannien har totalmarknaden en sämre utveckling än i Poolias övriga länder, men 
efterfrågan på kvalificerade tjänstemän är fortsatt god. På flera av marknaderna är 
konkurrensen stor om kvalificerade kandidater, särskilt specialister inom IT och ekonomi.  

Enligt statistik från den svenska branschorganisationen Bemanningsföretagen omsatte de 35 
största medlemsföretagen 13 180 MSEK totalt under 2006, vilket är en ökning med 26% 
jämfört med året innan. De 35 största företagen beräknas motsvara 90 procent av branschens 
totala omsättning. Den del av marknaden som Poolia är aktivt på, det vill säga uthyrning och 
rekrytering inom tjänstemannasektorn, omsatte under året cirka 6 358 MSEK vilket var en 
ökning med 34%. På denna marknad hade Poolia både under kvartalet och under helåret en 
andel om 10,8%, vilket är oförändrat jämfört med helåret 2005.  
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Koncernens resultaträkning i sammandrag   
Jan-Dec Jan-Dec  Okt-Dec Okt-Dec          

MSEK  2006 2005 2006 2005

  
Rörelsens intäkter  1 221,1 1 008,7 332,0 270,0  
Personalkostnader  -1 037,9 -893,3  -278,8 -239,1  
Övriga kostnader  -103,7 -95,3  -32,7 -36,8  
Avskrivning anläggningstillgångar  -4,8 -4,6  -2,3 -0,9  
Nedskrivning goodwill  - -48,1  - -48,1  
Rörelseresultat  74,7 -32,6  18,2 -54,9  
Finansiella poster  1,9 1,1  0,7 0,1  
Resultat efter finansiella poster  76,6 -31,5  18,9 -54,8  
Skatt  -21,3 -12,6  -5,3 -3,7  
Periodens resultat  55,3 -44,1 13,6 -58,5  

Resultat per aktie 
före utspädning, SEK  3,00  -2,39 0,73 -3,17  
Resultat per aktie 
efter utspädning, SEK  3,00  -2,39 0,73 -3,17    

Koncernens balansräkning i sammandrag  

MSEK   2006-12-31 2005-12-31 

 

Tillgångar 
Goodwill   99,5 99,7 
Övriga anläggningstillgångar   21,5 15,7 
Uppskjutna skattefordringar   7,4 7,1 
Kortfristiga fordringar   246,3 181,9 
Likvida medel   95,5 88,2 
Summa tillgångar   470,2 392,6  

Eget kapital och skulder 
Eget kapital   275,4 226,8 
Långfristiga skulder   0,5 2,3 
Kortfristiga skulder   194,3 163,5 
Summa eget kapital och skulder   470,2 392,6 
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser    1,5 1,4   

Förändring av koncernens eget kapital    
Jan-Dec  Jan-Dec   

MSEK   2006 2005

 

Belopp vid periodens ingång   226,8 269,4 
Nyemission* 0,3 0,1 
Utdelning -4,6 -4,6 
Omräkningsdifferenser   -2,4 6,0 
Periodens resultat   55,3 -44,1 
Belopp vid periodens utgång   275,4 226,8        
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag   
Jan-Dec Jan-Dec Okt-Dec  

MSEK  2006 2005 2006 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  24,7 7,3 14,7 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -10,8 -14,9 -3,3  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -4,4 -4,8 -0,1  
Periodens kassaflöde  9,5 -12,4 11,3   
Likvida medel vid periodens början  88,2 97,8 85,1  
Kursdifferens i likvida medel  -2,2 2,8 -0,9  
Likvida medel vid periodens slut  95,5 88,2 95,5    

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

MSEK  2006 2005 2006 2005 

 

Rörelsemarginal, %  6,1 -3,2 5,5 -20,3  
Vinstmarginal, %  6,3 -3,1 5,7 -20,3  
Avkastning på sysselsatt kapital, %,    
(12 mån rullande)  30,5 -12,6 30,5 -12,6  
Avkastning på totalt kapital, %,    
(12 mån rullande)  17,8 -7,7 17,8 -7,7   

Soliditet, %  58,6 57,8 58,6 57,8  
Andel riskbärande kapital, %  58,6 57,8 58,6 57,8   

Antal årsanställda, genomsnitt  2 047 1 934 2 093 1 957  
Intäkter per anställd, TSEK  597 522 159 138   

Antal aktier, genomsnitt, 
före utspädning (000)  18 461 18 443 18 467  18 445  
Antal aktier, utestående, 
före utspädning (000)  18 467 18 445 18 467  18 445   

Antal aktier, genomsnitt, 
efter utspädning* (000)     18 461 18 457 18 467 18 459  
Antal aktier, utestående, 
efter utspädning* (000)  18 467 18 459 18 467 18 459   

Resultat per aktie, 
före utspädning, SEK  3,00 -2,39 0,73 -3,17   
Eget kapital per aktie, 
före utspädning, SEK  14,91 12,30 14,91 12,30  

Resultat per aktie, 
efter utspädning, SEK*  3,00 -2,39 0,73  -3,17   
Eget kapital per aktie, 
efter utspädning, SEK*  14,91 12,29 14,91 12,29     

*Avser utspädningseffekten av 2003 års utestående optionsprogram. Per 31 december 2006 finns inga utestående optioner. 
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Händelser efter periodens utgång  

Inga väsentliga händelser finns att rapportera.   

Kommande rapporttillfällen och årsstämma  

8 maj  2007 kl 08.00  Delårsrapport januari  mars 2007 
21 augusti 2007 kl 08.00  Delårsrapport januari  juni 2007 
26 oktober 2007 kl 08.00  Delårsrapport januari  september 2007  

Årsstämma kommer att hållas i bolagets lokaler i Stockholm på Warfvinges väg 20, plan 5, 
den 12 april 2007  kl 15.00. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från och med den 
29 mars och kommer att distribueras till samtliga aktieägare.  

Förslag till utdelning 
Poolias verksamhet genererar vid organisk tillväxt ett kassaflöde som överstiger behovet av 
rörelsekapital och avkastningen till aktieägarna enligt utdelningspolicyn (30% av resultatet 
efter skatt). Bolagets tillväxtstrategi innefattar såväl fortsatt organisk tillväxt som förvärv, det 
senare framför allt vid inträde på nya marknader.  

Mot denna bakgrund vill styrelsen göra en anpassning av det egna kapitalet med 28 MSEK. 
Styrelsen föreslår därför en sammanlagd utdelning på 2,50 (0,25) SEK per aktie, varav 1,50 
SEK per aktie är extrautdelning. Poolias soliditet uppgår efter föreslagen ordinarie och extra 
utdelning till 54,1%.   

Stockholm den 15 februari 2007  

Styrelsen   

Redovisningsprinciper 
Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. 
Koncernredovisning upprättas enligt IFRS. Samma redovisningsprinciper och 
värderingsmetoder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen.  

Denna delårsrapport 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

