
Pressinformation den 19 augusti 2005

Den positiva trenden för Poolias resultat fortsätter. Förbättringen i rörelseresultatet för
jämförbara verksamheter under andra kvartalet är 8,5 miljoner kronor jämfört med samma
period föregående år.

Starkast är utvecklingen på den svenska marknaden, vilken är Poolias största. I Sverige ökar
omsättningen med 30% under andra kvartalet 2005 jämfört med motsvarande period 2004, en
fortsättning på den positiva trend som påbörjades under andra halvåret 2004. Rörelse-
marginalen för andra kvartalet är 6,3%, att jämföra med 1,6% för motsvarande period
föregående år. En ny rörlig lönemodell för den svenska innepersonalen har införts och väntas
på sikt påverka lönsamheten positivt.

Även Poolias näst största marknad, Storbritannien, växer. För Poolia Storbritannien var
intäkterna under andra kvartalet lägre än motsvarande period föregående år, men tack vare
lägre kostnader ökade ändå rörelsemarginalen.
 
Verksamheten i Övriga Norden visar en förbättring jämfört med första kvartalet, och både
Finland och Danmark har ett positivt resultat för andra kvartalet. Norge har dock fortsatt
väldigt små volymer och ett negativt resultat. I samtliga nordiska länder har marknaden en
positiv tendens. 

I Tyskland börjar marknaden visa tecken på ljusning efter en lång period av stagnation.
Poolias omställningsarbete i Hamburg följer plan och beräknas vara genomfört innan årets
slut. Övriga orter i Tyskland har en positiv trend avseende både intäkter och resultat.

Verksamheten inom Poolia Vård har sedan halvårsskiftet 2004 haft en mycket positiv trend.
Intäkterna för andra kvartalet 2005 ökar med närmare 60% jämfört med andra kvartalet 2004,
och rörelsemarginalen för kvartalet är 5,4%.

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 486,8 MSEK (445,8) (inkl Uniflex 584,8).
• Rörelseresultatet uppgick till 13,3 MSEK (-0,7) (inkl Uniflex 6,8).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 14,1 MSEK (1,0) (inkl Uniflex 8,7). 
• Resultatet efter skatt uppgick till 8,0 MSEK (-0,4) (inkl Uniflex 5,1).
• Resultatet per aktie uppgick till 0,43 SEK (-0,02) (inkl Uniflex 0,28).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,4 MSEK (inkl Uniflex

14,0).
• En rörlig lönemodell infördes för den svenska innepersonalen, att gälla från den 1

juli.
• Vid jämförelse med 2004 skall beaktas att dåvarande dotterbolaget Uniflex ingick i

koncernen förra året.

Januari – Juni

Omsättning
Omsättningen för koncernen (exklusive Uniflex, som utskiftades till aktieägarna i november
2004) ökade med 9,2% till 486,8 MSEK (445,8). Inkluderas dåvarande dotterbolaget Uniflex i
omsättningen 2004, minskade omsättningen med 98,0 MSEK.  Personaluthyrning var fortsatt
det dominerande tjänsteområdet. Andelen rekrytering fortsätter att öka inom Poolia. I absoluta
tal var yrkesområdet Ekonomi störst.

Omsättningens fördelning på tjänsteområden januari - juni:

Jan-Jun Jan-Jun Förändring % Andel % Andel %
MSEK                                                      2005                2004                                       2005             2004
Personaluthyrning 442,8 535,4 -17,3 91 92
Rekrytering    44,0    35,1 25,3 9  6
Outsourcing                                                    -                 14,3                         -                    -                   2
Summa 486,8 584,8 -16,8 100 100

Resultat
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 14,1 MSEK (8,7). Rörelseresultatet uppgick till
13,3 MSEK (6,8). Exkluderas verksamheten i dåvarande dotterbolaget Uniflex samt 6,8
MSEK avseende engångskostnader som belastade första kvartalet 2004 är rörelseresultatet 7,2
MSEK bättre än 2004. Poolia Sverige visade ett  rörelseresultat på 13,6 MSEK (3,8).
Rörelseresultatet för Övriga Norden var -1,8 MSEK (-2,6). Tysklands rörelseresultat var -4,2
MSEK (-2,8). Storbritannien visade ett  rörelseresultat för perioden med 6,9 MSEK (7,7).
Rörelseresultatet för Vård, med verksamhet i Sverige och Norge, var 2,0 MSEK (0,9).
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Koncernens finansnetto uppgick till 0,8 MSEK (1,9). Skillnaden är en följd av minskade
likvida medel genom utskiftningen av Uniflex i november 2004. Skattesatsen för koncernen
var 43%. Den höga nivån beror huvudsakligen på negativt resultat i Tyskland och Övriga
Norden, där uppskjuten skatteintäkt ej redovisas. Från och med första kvartalet 2005
särredovisas ofördelade moderbolagskostnader om 3,2 MSEK (7,7 MSEK).

Andra kvartalet

Omsättning
Omsättningen för koncernen (exklusive Uniflex, som utskiftades i november 2004) ökade
med 15,3% till 261,1 MSEK (226,4). Inkluderas dåvarande dotterbolaget Uniflex i
omsättningen 2004, minskade omsättningen med 41,6 MSEK. Personaluthyrning var fortsatt
det dominerande tjänsteområdet. Andelen rekrytering har ökat inom Poolia. I absoluta tal var
yrkesområdet Ekonomi störst.

I Sverige ökade omsättningen med 30% under andra kvartalet 2005 jämfört med motsvarande
period 2004. Detta var ett resultat av förbättrade marknadsförutsättningar i kombination med
ett intensifierat säljarbete.

Antalet arbetsdagar var i Sverige två dagar fler än föregående år eftersom påsken 2004 inföll
under andra kvartalet. Antalet arbetsdagar under 2005 har följande fördelning mellan
kvartalen:

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
61 (63) 62 (60) 66 (66) 64 (64)

I Storbritannien minskade omsättningen med 3,1% jämfört med andra kvartalet föregående år.
Huvudskälet är en ökad personalomsättning bland innepersonalen under första halvåret,
vilken dock åter har stabiliserats.

I Övriga Norden har samtliga verksamheter en positiv intäktsutveckling.

Tysklands omsättning minskade med 15%, främst beroende på ett större uppdrag som
avslutades vid årsskiftet.

Verksamheten inom Poolia Vård skiljer sig från övriga verksamheter avseende kund- och
kandidatstruktur. Från och med första kvartalet 2005 redovisas därför Vård som ett eget
segment. Intäkterna för andra kvartalet 2005 ökade med närmare 60% jämfört med andra
kvartalet 2004.

Resultat
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,2 MSEK (5,7). Rörelseresultatet uppgick till
8,8 MSEK (4,9). Exkluderas verksamheten i dåvarande dotterbolaget Uniflex var
rörelseresultatet 8,5 MSEK bättre än 2004. Poolia Sverige visade ett rörelseresultat på 8,4
MSEK (1,7). Storbritannien visade ett rörelseresultat för perioden med 4,0 MSEK (3,6).
Rörelseresultatet för Övriga Norden var -0,5 MSEK (-2,0). Finland visar under andra kvartalet
åter positivt resultat.
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Tysklands rörelseresultat var -2,7 MSEK (-1,9). I Tyskland pågår omställningsarbetet i
Hamburg enligt plan. Kostnaderna för omställningen uppgår till cirka 2 MSEK och belastar
löpande resultatet under andra och tredje kvartalet. Övriga orter i Tyskland har en positiv
trend avseende både intäkter och resultat.

Rörelseresultatet för Vård var 1,4 MSEK (0,7).

Information om rörelsegrenar och geografiska områden 

Jan – Jun 
Omsättning och rörelseresultat 

2005
Jan-Jun

Extern
omsättning

2005
Jan-Jun
Rörelse-
resultat

2004
Jan-Jun

Extern
omsättning

*

2004
Jan-Jun
Rörelse-
resultat

*
Poolia Sverige 248,3 13,6 204,8 3,8
Poolia Övriga Norden 16,1 -1,8 18,8 -2,6
Poolia Tyskland 31,6 -4,2 38,4 -2,8
Poolia Storbritannien 145,7 6,9 153,8 7,7
Poolia Vård 45,1 2,0 30,0 0,9
Ofördelade moderbolagskostnader -3,2 -7,7
Summa 486,8 13,3 445,8 -0,7
Uniflex - - 139,0 7,5
Summa 486,8 13,3 584,8 6,8

*För jämförelseändamål har föregående års omsättning och rörelseresultat omräknats för anpassning
till den nya segmentsindelningen.

Apr – Jun 
Omsättning och rörelseresultat 

2005
Apr-Jun

Extern
omsättning

2005
Apr-Jun
Rörelse-
resultat

2004
Apr-Jun

Extern
omsättning

*

2004
Apr-Jun
Rörelse-
resultat

*
Poolia Sverige 132,6 8,4 102,9 1,7
Poolia Övriga Norden 9,2 -0,5 8,5 -2,0
Poolia Tyskland 15,8 -2,7 18,5 -1,9
Poolia Storbritannien 77,7 4,0 80,2 3,6
Poolia Vård 25,8 1,4 16,3 0,7
Ofördelade moderbolagskostnader -1,8 -1,8
Summa 261,1 8,8 226,4 0,3
Uniflex - - 76,3 4,6
Summa 261,1 8,8 302,7 4,9

*För jämförelseändamål har föregående års omsättning och rörelseresultat omräknats för anpassning
till den nya segmentsindelningen.
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Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni 2005 till 92,9 MSEK (160,0).
Utskiftningen av Uniflex under fjärde kvartalet 2004 medförde en minskning av likvida medel
med 62,7 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden 6,4 MSEK
(14,0). Aktieutdelning har lämnats med 4,6 MSEK. Soliditeten uppgick till 61,8% (58,1).

Investeringar
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 3,7 MSEK (76,6). 

Medarbetare
Antalet årsanställda har i genomsnitt uppgått till 1 912 personer (2 584, varav Uniflex 814).
Per den 30 juni 2005 uppgick antalet anställda till 2 161 personer (3 071, varav Uniflex 
1 054). 

Moderbolaget
I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, utveckling samt finansförvaltning.
Omsättningen under perioden uppgick till 2,3 MSEK (3,3) och resultatet efter finansiella
poster till -2,6 MSEK (1,1). 

Marknadsutveckling  
Efterfrågan på Poolias huvudmarknader Sverige och Storbritannien har haft en fortsatt positiv
trend under andra kvartalet. I Tyskland börjar marknaden visa tecken på ljusning efter en lång
period av stagnation. Branschen påverkas dock negativt av statliga arbetsmarknadsåtgärder,
bland annat statligt stödda bemanningsbyråer som håller lägre priser. Inom Övriga Norden
finns en positiv tendens på samtliga marknader.

På flera av Poolias marknader råder brist på kvalificerade kandidater, särskilt specialister
inom IT och ekonomi. Inom alla yrkesområden ställer kunderna mer specifika krav på
kompetens än tidigare.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
Jan-Jun Jan-Jun Apr-Jun Apr-Jun Helår        

MSEK                                                                2005             2004             2005             2004             2004
Omsättning 486,8  584,8 261,1 302,7 1 161,5
Personalkostnader -431,7 -530,1 -231,5 -273,6 -1 038,8
Övriga kostnader -39,2 -41,3 -19,6 -21,1 -86,7
Avskrivning anl.tillg. -2,6 -6,6 -1,2 -3,1 -11,4
Nedskrivning goodwill - - - - -3,6
Rörelseresultat 13,3 6,8 8,8 4,9 21,0
Finansiella poster 0,8 1,9 0,4 0,8 2,8
Resultat efter finansiella poster 14,1 8,7 9,2 5,7 23,8
Skatt -6,1 -3,6 -3,6 -2,2 -9,2
Periodens resultat 8,0 5,1 5,6 3,5 14,6

Resultat per aktie
före utspädning, SEK 0,43  0,28 0,31 0,19 0,79
Resultat per aktie
efter utspädning, SEK 0,43  0,28 0,31 0,19 0,79

Koncernens balansräkning i sammandrag

MSEK                                                                                               2005-06-30  2004-06-30  2004-12-31  
Tillgångar
Goodwill 147,9 143,3 144,7
Övr. anläggningstillgångar 12,4 12,2 10,9
Uppskjutna skattefordringar 8,8 8,9 8,9
Kortfristiga fordringar 190,3 209,8 161,4
Likvida medel 92,9 160,0 97,8
Summa tillgångar 452,3 534,2 423,7

Eget kapital och skulder
Eget kapital 279,3 310,2 269,4
Långfristiga skulder 10,8 9,2 7,4
Kortfristiga skulder 162,2 214,8 146,9
Summa eget kapital och skulder 452,3 534,2 423,7
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 0,9 2,1 0,9

Förändring av koncernens eget kapital
Jan-Jun Jan-Jun  

MSEK                                                                                                                              2005             2004
Belopp vid periodens ingång 269,4 309,4
Effekt av byte av redovisningsprincip (RR 29) - -0,3
Justerat belopp vid periodens ingång 269,4 309,1
Utdelning -4,6 -4,6
Omräkningsdifferenser 6,5 0,6
Periodens resultat 8,0 5,1
Belopp vid periodens utgång 279,3 310,2
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
Jan-Jun Jan-Jun Apr-Jun Helår

MSEK                                                                                     2005             2004             2005             2004
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,4 14,0 0,3 23,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -9,6 -83,5 -6,2 -87,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4,6 -10,8 -4,6 -76,5
Periodens kassaflöde -7,8 -80,3 -10,5 -141,1 
Likvida medel vid periodens början 97,8 239,5 101,2 239,5
Kursdifferens i likvida medel 2,9 0,8 2,2 -0,6
Likvida medel vid periodens slut 92,9 160,0 92,9 97,8

Nyckeltal
Jan-Jun Jan-Jun Apr-Jun Apr-Jun Helår 

MSEK                                                                2005             2004             2005             2004             2004
Rörelsemarginal, % 2,7 1,2 3,4 1,6 1,8
Vinstmarginal, % 2,9 1,5 3,5 1,9 2,1
Avkastning på sysselsatt kapital, %,
(12 mån rullande) 10,2 - - - 8,4
Avkastning på totalt kapital, %,
(12 mån rullande) 6,1 - - - 5,5

Soliditet, % 61,8 58,1 61,8 58,1 63,6
Andel riskbärande kapital, % 64,0 59,6 64,0 59,6 65,2

Antal årsanställda, genomsnitt 1 912 2 584 1 956 2 694 2 586
Omsättning per anställd, TSEK 255 226 133 112 449

Antal aktier, genomsnitt,
före utspädning* (000) 18 441 18 433 18 442 18 433 18 434
Antal aktier, utestående,
före utspädning* (000) 18 445 18 433 18 445 18 433 18 440

Antal aktier, genomsnitt,
efter utspädning* (000)    18 456 18 456 18 456 18 456 18 438
Antal aktier, utestående,
efter utspädning* (000) 18 458   18 456 18 458 18 456 18 443

Resultat  per aktie,
före utspädning, SEK* 0,43  0,28 0,31 0,19 0,79 
Eget kapital per aktie,
före utspädning, SEK* 15,14 16,83 15,14 16,83 14,61

Resultat  per aktie,
efter utspädning, SEK*  0,43 0,28 0,31  0,19 0,79 
Eget kapital per aktie,
efter utspädning, SEK* 15,13  16,81 15,13 16,81 14,61

*Hänsyn har tagits till utspädningseffekten av 2003 års utestående optionsprogram. 
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Händelser efter periodens utgång
Den 1 juli infördes en rörlig lönemodell för den svenska innepersonalen (konsulterna som
hyrs ut har sedan tidigare prestationsbaserad lön). Syftet med den nya modellen är att öka
Poolias möjligheter att skapa långsiktig lönsamhet och att öka medarbetarnas engagemang
genom ett delat resultat.

Kommande rapporttillfällen

9 november kl 13.00 Delårsrapport januari-september
februari 2006 Bokslutskommuniké 2005

Stockholm den 19 augusti 2005
 
Erik Strand
vd

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 lämnas 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.

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.
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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 redovisnings-
regler 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. 

Vid beräkning av de preliminära övergångseffekterna har gällande IFRS-regler tillämpats.
IFRS är föremål för fortlöpande översyn och godkännande av EU, varför förändringar
fortfarande kan ske. Detta kan komma att påverka de avstämningar som beskrivs nedan. 

Övergång till IFRS
Apr-Jun Jan-Jun    

Periodens resultat MSEK                                                                                              2004             2004   
Periodens resultat enligt tidigare principer 1,8 1,7  
Återläggning av goodwillavskrivningar 2,4 4,8  
Avskrivning varumärke -0,7 -1,4  
Nedskrivning goodwill - -   
Periodens resultat enligt IFRS 3,5 5,1  

Eget kapital MSEK                                                                                                                    2004-06-30   
Eget kapital enligt tidigare principer 306,8  
Återläggning av goodwillavskrivningar 4,8  
Avskrivning varumärke -1,4  
Nedskrivning goodwill -  
Eget kapital enligt IFRS 310,2  

Balansomslutning MSEK                                                                                                         2004-06-30   
Balansomslutning enligt tidigare principer 530,8  
Återläggning av goodwillavskrivningar 4,8  
Avskrivning varumärke -1,4  
Nedskrivning goodwill -  



9 (9)

Balansomslutning enligt IFRS 534,2  

Omräknad segmentsredovisning enligt IFRS och anpassning till ny segmentsindelning

Omsättning och rörelseresultat 

2004
Jul-Sep
Extern

omsättning

2004
Jul-Sep

Rörelse-
resultat

2004
Okt-Dec

Extern
omsättning

2004
Okt-Dec
Rörelse-
resultat

Poolia Sverige 95,2 6,3 116,5 3,6
Poolia Övriga Norden 7,3 -1,3 6,2 -2,1
Poolia Tyskland 20,6 -1,1 19,0 -1,5
Poolia Storbritannien 79,8 3,9 81,3 1,1
Poolia Vård 18,1 1,0 15,9 0,3
Ofördelade moderbolagskostnader -1,8 -1,8
Summa 221,0 7,0 238,9 -0,4
Uniflex 76,5 5,3 40,3 2,3
Summa 297,5 12,3 279,2 1,9

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
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