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KORT OM POOLIA

» Poolia är ett ledande bemanningsföretag med verksamhet i Sverige, Danmark, 
Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien.

» Poolia är specialiserat på bemanning med kvalificerade tjänstemän och vårt  
unika arbetssätt garanterar att våra uppdragsgivare får kompetent personal.

» Poolia erbjuder personaluthyrning och rekryteringstjänster inom yrkesområdena  
ekonomi, bank & finans, IT, kontor, HR, lön, teknik, sälj & marknad, juridik, vård  
samt life science.

» Poolia vände till vinst under 2004. Årsomsättningen var cirka 1,2 miljarder kronor  
och rörelseresultatet 17,8 miljoner kronor.

» Poolia hade vid årsskiftet 1 840 personer anställda.

» Poolias vision är att bolaget ska bli ledande i Europa inom bemanning med 
kvalificerade tjänstemän.

Ett ledande 
bemanningsföretag

Flavia De San Juan Braga
konsult, kontor



Håkan Wennermo
konsult, ekonomi
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AFFÄRSIDÉ

Poolia ska förse företag och organisationer med den kompetens 
som – tillfälligt eller permanent – tillgodoser deras behov av 
kvalificerade tjänstemän.

VISION

Poolia ska bli ledande i Europa inom bemanning med kvalificerade 
tjänstemän.
Med »ledande« avser vi:

» nummer ett i kvalitet och

» bland de tre främsta när det gäller omsättning och lönsamhet.

AFFÄRSIDÉ OCH VISION

Fokus på bemanning 
med kvalificerade tjänstemän

VÅRA VÄRDERINGAR

Att kunden kommer före allt annat är självklart för oss. 
Lika självklart är att nöjda medarbetare är en förut-
sättning för att få nöjda kunder. Därför utgår Poolias 
personalpolitik från varje medarbetare. Den öppenhet 
och familjekänsla som präglar Poolia har skapat ett  
företag där medarbetarna trivs. Det märker kunderna. Vår 
starka företagskultur och våra sju värderingar har löpt 
som en röd tråd genom allt vi gjort ända sedan starten för 
15 år sedan, då Björn Örås grundade Ekonompoolen.

1. Affärer först, sedan administration

2. Du är betydelsefull

3. Att våga det oprövade

4. Att alltid göra sitt bästa

5. Viljan att ta ansvar

6. Med hjärta och lust

7. Att vara det goda företaget
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VIKTIGA HÄNDELSER

Finansiella nyckeltal

2004 2003

Omsättning, MSEK 1 161,5 766,3

Rörelsemarginal, % 1,5 -9,6

Vinstmarginal, % 1,8 -8,2

Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,4 -14,8

Avkastning på totalt kapital, % 4,8 -10,8

Soliditet, % 63,3 65,8

Andel riskbärande kapital, % 64,9 67,2

Antal årsanställda, genomsnitt 2 586 1 871

Omsättning per anställd, TSEK 449 410

Resultat per aktie, SEK 0,62 -2,82

Eget kapital per aktie, SEK 14,43 16,78

Året i korthet

» Omsättningen uppgick till 1 161,5 MSEK (766,3), en ökning med 52%.

» Rörelseresultatet uppgick till 17,8 MSEK (-73,5).

» Rörelseresultat efter finansiella poster uppgick till 20,6 MSEK (-63,0).

» Resultat per aktie uppgick till 0,63 SEK (-2,82).

» Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 23,3 MSEK (10,3).

» Förvärv av det brittiska bolaget Parker Bridge genomfördes per den 1 januari.

» Nya kontor öppnades i Mannheim (Tyskland), Reading (Storbritannien) och Gävle.

» Uniflex utskiftades till aktieägarna och noterades på Nya Marknaden den 16 november.
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Katarina Asang Sandelin
konsult, bank & finans
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KONCERNCHEFEN HAR ORDET

När jag tillträdde som vd och koncernchef för Poolia i 
oktober 2003 var det primära målet att vända koncer-
nen till en situation där vi kunde visa både lönsamhet 
och tillväxt. Det målet är nu infriat. Under 2004 ökade 
omsättningen från 766 MSEK till 1 162 MSEK. Vi för-
värvade i början av året brittiska Parker Bridge och vi 
öppnade nya kontor i Gävle samt i Reading i Storbritan-
nien och Mannheim i Tyskland. Poolia har också vuxit 
i flera av de enheter som funnits med sedan tidigare.

Den vändning som Poolia har gjort kan i viss mån 
förklaras av ett bättre marknadsläge. Under 2004 såg 
vi att marknaderna i flera länder där Poolia verkar bör-
jade återhämta sig från föregående års låga nivåer. Vi 
har också arbetat intensivt med försäljning, kvalitets-
säkring och effektivisering av arbetsprocesser, något 
som lett till att vi kunnat ta marknadsandelar på flera 
områden.

Inför 2005 följer vi kundtrenderna noggrant, och är 
beredda att växla upp verksamheten där så behövs. Vi 
räknar dock inte med någon större tillväxtökning, och 
kommer att kombinera marknadsbearbetningen med 
ett fortsatt effektiviseringsarbete.

RÄTT STRATEGISKA VAL

Under 2004 har vi gjort en omfattande översyn av  
företagets strategiska inriktning. Det står helt klart att 
Poolia verkar på en stor och växande marknad. Den 
europeiska marknaden för bemanning med kvalifice-
rade tjänstemän beräknas omsätta mellan 20 och 30 
miljarder euro årligen.

Vi har också kunnat konstatera att den renodling av 
verksamheten som inleddes år 2002, när tjänster inom 

Poolia är lönsamt igen

industri och lager lades under det egna varumärket 
Uniflex, var rätt väg framåt för Poolia. I hela Europa 
ser vi en tydlig trend att efterfrågan på så kallad specia-
listbemanning, det vill säga bemanning med kvalifice-
rade tjänstemän, ökar mer än den traditionella beman-
ningsmarknaden.

I november 2004 fullföljdes vår renodlingsstrategi i 
och med att Uniflex noterades som ett separat bolag på 
tillväxtbörsen Nya Marknaden.

Poolias erbjudande till marknaden är därmed klart 
och entydigt: Vi erbjuder uthyrning och rekrytering 
av kvalificerade tjänstemän. Vår ambition är att växa 
inom båda dessa områden, och störst tillväxtpotential 
relativt sett ser vi på rekryteringssidan. Det beror dels 
på att den delen av bemanningsmarknaden växer snab-
bast, dels på den tillväxt som följer när de kunder som 
traditionellt förknippat Poolia med personaluthyrning 
inser att vi är lika skickliga på rekryteringstjänster.

När det gäller yrkesområden kan vi konstatera att 
ekonomi, IT och vård står för nära två tredjedelar av 
den europeiska bemanningsmarknaden. Eftersom det 
är just inom dessa tre områden som Poolia står starkt är 
detta för oss ytterligare en bekräftelse på att vi har gjort 
rätt strategiskt vägval.

MARKNAD OCH KONJUNKTUR

Omsättningsmässigt är Sverige Poolias största mark-
nad. Fjolåret började avvaktande men marknaden 
stabiliserade sig under andra halvåret med ökad efter-
frågan inom flera områden. Poolia tog också marknads-
andelar från våra konkurrenter, speciellt på uthyrning 
inom ekonomiområdet och på rekrytering.

Det känns bra att kunna meddela att Poolia åter är en lönsam koncern – ett positivt resul-
tat är en förutsättning för att vi ska kunna växa och nå vår långsiktiga vision. Vårt fokus på  
bemanning med kvalificerade tjänstemän har blivit ännu tydligare under året, och är nu 
basen för den fortsatta europeiska expansionen.



9poolia 2004

I början av 2004 förvärvade vi det brittiska bolaget 
Parker Bridge, som visade ett mycket bra resultat för 
året. Den brittiska marknaden utvecklades väl under 
året vilket gjorde att sysselsättningen, och därmed 
efterfrågan på Poolias tjänster, ökade.

Den stora tyska marknaden är fortsatt svag. Det bör-
jar ljusna för ekonomin i stort men det finns en viss 
eftersläpning när det gäller sysselsättningen. På den 
nordiska marknaden ökade efterfrågan något under 
året.

EN LJUS FRAMTID

Sammantaget står Poolia i dag starkt rustat för framti-
den, både vad gäller vår finansiella ställning och tydlig-
heten i vårt erbjudande. Vi har höjt kvaliteten i alla led 
vilket lett till att vi har tagit marknadsandelar. Mycket 
talar även för att den europeiska konjunkturen kom-
mer att fortsätta utvecklas positivt med en ökad efter-
frågan på bemanningstjänster som följd.

Poolia kommer att fortsätta satsningen på att succes-
sivt bli ett av Europas ledande bemanningsföretag. 
Men tillväxt är inget självändamål. Vi kommer alltid 
att säkerställa att vår verksamhet på befintliga mark-
nader utvecklas enligt plan innan vi tar steget in på en 
ny marknad.

Avslutningsvis vill jag tacka alla Poolias medarbe-
tare, kunder och andra partners för ett givande 2004, 
och jag ser fram emot ett fortsatt samarbete även under 
innevarande år.

Vi ser med tillförsikt på framtiden.

Erik Strand
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Kamran Chohan
konsult, it
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HISTORIA

Poolias milstolpar

1989 Björn Örås grundar Ekonompoolen i Stockholm.

1992 Ny lagstiftning i Sverige som avreglerar personaluthyrning.
Ekonompoolen startar Sveriges första privata arbetsförmedling 
med inriktning mot ekonomer, med tjänsten »Hyr först – anställ 
sedan«.

1994 Teknikerpoolen etableras i Stockholm och Malmö.

1996 Björn Örås blir ensam ägare. Ny strategi – bli en fullsortiments-
leverantör inom bemanningsbranschen.

1997 Ekonompoolen och Teknikerpoolen blir Poolia. Poolia startar 
affärsområdena Kontor samt Sälj & Marknad.

1998 Poolia Kontor startar i Göteborg och Malmö. Poolia startar  
affärsområdet Lager & Industri.

1999 Poolia börsintroduceras. Poolia blir först i Sverige med affärs-
området Juridik.

2000 Fyra nya affärsområden bildas: Bank & Finans, Pedagogik, 
Personal & Lön samt Läkemedel. Poolia blir Sveriges näst mest 
snabbväxande företag i Svenska Dagbladets tillväxtliga och blir 
Sveriges tredje största bemanningsföretag. Poolia startar verk-
samhet i Danmark och Finland. Etablering på 13 nya orter i 
Sverige.

2001 Poolia Vård startas. Start av verksamhet i Norge och Tyskland.

2002 Ny strategi – Poolia fokuserar på kvalificerade tjänster och blir 
Poolia Professionals. Uniflex AB bildas som ett självständigt 
dotterbolag för att förse den svenska marknaden med tjänster 
inom de generella segmenten. Poolia Vård startar i Norge.

2003 Erik Strand tillträder som vd i oktober.

2004 Förvärv av Parker Bridge i London och Edinburgh. Poolias  
styrelse beslutar om utskiftning av Uniflex som en följd av den 
strategi som lades fast 2002.

Björn Örås, Poolias grundare  
och styrelseordförande

Vad har Poolias företagskultur 
betytt för bolagets framgång?

– Enormt mycket. Att våra kunder i undersök-
ning efter undersökning ger oss mycket höga 
kvalitetsbetyg är en följd av att våra värderingar 
genomsyrar det dagliga arbetet. Om till exempel 
inte alla verkligen kände att de är betydelse-
fulla skulle de inte heller våga ta ansvar och 
alltid göra sitt bästa, vilket är två viktiga hörn-
stenar för att kunna leverera kvalitet. 

Det har gått 15 år sedan du grundade Poolia. 
Hur ser bolaget ut om ytterligare 15 år?

– Då är Poolia ett av Europas ledande bolag 
inom kvalificerad bemanning. 

Och hur ska det gå till?

– På 1990-talet blev Poolia en av de största 
aktörerna på den svenska marknaden. Vi skall 
återvända till 90-talets framgångsrecept som 
innebar kraftig tillväxt med hög lönsamhet. Vi 
skall bygga den internationella expansionen på 
ett strukturkapital som vi vet ger bra resultat 
för både våra kunder och oss själva.
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MEDARBETARE

Egentligen är det ganska enkelt: Den som känner sig 
uppskattad och betydelsefull tar också ansvar, vill hitta 
nya lösningar och gör alltid sitt bästa. Det är också  
Poolias företagskultur i ett nötskal. 

De som börjar på Poolia tar alltid del av våra sju 
grundvärderingar. Dessa värderingar har genomsyrat 
Poolia ända sedan starten 1989 och är lika aktuella nu 
som då.

Personalarbetet är A och O för att Poolias med-
arbetare ska trivas och fortsätta att leverera branschens 
högsta kvalitet. På Poolia genomför vi kontinuerligt 
omfattande medarbetarundersökningar som ligger till 
grund för vårt personalarbete. 

Att vi alltid strävar efter att våra medarbetare ska trivas 
har resulterat i att vi är en attraktiv arbetsgivare som 
lockar nya, kompetenta konsulter. Dessutom leder det 
till att konsulter och medarbetare stannar längre hos 
Poolia än genomsnittet för branschen. Det gynnar våra 
kunder, som därmed har möjlighet att få samma kon-
sult under en längre period.

Poolias konsultchefer har täta kontakter med sina 
konsulter ute på de olika arbetsplatserna. Förutom att 
individuella utvecklingsplaner upprättas görs kontinu-
erligt avstämningar under uppdragen. På så sätt säker-
ställer vi både att konsulterna trivs och att projekten 
går som planerat.

Alla anställda inom Poolia erbjuds kompetens-
utveckling genom till exempel vidareutbildning inom 
sina kompetensområden. Vi erbjuder också sociala 

aktiviteter, exempelvis föredrag och fester. Detta och 
god interninformation bidrar till den familjekänsla 
som präglar Poolia. 

NYANSTÄLLNINGAR

När vi rekryterar nya konsulter genomför vi alltid om-
fattande intervjuer och lägger stor vikt vid referenser. 
Syftet är att säkerställa att personen i fråga har rätt 
kunskaper, men också att hon eller han kommer att  
trivas i konsultrollen. 

Nyanställda konsultchefer genomgår en kurs som 
mynnar ut i ett så kallat Pooliacertifikat.
 

JÄMSTÄLLDHET OCH ARBETSMILJÖ

2004 blev Poolia utsett till årets jämställdhetsföretag av 
Folksam, något som vi är mycket stolta över. Arbetet 
med jämställdhet sker naturligt eftersom vi anställer 
efter kompetens och personlighet, inte efter kön.

Poolia har klara mål med sitt arbetsmiljöarbete: vi 
ska aktivt arbeta för att minimera riskerna för ohälsa 
och olycksfall i arbetet. Dessutom har vi ett arbets-
miljömål i vidare bemärkelse – att varje medarbetare 
ska få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Nöjda medarbetare  
ger nöjda kunder

I många kundundersökningar får Poolia höga kvalitetsbetyg. Det uppskattar vi och vi tar det 
också som ett tecken på att våra medarbetare trivs med att jobba och utvecklas hos Poolia. 
Självklart nöjer vi oss inte med detta utan fortsätter att utveckla vårt personalarbete. 

Syftet är att säkerställa att personen i fråga har rätt kunskaper,  
men också att hon eller han kommer att trivas i konsultrollen. 
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De flesta som har besökt ett bibliotek har använt Axiells 
bibliotekssystem LIBRA och BOOK-IT. Axiell Bibliotek 
har även utvecklat och installerat de självbetjäningsauto-
mater som finns på biblioteken. 

För att kunna utveckla konkurrenskraftiga system till 
bibliotek krävs framför allt två saker: För det första måste 
man ha medarbetare som behärskar IT. För det andra 
måste man ha medarbetare som förstår hur bibliotek 
arbetar. 

– Vi har jobbat med Poolia under flera år och är mycket 
nöjda. Poolia har hjälpt oss med kompetensförsörjningen 
genom att förse oss med personer som har både IT-kom-
petens och biblioteksbakgrund, berättar Anders Ahlerup, 
affärsområdeschef för LIBRA på Axiell. 

Poolias rekryteringstjänst »Hyr först – anställ sedan« 

innebär att företaget först hyr en av Poolias medarbetare 
under en tid. Sedan kan bolaget bestämma om man vill 
anställa personen. 

– För oss är »Hyr först« en mycket bra tjänst. Vi får 
möjlighet att se om personen passar in i vår organisation 
och dessutom förbinder vi oss inte att anställa någon om 
marknaden är osäker, säger Anders Ahlerup. 

Vid »Hyr först« arbetar Poolia på precis samma sätt som 
vid en vanlig rekrytering, det vill säga att bolaget sonderar 
marknaden efter bästa tänkbara kandidater och presen-
terar dem för kunden. 

– För mig är upplägget med »Hyr först« bra. Jag har 
fått möjlighet att först lära känna företaget och jag trivs 
mycket bra, berättar Ante Jukic som började på Axiell 
Bibliotek i januari 2005. 

Smart tjänst säkerställer  
att Axiell får rätt IT-kompetens
Precis vid havet, strax utanför Göteborg, finns företaget Axiell Bibliotek. Bolaget är  
marknadsledande inom bibliotekssystem och använder Poolias rekryteringstjänst »Hyr först 
– anställ sedan« när man anställer personal. 

Ante Jukic
konsult, it

CASE
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ATT JOBBA SOM KONSULT

Många vill jobba som konsult hos oss, men alla passar inte i den rollen. 
Det krävs att man är kompetent och serviceinriktad och tycker om att 
byta arbetsplats. Dessutom ska konsulterna snabbt kunna greppa kom-
plexa situationer. När de har fått allt på plats är det ofta dags för nya upp-
drag med nya människor och nya förutsättningar. 

För att klara det måste våra konsulter kunna lyssna och komma med 
konstruktiva förslag. De ska kunna analysera uppdraget samtidigt som de 
själva blir utvärderade av sina uppdragsgivare. Att konsulterna ska vara 
sociala och trivas med att arbeta i grupp är viktigt, samtidigt som mycket 
arbete sker enskilt. Låter det motsägelsefullt? Kanske, men det är konsult-
ernas vardag. 

SÅ ARBETAR OCH UTVECKLAS VÅRA KONSULTER 

Varje konsult har en långsiktig utvecklingsplan som följs upp genom 
regelbundna kontakter med konsultchefen. I planen ingår både individ-
anpassade vidareutbildningar och de praktiska erfarenheter som kund-
uppdragen ger. Tack vare vårt intensiva arbete med personalvård stannar 
våra konsulter länge hos oss. 

NÖJDA KUNDER KRÄVER MARKNADENS BÄSTA KONSULTER

Poolia erbjuder marknadens bästa konsulter, och i de kundundersökningar 
vi genomför får Poolia mycket höga kvalitetsbetyg. Det arbetar vi hårt för 
att få även i fortsättningen, och därför är det viktigt att de som vill jobba 
som konsulter hos oss vet vad jobbet innebär. Dessutom gör vi allt vi kan 
för att våra konsulter ska trivas med Poolia som arbetsgivare. 

SÅ ANSTÄLLER VI MARKNADENS BÄSTA KONSULTER

När en ny konsult anställs gör vi omfattande intervjuer och skriftliga tes-
ter, innan vi går vidare med att noga gå igenom referenser. När vi har 
säkerställt att personen passar in i konsultrollen och har rätt kompetens 
genomgår hon eller han en introduktionsutbildning som berör både upp-
draget och Poolias värderingar.

Poolia har marknadens  
bästa konsulter

En sak vill vi klargöra från allra första början: Poolia ställer 
höga krav. Våra konsulter ska vara skickliga, snabba, sociala 
och serviceinriktade. 

Henrik Jönsson, konsultchef på Poolia Ekonomi

Vilka är de tre viktigaste  
egenskaperna hos en konsult? 

— Kompetensen. Och då menar jag inte bara 
den yrkesmässiga kompetensen utan även den 
sociala. Konsulterna ska också vara nyfikna 
och orädda.

Hur jobbar du som konsultchef  
med dina konsulter? 

– Vi träffas regelbundet och diskuterar igenom 
uppdraget, hur konsulten trivs och inom vilka 
områden hon eller han vill utvecklas. Jag åker 
ofta ut till arbetsplatsen, men vi ses också vid 
seminarier och andra sociala aktiviteter. 

Vilka råd vill du ge till  
en nyanställd konsult? 

– För det första måste jag säga att konsult-
jobbet är oerhört stimulerande. Ta därför vara 
på möjligheten att utvecklas och pröva om 
du vill specialisera dig inom ett område eller 
arbeta bredare. Kunderna ger våra konsulter 
mycket feedback, se det som ett unikt tillfälle 
att utvecklas. Och jag kan garantera att Poolia 
är ett företag där du får möjlighet att växa. 
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ATT JOBBA SOM KONSULT

Poolia har marknadens  
bästa konsulter

Therése Bondesson
konsult, ekonomi
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POOLIA I EUROPA

Ett internationellt 
bemanningsföretag 
År 2000 påbörjades Poolias internationella expansion. Vår vision är att 
bli ett av Europas ledande företag inom bemanning med kvalifi cerade 
tjänstemän.  Under 2004 förvärvades Parker Bridge i Storbritannien och 
sedan tidigare fi nns verksamheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge 
och Tyskland.

STORBRITANNIEN
www.parkerbridge.co.uk
info@parkerbridge.co.uk
+44 20 7464 1550

16 
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NORGE
www.poolia.no
oslo@poolia.com
+47 21 30 70 00

SVERIGE
www.poolia.se
info@poolia.se
+46 8 555 650 00

FINLAND
www.poolia.fi 
tiedotus@poolia.com
+358 9 542 20 200

DANMARK
www.poolia.dk
danmark@poolia.com
+45 70 27 37 47

TYSKLAND
www.poolia.de
info@poolia.de
+49 40 355 0490



– Poolia Parker Bridges noggranna urvalsprocess gör att 
jag vet att kandidaterna matchar våra högt ställda krav. Det 
gör att jag som personalchef sparar tid, och dessutom är vår 
finansavdelning mycket nöjd med kvaliteten på kandidaterna, 
säger Helen Sparrow. 

Ascent Media är ett internationellt mediebolag med 4 000 
anställda som levererar kreativa lösningar till medie- och 
nöjesindustrin. Under det senaste året har Poolia Parker 
Bridge skött rekryteringen av en redovisningschef och en 
medarbetare till leverantörsreskontra till Ascent Medias kon-
tor i London. 

Helen tog med sig  
Poolia Parker Bridge till nya jobbet 
När Helen Sparrow tillträdde som ny personalchef på Ascent Media i London hade hon 
redan samarbetat med Poolia Parker Bridge i flera år. Därför var valet av rekryteringskonsult 
självklart när det blev dags för Ascent Media att rekrytera nya medarbetare.

Ekonomi och finans hör till Poolia Parker Bridges främsta 
områden. Under årens lopp har bolaget byggt upp en mycket 
effektiv konsultverksamhet, och rekryteringserbjudandet hör 
till Storbritanniens bästa. Både vid rekryterings- och uthyr-
ningsuppdrag är kvalitet och tid de två viktigaste paramet-
rarna för att kunderna ska bli nöjda. 

– De konsultchefer som jag har kontakt med är effek-
tiva och professionella och jag har fullt förtroende för dem 
och den service jag får från Poolia Parker Bridge. Jag ser 
fram emot fler lyckade rekryteringar i framtiden, säger Helen 
Sparrow.

18 poolia 2004

Helen Sparrow
personalchef, ascent media

CASE
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Konjunkturen i Europa ökar  
efterfrågan på bemanningstjänster

Poolia finns i dag i sex länder: Sverige, Danmark, 
Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. De  
erfarenheter som vi har från de marknader där vi finns 
i dag kommer att ligga till grund för vår framtida till-
växt. 

Nyckeln till vår framgång, oavsett vilket land vi 
verkar i, är vårt arbetssätt med en enda kontaktperson 
för kunden. Det ger effektiva processer som resulterar i 
bra matchningar och nöjda kunder. Poolias erfarenhet 
inom personaluthyrning och rekrytering, i kombina-
tion med vår storlek gör att vi står väl rustade för att 
fortsätta växa på den europeiska marknaden. 

TILLVÄXTMARKNAD

Europa står för nästan 40 procent av den globala  
bemanningsmarknaden. Det närmaste decenniet väntas 
tillväxten i Europa som helhet bli god, och den star-
kaste tillväxten spås i Frankrike, Tyskland, Belgien och 
Nederländerna.

Marknaden för kvalificerade tjänstemän, det vill säga 
personer med högre utbildning eller lång yrkeserfaren-
het, ser ljus ut. Delar man upp tjänstemannasegmentet 
utgör ekonomi, IT och vård två tredjedelar av omsätt-
ningen. Inom just dessa tre områden har Poolia starka 
erbjudanden. 

TRENDER SOM GYNNAR BEMANNINGSBRANSCHEN

Flera olika trender verkar positivt på bemannings-
branschens tillväxt. Den viktigaste är den så kallade 
liberaliseringstrenden. Lagstiftare runtom i Europa 
avreglerar arbetsmarknaden så att bemanningsföretag 
kan börja konkurrera på bättre villkor. 

Avregleringen hänger samman med att alltfler län-
der går mot en mer flexibel arbetsmarknad. En flexi-
bel arbetsmarknad har visat sig vara ett effektivt sätt 
att möta konjunktursvängningar, vilket bidrar till en 

starkare makroekonomi. Även företagen har blivit mer 
varse om konjunktursvängningarnas effekter och att 
det är dyrt och svårt att friställa arbetskraft. 

Liksom många andra branscher är marknaden för 
bemanningstjänster konjunkturberoende. Under 1990-
talet ökade efterfrågan kraftigt för att sedan falla till-
baka under lågkonjunkturen. Under 2004 såg Poolia 
en förändring. Om ekonomin fortsätter att utvecklas  
positivt bör det leda till högre efterfrågan även på be-
manningstjänster. 

Den demografiska utvecklingen är också viktig 
för Poolia. Om några år kommer andelen personer i  
arbetsför ålder att minska i takt med att 40-talisterna 
går i pension. Det gör att konkurrensen om kvalifi-
cerad arbetskraft ökar vilket kan leda till stora möj-
ligheter för bemanningsföretag. Men för att lyckas 
måste man vara tidigt ute, därför jobbar Poolia  
intensivt med att rekrytera konsulter som har rätt kom-
petens och som trivs med konsultrollen. 

EN VÄRLDSDEL – MÅNGA MARKNADER

Storbritannien, Nederländerna och Frankrike är de 
länder i Europa som procentuellt sett har den största 
andelen av arbetskraften sysselsatt inom bemannings-
branschen, mellan två och fyra procent. I Norden är an-
delen under en procent och i Sydeuropa arbetar ännu 
färre inom bemanningsbranschen.  

Att fler länder avreglerar för att skapa en mer flexibel 
arbetsmarknad, kommer sannolikt leda till att fler per-
soner sysselsätts inom bemanningsbranschen. Samban-
det lyder att ju mer avreglerad en marknad är, desto 
större andel av befolkningen arbetar i bemanningsfö-
retag. 

De europeiska länderna skiljer sig även åt när det gäller 
bemanningsföretagens storlek. I exempelvis Skandinavien, 
Frankrike och Nederländerna dominerar ett fåtal stora  

Den europeiska bemanningsmarknaden är stor, och den växer. Mest växer marknaden för 
tjänstemän. Med siktet inställt på kvalitet fortsätter Poolia resan mot visionen – att bli 
ledande i Europa på bemanning med kvalificerade tjänstemän. 



20 poolia 2004

MARKNAD

aktörer. I Tyskland, Storbritannien och Sydeuropa råder det 
omvända förhållandet. Marknaderna präglas av många små 
aktörer, det vill säga att fragmenteringen är hög. För Poolia 
betyder en hög fragmentering större affärsmöjligheter 
eftersom färre dominerande spelare på marknaden ger ut-
rymme för mindre företag att växa. 

KONKURRENTER

Poolias konkurrenter varierar beroende på marknad. 
Konkurrensen på fragmenterade marknader består av 
mindre, ofta lokala, bemanningsföretag. 

SVERIGE

Sverige är Poolias största marknad och står för halva 
omsättningen. Poolia har här ett stort utbud av tjänster 
inom uthyrning och rekrytering av tjänstemän. Under 
2004 utvecklade vi våra interna processer och genom-
förde en omorganisation för att öka fokus på kunder, 
försäljning, medarbetare och kandidatförsörjning. 

Förändringsarbetet är en viktig förklaring till att 
Poolia tog marknadsandelar på den svenska mark-
naden, trots att bemanningsmarknaden minskade med  
17 procent under första halvåret 2004 jämfört med 
motsvarande period 2003. Poolias marknadsandel var 
vid årets slut nära 12 procent. 

Både inom uthyrning och rekrytering riktade  
Poolia in sig på sina största yrkesområden: ekonomi, 
kontor, vård och IT. Inom ekonomi tog Poolia mark-
nadsandelar, framför allt i Storstockholm och i mellersta  
Sverige. IT-marknaden visade en tillväxt på 45 procent  
under första halvåret 2004 jämfört med första halvåret 
2003. Poolia Vård tog marknadsandelar på en hårt 
konkurrensutsatt marknad. Poolias yrkesområde 
kontor visade också tillväxt på en växande marknad, 
medan omsättningen för teknik sjönk som en följd av 
att marknaden minskade kraftigt. Rekryteringsmark-
naden ökade med tre procent och Poolia tog marknads- 
andelar inom samtliga yrkesområden. 

Den svenska marknaden domineras av fyra stora aktö-
rer – Poolia, Proffice, Manpower och Adecco – som till-
sammans står för omkring 80 procent av marknaden. 
Trots att konkurrensen är hård är Poolia försiktigt 
optimistiskt inför framtiden. Vi har en väl fungerande 
organisation och har genomfört omfattande aktiviteter 
för att säkerställa tillförseln av nya kompetenta kandi-
dater. 

DANMARK

Poolia etablerade sig på den danska marknaden år 2000 
och har kontor i Köpenhamn. Tjänsterna koncentre-
ras till ekonomi, bank, finans, försäljning, marknad 
samt kontor. Under 2004 satsade Poolia på säljsupport, 
redovisning samt administration eftersom efterfrågan 
på dessa yrkesgrupper ökar. 

Penetrationsgraden på den danska marknaden är låg, 
men troligtvis kommer den att öka. Uthyrningsdelen 
av bemanningsbranschen utgörs av cirka 30 stora före-
tag medan rekryteringsbranschen präglas av många små 
företag. Poolia har tagit marknadsandelar inom både ut-
hyrning och rekrytering. Den danska konjunkturen ser 
på sikt lovande ut även om sysselsättningen släpar efter.

NORGE

Poolia startade sin verksamhet i Norge under 2001 och 
jobbar med uthyrning och rekrytering inom ekonomi, 
försäljning och marknadsföring, IT, kontor och vård. 

Under 2002 förvärvades Active Nurse med säte i 
Trondheim. Bolaget arbetar främst med att hyra ut 
sjuksköterskor.

Bemanningsbranschen domineras av Manpower och 
Adecco följda av Proffice. Branschen karaktäriseras av 
låga ingångskostnader vilket leder till att många nya 
företag startar, men också till många förvärv och sam-
manslagningar av företag. 
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Alfa Laval är en världsledande leverantör av special-
produkter och processtekniska lösningar. Koncernens 
produkter och tjänster hjälper kunderna att värma, kyla, 
separera och transportera produkter som exempelvis olja, 
kemikalier, mat och läkemedel. Eftersom kravet på kvali-
tet i verksamheten är absolut ställer koncernen mycket 
höga krav på sina medarbetare. 

– Poolia förser vår organisation med kvalificerade 
medarbetare som hjälper till att utveckla vår verksamhet, 
berättar Eva Møller, logistikchef på Alfa Laval. 

Sedan Poolia började arbeta med Alfa Laval har sam-
arbetet med tiden spritt sig till fler avdelningar. Innan 
Poolia presenterar lämpliga kandidater genomförs nog-
granna tester och intervjuer. Målet är att få rätt person 
på rätt plats.

– Vi är mycket nöjda med Poolias sätt att arbeta och bo-
lagets förmåga att presentera kandidater som har mycket 
hög kompetens, berättar Jørgen Castrup Jørgensen, 
inköpschef på Alfa Laval. 

Alfa Laval och Poolia Danmark  
–ett givande samarbete 
Den globala koncernen Alfa Laval ställer höga krav på sina medarbetare. I Köpenhamn  
förser Poolia bolaget med medarbetare till bland annat inköpsavdelningen. Ett samarbete 
som är mycket framgångsrikt för både Alfa Laval och Poolia.

Diana Laaksonen-Pedersen
konsult, ekonomi

CASE
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FINLAND

Poolias finska verksamhet startade år 2000. Den finska 
bemanningsbranschen består av cirka 400 bolag som 
omsätter 360 miljoner euro om året och sysselsätter 
cirka 40 000 personer, vilket motsvarar 0,5 procent av 
den totala arbetskraften. 

Tillväxten är god på den finska bemannings-
marknaden, och Poolias ställning på marknaden är 
stabil. Profilområden är ekonomi, bank, finans, IT och 
kontor. 

TYSKLAND

Poolia Tyskland har utvecklats under året men ännu 
inte nått upp till målsättningarna. Verksamheten star-
tade 2001 genom förvärvet av A&Z i Hamburg. Bolaget 
är ett av regionens största och har bedrivit verksamhet 
i 13 år. I dag finns Poolia även i Frankfurt, Mannheim 
och München. Bolaget har sammanlagt cirka 350 
anställda. Den tyska bemanningsbranschen omsätter 
cirka sju till åtta miljarder kronor om året. 

Den tyska ekonomin har några tunga år bakom sig, 
men den spås en starkare tillväxt framöver. Detta bör 
leda till ökat behov av personal även om det alltid sker 
en viss eftersläpning. 

En viktig förändring under 2004 var att bemannings-
branschen tecknade kollektivavtal. Det nya avtalet 
kommer troligen att påverka branschen positivt. 

Penetrationsgraden är relativt låg och det finns stora 
tillväxtmöjligheter. Den tyska marknaden är ännu inte 
uppe på EU-genomsnittet, vilket ligger på 1,5 procent. 
I takt med att marknaden mognar kommer troligen 
tyska företag och organisationer att öka sin användning 
av inhyrd arbetskraft på olika nivåer i sina organisatio-
ner. På sikt bör både den tyska ekonomin och beman-
ningsbranschen växa.

STORBRITANNIEN

I och med förvärvet av Parker Bridge under 2004 tog 
Poolia steget in på den stora och viktiga brittiska mark-
naden. Med kontor i London, Edinburgh och Reading 
täcker Poolia Parker Bridge viktiga delar av den brit-
tiska marknaden. Poolia Parker Bridges profilområden 
är bank, finans och kontor. 

De senaste åren har framtidstron återvänt på den 
brittiska marknaden. Sysselsättningen och därmed 
efterfrågan på Poolia Parker Bridges tjänster har ökat. 
Den största ökningen har skett i den privata sektorn, 
som en följd av ökad produktion och att man tidigare 
hållit ner på personalen på grund av den osäkerhet som 
präglade marknaden. 

Lägre arbetslöshet och en allt bättre ekonomi har lett 
till brist på kvalificerad arbetskraft, och på några års 
sikt tros efterfrågan på bemanningsföretagens tjänster 
öka.

Historiskt sett består den brittiska bemanningsmark-
naden av många små företag, men i framtiden kommer 
den troligen bestå av färre, men större företag, eftersom 
det sker många förvärv och sammanslagningar.

Källor: Bemanningsföretagen, American Staffing Association, 
Global Sachs, Deloitte och ING Financial Markets.
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Lars Nordh
konsult, ekonomi
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– Vi sökte tre konsulter, och vi ställde två konsultbolag 
mot varandra som fick presentera sina kandidater. Valet 
blev lätt. Poolias konsulter hade utan tvekan den bästa 
kompetensen, säger Mats-Olof Wallin, CFO på Biotage. 

Biotage har en händelserik tid bakom sig. I fjol köpte 
Pyrosequencing bolagen Personal Chemistry och Biotage. 
I samband med fusionen togs namnet Biotage. Omorga-
nisationen ledde till stora förändringar, och ett behov av 
ekonomer med internationell erfarenhet uppstod. 

Marika Henckel Tilling var en av de tre konsulter från 
Poolia som började på Biotage. Hon jobbar som redovis-
ningschef och har lång erfarenhet. 

– Det är ett spännande uppdrag där det var viktigt att 
snabbt komma in i arbetsuppgifterna. Det är också en 
ständig utmaning att kunna prioritera mellan förbättringar 

av löpande redovisning, bokslutsarbete, diverse projekt 
och somliga »tappade bollar« som följer av stora organi-
sationsförändringar, berättar Marika Henckel Tilling.

Poolias kunder har alltid en och samma kontaktperson 
under hela uppdraget, konsultchefen. Hon eller han pre-
senterar kandidaterna, gör löpande utvärderingar och ut-
värderar uppdraget när det är slut. Att bara behöva ha en 
kontakt är en av de fördelar som Mats-Olof Wallin fram-
håller när han talar om Poolia. 

– Biotage befinner sig i en period där mycket förändras 
snabbt. Att kunna ha en och samma kontakt under hela 
uppdraget är oslagbart. Vi har fått så bra stöd från Poolia 
att vi även anlitade Poolia när vi skulle göra en rekrytering, 
berättar Mats-Olof Wallin.

Poolias konsulter mitt  
i omorganisationen
Biotage i Uppsala är ett snabbväxande bioteknikbolag på en expansiv marknad.  
I samband med en fusion uppstod luckor i organisationen som snabbt måste tillsättas med  
rätt kompetens för att säkra den framtida utvecklingen. 

Mats-Olof Wallin
cfo, biotage 

CASE
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TJÄNSTER

Förklaringen bakom Poolias framgång är enkel. Vi har 
en yrkesinriktad organisation där våra konsultchefer 
och rekryterare är med genom hela uppdraget. De tar 
den första kundkontakten, arbetar fram en kravspeci-
fikation, presenterar lämpliga konsulter och utvärde-
rar projekten. 

Poolias kunder har därmed en och samma kontakt-
person under hela projektet. På Poolia har varje kon-
sultchef ansvar för relativt få konsulter, jämfört med 
branschen i övrigt. På så sätt kan vi garantera att våra 
konsultchefer känner varje enskild konsults kompetens, 
vilket leder till bättre matchningar. Konsultchefen har 
dessutom personalansvar för konsulterna, vilket skapar 
stabilitet.

Eftersom Poolias konsultchefer och rekryterare har 
direktkontakt med både kunder och konsulter blir  
resultatet att rätt person hamnar på rätt uppdrag, vilket 

är vår definition av ett lyckat uppdrag. Dessutom blir 
processen från första kontakt till att en konsult kan 
vara på plats hos kunden kortare. Det är en fördel för 
både kunden och Poolia.

Att våra konsultchefer och rekryterare har en gedi-
gen yrkeserfarenhet inom sitt område är något som vi 
vet att våra kunder uppskattar. Om en kund exempel-
vis efterfrågar en controller så vet konsultchefen, som 
själv är ekonom, vilka krav som ställs på en controller. 
Det gör att matchningen både går snabbare och blir 
mer träffsäker. Våra konsultchefer kan också utifrån 
sin yrkeskompetens inom ett specifikt område hjälpa 
kunderna genom att diskutera och komma med för-
slag till lösningar gällande olika frågor. Det är en viktig 
orsak till att Poolia har långa och stabila relationer med 
sina kunder.

Vårt arbetssätt  
garanterar hög kvalitet

Poolias uppgift är att säkerställa företags och organisationers kompetensförsörjning  
genom personaluthyrning och rekrytering. Och vi vågar säga att vi är ett av marknadens 
bästa bemanningsföretag. En stor del av framgången grundar sig på konsultchefernas och 
rekryterarnas unika arbetssätt. 

Eftersom Poolias konsultchefer och rekryterare har direktkontakt med både  
kunder och konsulter blir resultatet att rätt person hamnar på rätt uppdrag,  
vilket är vår definition av ett lyckat uppdrag.
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YRKESOMRÅDEN

Ibland får vi höra att vissa mindre bemanningsföretag 
säljer in sig med argumentet att det krävs ett litet före-
tag för att kunna vara nischad. Inget kan vara mer fel. 
Det är just Poolias storlek som ger oss möjligheten till 
specialisering. 

Inom varje yrkesområde följer våra medarbetare ut-
vecklingen inom sin bransch och säkerställer att vi erbju-
der den senaste kompetensen. Att flera yrkesområden 
inom samma företag kan dela kostnaderna för administ-
ration och marknadsföring ger lägre priser för kunden.

Inom följande områden hyr Poolia ut konsulter, och 
erbjuder rekryteringstjänster:

BANK & FINANS 

Bank & Finans medarbetare är utbildade ekonomer 
med erfarenhet från finansmarknaden. De arbetar 
inom treasury, backoffice, inkasso, rådgivning samt 
kredit- och försäkringshandläggning.

 
EKONOMI 

Poolia är ett av de företag som har absolut längst  
erfarenhet av uthyrning och rekrytering av ekonomer. 
Styrkan i erbjudandet har hela tiden varit vårt stora  
utbud av kvalificerade ekonomer till alla tjänster inom 
området, från ekonomiassistenter till ekonomidirektörer. 
Medarbetarna är utbildade civil-, IT- eller gymnasie-
ekonomer.

HR

Samtliga medarbetare inom Poolia HR är högskole-
utbildade personalvetare med tidigare erfarenhet inom 
HR-området. Exempel på de tjänster vi erbjuder är per-
sonalchefer, rekryterare och personaladministratörer.

IT

Poolia var det första bemanningsföretaget i Sverige att 
erbjuda resurskonsulting inom IT. Samtliga medar-
betare har mångårig erfarenhet inom IT och arbetar 

i dag som exempelvis PC-tekniker, webbutvecklare, 
nätverkstekniker, systemadministratörer eller help-
deskpersonal. 

JURIDIK

Poolia Juridik etablerades 1999 och var därmed först ut 
på den svenska marknaden med att erbjuda jurister för 
bemanningsuppdrag och rekryteringar. Samtliga våra 
jurister har erfarenhet från bolag, förvaltning, advo-
katbyrå eller annan juridisk verksamhet.

KONTOR

Det stora utbudet av administrativa tjänster är i dag 
uppdelat på tre huvudområden: ledningsstöd, projekt-
stöd och kontorsstöd.

Ett brett erbjudande  
inom kvalificerad bemanning

Kvalitetstänkandet löper som en röd tråd genom allt Poolia gör. För att levere-
ra kvalitet krävs duktiga människor som lägger ner sin själ i arbetet och en effektiv  
organisation. Därför har vi delat in verksamheten i olika yrkesområden, och vår storlek gör 
att vi kan hålla hög kvalitet i varje nisch. 

Ibland får vi höra att vissa mindre bemanningsföretag säljer in sig med argumentet  
att det krävs ett litet företag för att kunna vara nischad. Inget kan vara mer fel.
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LIFE SCIENCE

Poolia Life Science arbetar med konsultverksamhet 
och rekrytering av framförallt laboratorie- och forsk-
ningspersonal. Konsulterna inom Life Science har er-
farenhet av arbete i reglerad miljö enligt exempelvis 
GMP (Good Manufacturing Practice).

LÖN

Poolia Lön är ett komplement till kundföretagens  
löneavdelningar. Alla medarbetare har lång erfarenhet 
inom det löneadministrativa området och behärskar 
tidssystem, HR-information och personalstatistik.

SÄLJ & MARKNAD

Vi bemannar med försäljnings-, informations- och 
marknadsföringspersonal. Medarbetarna är utbildade 
och erfarna inom sitt yrkesområde. Exempel på tjänster 
är marknads- och informationschefer, projektledare, sälj-
personal, inköpare, informatörer och webbredaktörer.

TEKNIK

Som samarbetspartner till svensk industri och offentlig 
förvaltning erbjuder Poolia kompetensförsörjning av 
tekniska tjänster inom management, projektledning, 
inköp, logistik, kvalitetsteknik och produktutveckling. 
Medarbetarna är civilingenjörer och högskoleingenjörer 
med lång yrkeserfarenhet. 

VÅRD

Inom vårdområdet är vi en partner som erbjuder kom-
petent, kvalificerad och legitimerad vårdpersonal. Våra 
konsulter och kandidater har relevant utbildning och 
minst två års erfarenhet inom sitt område. Bemanning 
sker av allt från enstaka tjänster till hela avdelningar. 
Exempel på tjänster är läkare, sjuksköterskor, forsk-
ningssköterskor, läkarsekreterare, verksamhetschefer, 
barnmorskor, anestesi- och IVA-sköterskor och sjuk-
gymnaster. 

Lena Lind
rekryterare
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Naya Amjadi
konsult, kontor
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PERSONALUTHYRNING

Personaluthyrning är Poolias i särklass största verk-
samhetsområde. Våra konsulter återfinns på lednings-
nivå, som mellanchefer och som specialister.

Tack vare att Poolia är en stor aktör har vi de resur-
ser som krävs för att erbjuda våra tjänster inom många 
yrken, läs mer i avsnittet »Yrkesområden«. Poolias 
konsulter har gedigen kunskap och erfarenhet. Ett  
genomtänkt personalarbete gör att våra konsulter stan-
nar länge hos oss vilket borgar för stabilitet, både för 
kunden och för Poolia. 

Vårt goda rykte som arbetsgivare har även lett till att 
Poolia blivit ett attraktivt företag för nya kandidater att 
söka sig till, vilket är viktigt för den fortsatta expan-
sionen. 

Bakom varje konsult finns en konsultchef, och vi på 
Poolia ställer mycket höga krav på våra konsultchefer. 
Förutom att de ska ha jobbat på fältet och kunna yr-
ket på sina fem fingrar har de personalansvar, eftersom 
Poolias arbetssätt med endast en kontaktperson kräver 
det. 

VÅRA KONSULTER FINNS NÄR DU BEHÖVER DEM

Det finns många anledningar till att hyra våra konsulter. 
En viktig anledning är att företag och organisationer 

snabbt ska kunna anpassa sin bemanning för att möta 
förändringar i efterfrågan vid till exempel konjunktur-
svängningar. Att anställa personal i väntan på att efter-
frågan ska ta fart är dyrt och innebär en stor risk. 

Alltfler företag och organisationer väljer att an-
ställa fast personal så att de klarar arbetsbelastningen 
vid lägre efterfrågan. När efterfrågan ökar tillgodoses 
kompetensbehovet genom inhyrda konsulter. Den här 
metoden är kostnadseffektiv och dessutom leder den 
till att företag slipper den oro som till exempel uppsäg-
ningar orsakar.

Poolias konsulter finns när du behöver dem, oavsett 
om det gäller föräldraledighet, tillfälliga arbetstoppar, 
projekt, kompetensbehov eller något annat. Och när du 
kontaktar Poolia vet du att du alltid får prata med en 
konsultchef som kan just din bransch. 

Vi är kända för våra  
kompetenta konsulter

Rätt konsult på rätt plats ger nöjda kunder. Det är den viktigaste förklaringen till att  
Poolia är en av de största och mest ansedda aktörerna inom personaluthyrning i Sverige och 
att vi kunnat etablera oss i andra delar av Europa. Bakom våra konsulter finns en effektiv  
organisation med korta beslutsvägar som ständigt utvecklar verksamheten. 

FEM SKÄL ATT HYRA EN KONSULT

1. Lösning vid arbetstoppar
2. Lösning vid större projekt
3. Ökad kompetens
4. Lösning vid föräldraledighet
5. Ökad flexibilitet 
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PERSONALUTHYRNING

Uthyrningsprocessen

1. Kunden och konsultchefen träffas och upprättar tillsammans en kravprofil. 

2. Konsultchefen matchar mot lämpliga konsulter.

3. Kandidaterna presenteras för kunden.

4. När kunden, konsultchefen och konsulten är överens startar uppdraget.

5. Konsultchefen gör löpande avstämningar under uppdraget.

6. Uppdraget avslutas.

7. Kunden och konsulten utvärderar uppdraget. Utvärderingen utgör en mycket viktig del  
av processen eftersom den både bidrar till Poolias utvecklingsarbete och ökar Poolias 
kunskap om kundens behov, vilket ofta leder till en lång och givande relation.
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Poolias erfarna intensivvårdssjuksköterska Pirkko Hyvönen 
arbetar som nattsjuksköterska vid intensivvårdsavdel-
ningen på Södertälje sjukhus. 

– Jag tycker att det är viktigt med kontinuitet, att vi vet 
att det är Pirkko som återkommer. Det skapar trygghet 
både för patienter och för medarbetare, berättar Sevim 
Youssef, ställföreträdande avdelningschef på Södertälje 
sjukhus intensivvårdsavdelning. 

Att komma in som inhyrd sjuksköterska ställer höga 
krav på både kompetens och sociala egenskaper. På 
en intensivvårdsavdelning är de kraven extra höga  
eftersom många patienter är svårt sjuka och arbetstempot 
är högt. Sevim Youssef betonar också vikten av att 
använda ett bemanningsföretag som garanterar att dess 
personal har hög kompetens. 

– Pirkko är en mycket erfaren och duktig sjuksköterska  
som snabbt kom in i arbetet. Hon har också lätt att ta 
folk, vilket är viktigt för att arbetet ska flyta på och för 
att stämningen ska vara god. Dessutom har jag och  
Poolias konsultchef en mycket bra kontakt, berättar 
Sevim Youssef. 

Poolia arbetar kontinuerligt med att säkerställa att per-
sonalen har rätt kompetens. 

 – På intensiven arbetar vi med den senaste tekniken. 
Det känns tryggt att arbeta för ett stort och stabilt företag 
som Poolia, bland annat eftersom våra chefer säkerställer 
att vi har rätt kompetens, exempelvis genom utbildningar, 
säger Pirkko Hyvönen. 

Specialistkompetens, kontinuitet och god service var tre viktiga egenskaper hos Poolia 
Vård när Södertälje sjukhus valde samarbetspartner.  

Specialistkompetens,  
kontinuitet och service
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Pirkko Hyvönen
konsult, vård

CASE
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Lars Sverre
konsult, vård
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REKRYTERING

Vi har ett klart mål med alla våra rekryteringstjänster: 
genom att tillsätta rätt person på rätt plats ska vi för-
stärka och bidra till kundens utveckling. 

Det kräver i sin tur att vi har ett väl beprövat och  
effektivt arbetssätt, och på den punkten har vi lyckats.

UPPDRAG FRAMFÖR BEFATTNING

Förutom att Poolias rekryterare är mycket kompetenta 
så är processen vår främsta framgångsfaktor. Där skiljer 
vi på befattning och uppdrag, och kundanpassar vårt 
arbetssätt. 

När vi ska rekrytera till exempel en vd är det inte 
befattningen vi siktar in oss på utan uppdraget, efter-
som det avgör vilka egenskaper vi ska söka efter. 

 
KUNDANPASSAT ARBETSSÄTT

Poolia hör till de få i branschen som kombinerar olika 
personlighetstester, eftersom vi anser att ett och samma 
test omöjligen kan passa alla olika uppdrag och befatt-
ningar. 

Med testerna som grund kan vi informera arbets-
givaren om kandidatens styrkor och svagheter. Den här 
informationen uppskattar våra kunder och det gör det  
smidigare att få in den nya personen i företaget. 

Uppdrag viktigare än befattning  
för framgångsrik rekrytering

I stället för standardlösningar har Poolia Rekrytering kundanpassade lösningar. Vi fokuserar på 
uppdraget och inte på befattningen. Belöningen är att våra kunder återkommer år efter år.

POOLIAS REKRYTERINGSTJÄNSTER

1. Rekrytering 
2. Delmoment av rekrytering
3. Hyr först – anställ sedan
4. Kompetensanalyser
5. Rekryteringsanalyser

POOLIAS TESTER

1. Master Management Personlighetsprofil
2. Hogans Personlighetsinventorium
3. Hogans Deskriptiva skalor
4. Basiq
5. Myers Briggs Type Indicator
6. Assessment Center
7. Service F
8. Språktestning

MARKNADENS BÄSTA REKRYTERARE

Att Poolias rekryterare är erfarna beror på att de oftast 
under många år har jobbat i den bransch där de nu ver-
kar som rekryterare. Eftersom de redan kan branschen 
och vet vilka krav som ställs på olika uppdrag och be-
fattningar kan de lättare söka, hitta och presentera rätt 
kandidater för våra kunder. 

POOLIAS REKRYTERINGSTJÄNSTER

Tack vare Poolias storlek kan vi erbjuda många olika 
rekryteringstjänster. Fullständiga rekryteringar är vårt 
största område. Poolia erbjuder även delar av rekryte-
ringsprocessen, till exempel intervjuer och tester i slut-
fasen av rekryteringen. Med rekryteringstjänsten »Hyr 
först – anställ sedan« får kunden möjlighet att först 
prova om personen i fråga är rätt. Men det är också en 
tjänst som köps i början av en konjunkturuppgång, 
innan ett företag vågar ta steget att åter börja anställa. 

Med hjälp av kompetensanalyser kan vi kartlägga 
vilka egenskaper olika personer har. Detta används 
för att sätta samman optimala grupper bestående av 
personer med rätt kompetens, både nu och i framtiden. 

Poolias största fördelar är våra kunniga rekryterare i 
kombination med vår speciella rekryteringsprocess.



CASE

Varje dag reser 650 000 människor med SL uppdelat 
på 25 000 avgångar. SL hade under några år haft all-
varliga problem med pålitligheten i trafiken vilket skadat 
förtroendet för bolaget. När den förra vd:n avgick var det 
bråttom att få tag i en efterträdare med rätt kompetens. 
Uppdraget att hitta en ny vd gick till Poolia. 

– Historiken med den förra vd:ns avgång ställde också 
väldigt tydliga krav på att den nya vd:n skulle tåla hård 
granskning. Här är jag nöjd över att Poolia tog detta på  
fullaste allvar och verkligen satte sig in i våra speciella vill-
kor, berättar Anna Berger Kettner, styrelseordförande i SL. 

Poolias arbete resulterade i att Lennart Jangälv, med 
ett förflutet inom försvaret och IKEA, blev vd för SL. Han 
har i sin tur anlitat Poolia för att rekrytera andra chefer till 
SL, till exempel en ny teknisk direktör.

– Av egen erfarenhet vet jag hur Poolia jobbar och jag 
känner förtroende för företagets arbetsmetod. Person- 
relationen fungerade bra, och dessutom hade Poolia  
redan gjort arbetet med att kartlägga SL. Därför var 
det ett lätt beslut att anlita Poolia när vi skulle rekrytera  
ytterligare chefer, berättar Lennart Jangälv. 

Lennart Jangälv har arbetat som vd i drygt ett år. I dag 
är SL en organisation med ett bättre rykte och en intres-
sant framtid. 

– Första året har varit mycket kul och lärorikt. Inom SL 
finns en otrolig kompetens med skickliga och engage-
rade medarbetare som ser till att verksamheten fungerar, 
berättar Lennart Jangälv. 

Storstockholms Lokaltrafik, SL, hade sedan en tid brottats med problem. Resenärernas 
tilltro till bolaget var låg, och när den förra vd:n avgick anlitades Poolia för att rekrytera en 
ny vd. 

Ny vd fick  
ordning på trafiken
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Lennart Jangälv
vd, storstockholms lokaltrafik 

CASE
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REKRYTERING

Rekryteringsprocessen

1. En kravprofil upprättas av rekryteraren och kunden gemensamt. 

2. Rekryteringsmetoden väljs (executive search, urvalsannonsering, kandidatbank eller en kombination). 

3. Urvalsprocessen börjar med intervjuer, olika tester och referenstagningar.

4. Lämpliga kandidater presenteras för kunden.

5. Rekryteringen genomförs när kunden, rekryteraren och kandidaten är överens.

6. Uppdraget utvärderas av rekryteraren och kunden efter cirka ett halvår.
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Koncernledning

Mats Påhlson
Född 1963
Finanschef
Anställd i Poolia sedan 2004
Aktier i Poolia: 300
Teckningsoptioner: 0

Helena Nilsson
Född 1963
Informationschef fr.o.m. 1 mars 2005
Anställd i Poolia sedan 2005  
Aktier i Poolia: 1 000
Teckningsoptioner: 0 

Erik Strand
Född 1951
Vd och koncernchef Poolia
Anställd i Poolia sedan 2003
Aktier i Poolia: 100 000
Teckningsoptioner: 0

Erik Frankendal
Född 1961
Marknadschef
Anställd i Poolia sedan 2002
Aktier i Poolia: 0
Teckningsoptioner: 0

Susanna Marcus
Född 1965
Vd Poolia Sverige 
Anställd i Poolia sedan 2001
Aktier i Poolia: 1 000 
Teckningsoptioner: 2 500 
(motsvarar 2 750 aktier)
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Styrelse

Curt Lönnström
Född 1943
Medlem av styrelsen sedan 1999
Vd Ryda Bruk AB, styrelseordförande i Turnit 
AB, styrelseledamot i Hagströmer & Qviberg AB, 
Uniflex AB, Olle Olsson-bolagen AB,  
Innoventus Project AB med flera
Aktier i Poolia: 18 000

Maria Lilja
Född 1944
Medlem av styrelsen sedan 1999
Styrelseordförande i Mandator AB, vice 
ordförande i Stockholms Handelskammare, 
styrelseledamot i Bilia AB, Observer AB, Intrum 
Justitia AB, Skandia Insurance Company Ltd 
och Diageo plc
Aktier i Poolia: 2 400

Monica Caneman
Född 1954
Medlem av styrelsen sedan 2003
Styrelseordförande i Interverbum AB, styrelse-
ledamot i Orexo AB, EDT AS, Point Scandinavia 
AS, Nya Livförsäkrings AB, SEB TryggLiv, 
Investment AB Öresund, Nocom AB, Svenska 
Dagbladet, Citymail AB, Akademikliniken AB, SJ 
AB, Lindorff Group AB, EDB Business Partner 
ASA och Schibsted ASA
Aktier i Poolia: 3 000

Ulf Sallnäs
Född 1956
Medlem av styrelsen sedan 1999
Advokat och delägare i Advokatfirman Vinge och 
styrelseledamot i White Arkitekter AB
Aktier i Poolia: 8 300

Björn Örås
Född 1949
Poolias grundare, medlem av styrelsen sedan 
grundandet 
Styrelseordförande i Poolia AB, Uniflex AB  
och Bro Hof Slott AB
Aktier i Poolia: 8 175 260

Margareta Barchan
Född 1950
Medlem av styrelsen sedan 2003
Styrelseordförande i Normann Partners AB  
och Plan B AB
Styrelseledamot i Celemiab Group AB, Brio AB 
och Karolinska Education AB
Aktier i Poolia: 1 000
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Adresser

www.poolia.se

Poolia Borlänge 

Forskargatan 3, Teknikdalen 

Box 275, 781 23 Borlänge 

Tfn: 0243-44 44 00 

Fax: 0243-44 44 01 

dalarna@poolia.se

Poolia Gävle 

Nobelvägen 2 

Box 975 

801 33 Gävle 

Tfn:  026-400 62 00 

Fax: 026-400 62 01 

gavle@poolia.se

Poolia Göteborg 

Kungsgatan 42 

411 15 Göteborg 

Tfn: 031-743 20 00 

Fax: 031-711 64 85 

goteborg@poolia.se

Poolia Jönköping 

Norra Strandgatan 4 

553 20 Jönköping 

Tfn: 036-570 10 00 

Fax: 036-570 10 01 

jonkoping@poolia.se

Poolia Karlstad 

Norra Strandgatan 17 

Box 106, 651 04 Karlstad 

Tfn: 054-775 23 00 

Fax: 054-775 23 01 

karlstad@poolia.se

Poolia Malmö 

Baltzarsgatan 31 

211 36 Malmö 

Tfn: 040-661 25 00 

Fax: 040-661 25 01 

malmo@poolia.se

Poolia Norrköping 

S:t Persgatan 105 

602 33 Norrköping 

Tfn: 011-440 36 00 

Fax: 011-440 36 01 

norrkoping@poolia.se

Poolia Stockholm 

Warfvinges väg 20 

Box 30081, 104 25 Stockholm 

Tfn: 08-555 650 00 

Fax: 08-555 650 01 

info@poolia.se

Poolia Södertälje 

Lovisinsgatan 3 

151 73 Södertälje 

Tfn: 08-555 540 00 

Fax: 08-555 540 01 

sodertalje@poolia.se

Poolia Trollhättan 

Spannmålsgatan 8 

461 30 Trollhättan 

Tfn: 0520-42 92 50 

Fax: 031-711 64 85 

trollhattan@poolia.se

Poolia Uppsala 

Bredgränd 4 

Box 1129, 751 41 Uppsala 

Tfn: 018-480 57 00 

Fax: 018-480 57 01 

uppsala@poolia.se

Poolia Västerås 

Iggebygatan 12  

720 22 Västerås 

Tfn: 021-360 72 00 

Fax: 021-360 72 01 

vasteras@poolia.se

Poolia Örebro 

Oskarsparken 1 

702 12 Örebro 

Tfn: 019-766 37 00 

Fax: 019-766 37 01 

orebro@poolia.se

Poolia Danmark 

Rådhupladsen 16, 2 sal 

1550 Københamn V 

Tfn: +45 70 27 37 47 

Fax: +45 70 27 37 46 

danmark@poolia.com 

www.poolia.dk

Poolia Finland 

Mannerheimintie 14 B 

00100 Helsinki 

Tfn: +358 9 542 202 00 

Fax: +358 9 542 202 20 

finland@poolia.com 

www.poolia.fi

Poolia Norge 

Bygdøy Allé 4 

0257 Oslo 

Tfn: +47 21 30 70 00 

Fax: +47 21 30 70 01 

oslo@poolia.com  

www.poolia.no

Active Nurse 

Postboks 41 

7501 Stjørdal 

Norge 

Tfn: +47 23 89 73 73 

www.poolia.no

Poolia Frankfurt 

Goethestraße 23 

60313 Frankfurt am Main 

Tfn: +49 69 219 309-0 

Fax: +49 69 219 309-20 

www.poolia.de

A&Z / Poolia Hamburg 

Neuer Wall 13 

20354 Hamburg 

Tfn: +49 40 355 049-0 

Fax: +49 40 355 049-48 

germany@poolia.com 

www.poolia.de

Poolia München 

Salvatorplatz 4 

80333 München 

Tfn: +49 89 242 948-0 

Fax: +49 89 242 948-20 

muenchen@poolia.com 

www.poolia.de

Poolia Mannheim 

C2, 20 

68159 Mannheim 

Tfn: +49 621 170 29 29 

Fax: +49 621 158 29 17 

mannheim@poolia.com 

www.poolia.de

Poolia Parker Bridge London 

Marlborough Court 

14-18 Holborn 

London 

EC1N 2LE 

Tfn: +44 20 7464 1550 

Fax: +44 20 7464 1999 

info@parkerbridge.co.uk 

www.parkerbridge.com

Poolia Parker Bridge Edinburgh 

9-10 St Andrew Square  

Edinburgh 

EH2 2AF 

Tfn: +44 131 718 6002 

Fax: +44 131 718 6125 

edinburgh@parkerbridge.co.uk 

www.parkerbridge.com

Poolia Parker Bridge Reading 

200 Brook Drive 

Green Park 

Reading 

RG2 6UB 

Tfn: +44 870 351 7170 

Fax: +44 870 351 7171 

reading@parkerbridge.co.uk 

www.parkerbridge.com



BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till ordinarie 
bolagsstämma fredagen den 8 april 2005 kl 16.00 i bolagets 
lokaler i Stockholm på Warfvinges väg 20, plan 5.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd 
i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 29 mars 
2005, dels vara anmäld hos Poolia senast måndagen den 4 april 
2005, kl 12.00.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan göras till:
Poolia AB
Att: Tarja Roghult
Box 30081, 104 25 Stockholm

Anmälan kan också göras per
telefon: 08-555 650 33
fax: 08-555 650 90
e-post: tarja.roghult@poolia.se

I anmälan skall namn, telefonnummer, person- eller organisations-
nummer samt antal biträden anges. För att aktieägare med 
förvaltarregistrerade aktier skall ha rätt att delta i bolagsstämman 
fordras att aktieägaren låter registrera sitt innehav under eget namn 
så att aktierna är ägarregistrerade i god tid före den 29 mars 2005.

UTDELNING
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0,25 sek per aktie. 
Som avstämningsdag föreslås den 13 april. Om bolagsstämman 
beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut från 
VPC AB den 18 april.

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



Produktion: Narva

Tryck: Ljungbergs Tryckeri

Foto: Ann Ek, Björn Leijon och Lasse Strandberg
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Poolias aktie

AKTIEN

De tio största svenska aktieägarna

Innehav 31 december 2004

Björn Örås 8 175 260*

Carlsson Småbolagsfond 1 121 624

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia 1 108 864

Didner & Gerge Aktiefond 900 000

Alecta Pensionsförsäkringar 825 500

SEB Sverige Småbolagsfond 807 284

Skandia Fond Småbolag Sverige 171 776

Roburs Småbolagsfond Norden 164 400

Roburs Småbolagsfond Sverige 106 940

Trossamfundet Svenska Kyrkan 104 100

* Motsvarar 70,3 procent av antalet röster.

De tio största utländska aktieägarna

Innehav 31 december 2004

Cmblsa Re Omnibus Account 531 386

Fidelity Funds – Nordic Fund 306 800

Morgan Stanley & Co Intl Ltd 237 800

3C Alpha 177 000

Sis Segaintersettle 176 079

French Res Treaty Cl 110 000

Jersey Res Lending a/c 98 067

3C Edge Erikoissijoitusrahasto 76 000

DFA-Intl Sml Cap Val Port 63 700

Fidelity Nordic Fund 57 900

Nyckeltal per aktie

Helår 2004 Helår 2003 Helår 2002

Antal aktier, genomsnitt 18 434 440 22 111 033 22 999 164

Antal aktier, utestående 18 440 190 18 433 420 22 999 164

Resultat per aktie, SEK 0,62 -2,82 -1,93

Eget kapital per aktie, SEK 14,43 16,78 22,58

Utdelning per aktie, SEK 0,25* 0,25 0,25

P/E-tal 61,3 neg neg

Hänsyn är tagen till utspädningseffekt av 2003 års utestående optionsprogram.
* Enligt styrelsens förslag.

AKTIEN

Poolia börsintroducerades på Stockholmsbörsen den 23 
juni 1999. 

Antalet aktier i Poolia uppgick per den 31 december 
2004 till 18 440 190 fördelat på 4 023 815 aktier av serie A 
och 14 416 375 aktier av serie B. Varje aktie äger lika rätt till 
bolagets tillgångar och vinst. Aktie av serie A berättigar till 
1 röst och aktie av serie B till 1/5 röst.

INCITAMENTSPROGRAM

Inga nya incitamentsprogram har lanserats under året. Pro-
gram från tidigare år som fortfarande pågår finns närmare 
beskrivna i förvaltningsberättelsen. 

KURSUTVECKLING

Aktiekursen var 25,30 kronor vid årets början och 38,00 
kronor den 31 december 2004. From den 12 november 2004 
handlades Pooliaaktien exklusive utdelningsrätt avseende 
dotterbolaget Uniflex. Fem Pooliaaktier gav rätt till en 
aktie i Uniflex. Kursen för Uniflexaktien var 31 december 
2004 48,00 kronor.

Årshögsta notering för Pooliaaktien uppgick till 39,00 kro-
nor och årslägsta till 24,30 kronor. (Diagrammet visar Poo-
lias slutkurs per vecka.)

BÖRSHANDEL

Pooliaaktien är noterad på O-listan. En börspost omfattar 
500 aktier och det nominella värdet är 20 öre.

   200

   400

   600

   800

  1000

    20

    25

    30

    35

    40
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Riskanalys

RISKANALYS OCH SEX ÅR I SAMMANDRAG

Bemanningsbranschen har de senaste decennierna påver-
kats tydligt av konjunktursvängningar. Det har visat sig 
genom den kraftiga tillväxt branschen hade under större 
delen av 1990-talet,  den tillbakagång som skedde i början 
av 2000-talet, och den återhämtning som inleddes under 
2004.

  En utmaning för branschens aktörer blir att hantera 
framtida svängningar i konjunkturen, både när det gäller 
personaluthyrning och rekrytering, med bibehållen lön-
samhet i rörelserna. Under perioder med ökad tillväxttakt 
kommer verksamheten att vara beroende av hur väl man 
lyckas attrahera och rekrytera kvalificerad personal. En 
framgångsfaktor blir således tillgången på den kompetens 
som efterfrågas, och tillväxttakten för bolaget kommer till 
stor del att bestämmas av detta. När konjunkturen vänder 
nedåt kommer lönsamheten vara beroende av dels hur 
snabbt man uppfattar och tolkar marknadens signaler, dels 

vilken rörlighet man har i företagets kostnadsmassa.
  På lång sikt är dock näringslivets och den offentliga för-

valtningens ökade krav på flexibilitet och produktivitet en 
garant för bemanningsbranschen som tillväxtbransch. Fö-
retag och offentlig förvaltning kommer att behöva tillgo-
dose en allt större del av sin kompetensförsörjning genom 
inhyrda konsulter för att kunna anpassa organisationerna 
till den fluktuerande efterfrågan.

Poolias strategi är att växa såväl organiskt som via för-
värv. Vid förvärv av tjänsteverksamhet är det kritiskt att 
säkerställa kundrelationer, nyckelpersoner och medarbe-
tare under integrationen av verksamheten. Poolia har ge-
nomfört ett stort antal förvärv och har stor erfarenhet av 
denna process.

Företagets balansräkning är stark och likviditeten god. 
Trots det kommer bolaget att påverkas av eventuella valuta-
förändringar mellan de länder där Poolia är verksamt.

Sex år i sammandrag
I tabellerna nedan återges finansiell information i sammandrag för räkenskapsåren 1999 till 2004.

MSEK 2004 2003 2002 2001 2000 1999

Nettoomsättning 1 161,5 766,3 792,5 1 043,2 923,9 490,7

Rörelsens kostnader -1 125,5 -776,3 -832,5 -1 022,0 -849,3 -457,9

Rörelseresultat före avskrivningar 36,0 -10,0 -40,0 21,2 74,6 32,8

Avskrivningar av anläggningstillgångar (exklusive goodwill) -8,5 -11,2 -13,8 -12,0 -6,8 -2,7

Goodwillavskrivningar och -nedskrivningar -9,7 -52,3 -10,7 -7,9 -4,2 -2,1

Rörelseresultat 17,8 -73,5 -64,5 1,3 63,6 28,0

Finansiella poster 2,8 10,5 15,7 16,7 3,6 8,4

Resultat efter finansiella poster 20,6 -63,0 -48,8 18,0 67,2 36,4

Skatter -9,2 0,6 4,5 -9,2 -16,0 -8,9

Minoritet 0 0 0 -3,4 0 0

Årets resultat 11,4 -62,4 -44,3 5,4 51,2 27,5

Nyckeltal

2004 2003 2002 2001 2000 1999

Rörelsemarginal, % 1,5 -9,6 -8,1 0,1 6,9 5,7

Vinstmarginal, % 1,8 -8,2 -6,2 1,7 7,3 7,4

Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,4 -14,8 -8,7 3,4 18,8 46

Avkastning på totalt kapital, % 4,8 -10,8 -6,8 2,6 13,1 22

Soliditet, % 63,3 65,8 76,6 77,9 74,8 54,5

Andel riskbärande kapital, % 64,9 67,2 78,1 79,6 75,9 56,4

Antal årsanställda, genomsnitt 2 586 1 871 2 013 2 603 2 079 1 048

Omsättning per anställd, TSEK 449 410 394 401 444 468
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Förvaltningsberättelse
Poolia AB (publ) org.nr 556447-9912

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNEN

Som ett led i Poolias fortsatta internationella expansion för-
värvades det brittiska bemanningsbolaget Parker Bridge 
med tillträde 1 januari 2004. 

Fr.o.m. 1 april 2004 infördes en ny organisation för Poo-
liakoncernen med syftet att tydliggöra ledningsfunktionen 
och förstärka fokus på försäljning. Omstruktureringar med 
syfte att minska kostnadsnivån har skett inom verksamhe-
terna i Hamburg, Danmark och Norge. Nyetableringar 
har skett i Reading, Mannheim och Gävle.

Vid en extra bolagsstämma i november fattades beslut i 
enlighet med styrelsens förslag om utskiftning av dotter-
bolaget Uniflex AB till aktieägarna och notering på Nya 
Marknaden. Beslutet var ett fullföljande av den strategi 
som lades 2002, vilken innebär att Poolia fokuserar på kva-
lificerad bemanning och rekrytering.

VÄNDNING PÅ HUVUDMARKNADERNA

Under året har efterfrågan på den svenska marknaden bru-
tit den sedan två år nedåtgående trenden och visade under 
senaste halvåret 2004 tillväxt. Marknaden i Storbritannien 
har haft en god utveckling under hela året. I Tyskland 
har marknaden för tjänster inom industri- och lager haft 
en positiv utveckling medan det som är Poolias kärnaffär, 
uthyrning och rekrytering på tjänstemannasidan, haft det 
fortsatt trögt. Marknaden i övriga Norden har varit i stort 
oförändrad. 

Poolia finns representerat i sex länder; Sverige, Danmark, 
Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien.

SÄSONGSVARIATIONER

Intäkterna i uthyrningsverksamheten är starkt beroende av 
antalet arbetsdagar (ej helgdagar) i perioden samt semester-
perioder. Denna påverkan förstärks i det fall konsulterna er-
håller fast månadslön oavsett antalet arbetade timmar. Fast 
månadslön föreligger främst i Sverige, Tyskland och Norge.

OMSÄTTNING 

Omsättningen för koncernen ökade med 52% till 1 161,5 
msek (766,3). Omsättningen för förvärvade enheter un-
der 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). Perso-
naluthyrning var fortsatt det dominerande tjänsteområdet. 

Andelen rekrytering har ökat genom förvärvet av Parker 
Bridge samt en generell ökning inom övriga Poolia. Intäk-
terna från outsourcing var huvudsakligen hänförliga till 
Uniflex. I absoluta tal var yrkesområdet Ekonomi störst.

OMSÄTTNINGENS FÖRDELNING PÅ TJÄNSTEOMRÅDEN

JAN-DEC

FÖRÄNDRING %

ANDEL %

MSEK 2004 2003 2004 2003

Personaluthyrning 1070,8 717,3 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). Ex-
kluderas 6,8 msek avseende engångskostnader som belas-
tade 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 rörelsere-
sultat medan Poolia i Norge och Danmark har omstruk-
turerats 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. Stor-
britannien 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 likviditetstill-
skott i samband med utskiftningen av Uniflex under 2004. 
Skattebelastningen för koncernen var 45%. Den höga nivån 
berodde på att avskrivning av goodwill ej är skattemässigt 
avdragsgill, samt att samtliga underskott ej aktiverats.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 decem-
ber 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 verk-
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samheten var under perioden 23,3 msek (10,3). Aktieutdel-
ning 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 per-
soner (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 utskiftningstillfäl-
let i november 2004 var 787 personer.

DEN SVENSKA MARKNADEN

Under första halvåret 2004 omsatte den svenska beman-
ningsbranschen (branschorganisationens anslutna företag) 
4 577 msek, en ökning med 4,7% jämfört med föregående 
år. Marknadsandelen för Poolia Professionals inom dess 
segment uppgick till 11,4%, en ökning med 1,6 procenten-
heter jämfört med helåret 2003.

BOLAGSSTÄMMA

Alla aktieägare som är registrerade i aktieägarregistret och 
anmäler sitt deltagande till bolaget enligt utfärdad kallelse 
har rätt att delta i förhandlingarna på bolagsstämman. Or-
dinarie bolagsstämma 2005 äger rum den 8 april.

NOMINERINGSKOMMITTÉ

Nomineringskommittén har i uppdrag att föreslå kandi-
dater till styrelsen och att lämna förslag på ersättning till 
styrelseledamöter och revisorer.

Kommittén består av representanter från de största aktie-
ägarna, tillsammans med styrelsens ordförande Björn Örås. 
Ägarna har i samråd utsett följande ägarrepresentanter:

» Mats Andersson, Skandia Liv
» Mats Gustavsson, SEB

Nomineringskommittén har utsett Mats Andersson till 
kommitténs ordförande. 

STYRELSENS ARBETE

På den ordinarie bolagsstämman 2004 omvaldes Margareta 
Barchan, Monica Caneman, Maria Lilja, Curt Lönnström, 
Ulf Sallnäs och Björn Örås (styrelseordförande). 

Styrelsen har under räkenskapsåret 2004 haft elva sam-
manträden, varav ett konstituerande sammanträde. Bola-
gets revisorer har deltagit vid det styrelsesammanträde då 
årsbokslutet behandlats och då framlagt sina synpunkter.
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning 
och bedömer löpande moderbolagets och koncernens eko-
nomiska situation. Styrelsen har antagit en skriftlig arbets-
ordning, som bland annat reglerar antalet styrelsesamman-
träden, ärenden som skall underställas styrelsen, ekono-
miska rapporter samt en instruktion för verkställande di-
rektören. Styrelsen har under året utvärderat revisorernas, 
verkställande direktörens och styrelsens arbete.

Styrelsen har bland annat beslutat om antagande av bud-
get, samt löpande följt bolagets verksamhet och resultat-
utveckling. Under året har styrelsen arbetat med förbere-
delser och genomförande av utskiftning till aktieägarna 
och notering på Nya Marknaden av dotterbolaget Uniflex 
AB, vilket beslutades vid extra bolagsstämma 8 november.  
I syfte att tydliggöra ledningsfunktioner och förstärka fokus 
på försäljning har styrelsen fattat beslut om ny organisa-
tion för koncernen från 1 april. Förändringen innebar att 
antalet ledande befattningshavare minskade från 21 till fem. 
Tillsammans med ledningen har styrelsen under hösten ge-
nomfört ett omvärldsanalys och strategiutvecklingsarbete.

Styrelsen har under året fungerat som ersättningskom-
mitté och beslutat om ersättningar till vd och styrelsens 
ordförande.

ANPASSNING TILL NYA REDOVISNINGSREGLER

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oföränd-
rade jämfört med årsredovisningen för 2003 med tillägg 
för rr29 Ersättningar till anställda. rr29 tillämpas från 1 ja-
nuari 2004 och har medfört att koncernens principer för re-
dovisning 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 tillräck-
lig 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 invaliditetspen-
sion som regleras i Arbetspensionslagen (APL) och gäller 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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samtliga företag i Finland. Under 2004 har det klargjorts 
att pensionsåtaganden i APL skall redovisas enligt reglerna 
om avgiftsbestämda pensionsplaner, det vill säga att erlagda 
premier kostnadsförs.

IFRS

Från och med den 1 januari 2005 tillämpar Poolia i sin kon-
cernredovisning de redovisningsregler som gäller enligt In-
ternational Financial Reporting Standards (IFRS). Enligt 
övergångsreglerna krävs ett jämförelseår, vilket innebär 
att även 2004 redovisas enligt IFRS-reglerna i Poolias fi-
nansiella rapporter för 2005. Övergångsdatum för Poolia 
blir därmed 1 januari 2004. Poolias delårsrapport för för-
sta 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-kom-
missionen per den 31 december 2004. IFRS är föremål för 
fortlöpande översyn och godkännande av EU, varför för-
ändringar fortfarande kan ske. Detta kan komma att på-
verka de beräkningar som beskrivs i nedanstående text.

De IFRS-regler som är tillämpliga för Poolia överens-
stämmer relativt väl med de tidigare tillämpade rekom-
mendationerna från Redovisningsrådet. Effekterna av 
övergången till IFRS blir, förutom påverkan på goodwill, 
begränsade för Poolia. Bedömningen är att övergången till 
IFRS inte får någon påverkan på ingående eget kapital per 
1 januari 2004.

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. En-
ligt övergångsreglerna i IFRS 1 har Poolia valt att inte till-
lämpa 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 goodwill-
värdet 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, med motsva-
rande ökning av koncernens egna kapital per 31 december 
2004. 

MODERBOLAGET 

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

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

Under 2004 konstaterades en vändning på den viktiga 
svenska marknaden, där Poolia tagit marknadsandelar och 
minskat kostnadsstrukturen. Förvärvet av Parker Bridge 
har inneburit att Poolia etablerat sig på den stora brittiska 
marknaden. Stort fokus läggs på att vända olönsamma 
marknader till ett positivt resultat. 2005 är första året då 
Poolia uteslutande agerar på sin huvudmarknad,  kvalifice-
rad bemanning och rekrytering i Europa.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Helena Nilsson har utsetts till informationschef i Poolias 
koncernledning från 1 mars 2005.

INCITAMENTSPROGRAM 

Inga nya incitamentsprogram har införts under året. Det 
finns två optionsprogram från tidigare  år som fortfarande 
löper (2002, 2003). Programmen var riktade till ledande 
befattningshavare och gav rätt att till marknadspris förvärva 
skuldebrev med optionsrätter till nyteckning av aktier. Om 
samtliga optioner från år 2002 och 2003 utnyttjas medför det 
en ökning av antalet aktier av serie B med 77 822 st. Utspäd-
ningseffekten vid fullt utnyttjande motsvarar cirka 0,42 pro-
cent av det totala antalet aktier samt cirka 0,22 procent av 
det totala antalet röster. I och med att förvärv skett på mark-
nadsmässiga grunder torde inte några kostnader för sociala 
avgifter belasta Poolia med anledning av programmen. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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De huvudsakliga villkoren för optionsprogrammen är följande:

År 2002

Teckningskurs 46,20 SEK-2 maj 2003–15 april 2005

Förfallodatum 15 april 2005

Antal utställda teckningsoptioner 35 095*

Antal utnyttjade teckningsoptioner 0

År 2003

Teckningskurs 16,30 SEK-2 maj 2004–16 april 2006

Förfallodatum 16 april 2006

Antal utställda teckningsoptioner 20 099*

Antal utnyttjade teckningsoptioner 0

* Ursprungligen gav en teckningsoption rätt att förvärva en aktie. 
Med anledning av att det i juni 2003 skedde inlösen av aktier i 
bolaget har omräkning genomförts i enlighet med villkoren av 
det antal aktier som en teckningsoption berättigar till samt av 
teckningskurserna. Efter sådan omräkning ger en teckningsop-
tion rätt att förvärva 1,1 aktier. Utskiftningen av Uniflex under 
2004 har medfört omräkning i enlighet med villkoren av det antal 
aktier som en teckningsoption berättigar till samt av tecknings-
kurserna. Efter en sådan omräkning ger en teckningsoption rätt 
att förvärva 1,41 aktier.

Bolaget har år 2000 infört ett vinstandelssystem i form av av-
sättning av vinstmedel till en vinstandelsstiftelse för anställda som 
ej omfattas av ovan angivna incitamentsprogram. Någon avsätt-
ning till Poolias vinstandelsstiftelse sker inte för verksamhetsåret 
2004.

Under tidigare år utfärdade personaloptioner till tidigare vd 
och vice vd har samtliga förfallit.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till bolagsstämmans förfogande, i SEK:

Balanserat resultat 68 269 104

Årets resultat -12 195 410

Summa 56 073 694

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten  
disponeras på följande sätt:

Till aktieägarna utdelas 0,25 SEK per aktie    4 610 047

I ny räkning överföres 51 463 647

Summa 56 073 694

KONCERNEN

Fritt eget kapital i koncernen uppgick per den 31 december 2004 
till 28 561 tsek.

Någon avsättning till bundna reserver erfordras ej.

ANDEL RISKBÄRANDE KAPITAL
Eget kapital plus minoritetsintresse och avsättningar 
för skatter i procent av balansomslutningen.  

ANTALET ANSTÄLLDA, GENOMSNITT
Timanställda beräknas som totalt arbetad tid inklusive 
garanti- och sjuktid exklusive 25 semesterdagar, 
dividerat med årsarbetstiden exklusive 25 
semesterdagar. Månadsanställda beräknas som antalet 
anställda vid periodens början plus antalet anställda vid 
periodens slut, dividerat med två.

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL
Resultatet efter finansiella poster plus finansiella 
kostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt 
kapital.

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL
Resultat efter finansiella poster plus finansiella 
kostnader dividerat med genomsnittlig 
balansomslutning.

EGET KAPITAL PER AKTIE
Eget kapital dividerat med antal utestående aktier. 

P/E-TAL
Börskurs vid årets slut per aktie dividerat med resultat 
per aktie.

OMSÄTTNING PER ANSTÄLLD
Omsättningen dividerad med genomsnittligt antal 
årsanställda. 

RÖRELSEMARGINAL
Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen. 

SOLIDITET
Eget kapital inklusive minoritet i procent av 
balansomslutningen. 

SYSSELSATT KAPITAL
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande 
skulder inklusive avsättningar för skatter. 

RESULTAT PER AKTIE
Årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt 
antal aktier.

VINSTMARGINAL
Resultatet efter finansiella poster i procent av 
nettoomsättningen.

Definitioner

8 
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Resultaträkning

KONCERN MODERBOLAG

Belopp i TSEK Not 2004 2003 2004 2003

Nettoomsättning 1 161 483 766 268 6 629 6 701

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader 17 -86 688 -74 605 -3 661 -2 436

Personalkostnader 2 -1 038 768 -701 602 -5 893 -8 031

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 8, 9, 10 -18 241 -63 540 - -

Rörelseresultat 1 17 786 -73 479 -2 925 -3 766

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

Resultat från andelar i koncernföretag 16 - - -12 444 -27 269

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 3 691 11 354 2 345 12 229

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -859 -835 -552 -92

Resultat efter finansiella poster 20 618 -62 960 -13 576 -18 898

Bokslutsdispositioner 6 - - 273  1 054

Skatt på årets resultat 7  -9 185  608 1 108 -1 808

Årets resultat 11 433 -62 352 -12 195 -19 652

Resultat per aktie, före utspädning, SEK 14 0,62 -2,82

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 14 0,62 -2,82

RESULTATRÄKNINGFÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Tillgångar

KONCERN MODERBOLAG

Belopp i TSEK Not 2004-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2003-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 8 141 550 71 859 - -

Övriga immateriella tillgångar 9 4 395 3 071 - -

Summa immateriella anläggningstillgångar 145 945 74 930 - -

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och datorer 10 6 524 7 796 - -

Summa materiella anläggningstillgångar 6 524 7 796 - -

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 11 - - 223 093 138 044

Fordringar hos koncernföretag - - - 88 873

Uppskjutna skattefordringar 7 8 881 8 880 1 092 796

Summa finansiella anläggningstillgångar 8 881 8 880 224 185 227 713

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 106 973 86 386 - -

Fordringar hos koncernföretag - - 17 003 39 857

Övriga fordringar 7 12 375 11 557 4 139 4 108

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 41 997 41 033  676 150

Summa kortfristiga fordringar 161 345 138 976 21 818 44 115

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 13 50 000 - 50 000 -

Summa kortfristiga placeringar 50 000 - 50 000 -

Kassa och bank 47 765 239 517 2 632 80 646

SUMMA TILLGÅNGAR 420 460 470 099 298 635 352 474

Balansräkning

BALANSRÄKNING
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Eget kapital och skulder

KONCERN MODERBOLAG

Belopp i TSEK Not 2004-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2003-12-31

EGET KAPITAL 14

Bundet eget kapital

Aktiekapital (18 440 190 aktier à nom 0,20 SEK) 3 688 3 687 3 688 3 687

Överkursfond - - 228 302 228 116

Reservfond - - 20 20

Bundna reserver 233 924 239 804 - -

Summa bundet eget kapital 237 612 243 491 232 010 231 823

Fritt eget kapital

Fria reserver/Balanserat resultat 17 128 128 224 68 269 127 693

Årets resultat 11 433 -62 352 -12 195 -19 652

Summa fritt eget kapital 28 561 65 872 56 074 108 041

Summa eget kapital 266 173 309 363 288 084 339 864

Obeskattade reserver 6 - - 8 488 8 761

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för omstrukturering 20 - 1 229 - -

Avsättningar för pensioner 23 300 - - -

Avsättningar för skatter 7 6 664 6 700 - -

Summa avsättningar 6 964 7 929 - -

LÅNGFRISTIGA SKULDER   

Skulder till kreditinstitut 19 381 6 661 - -

Summa långfristiga skulder  381 6 661 - -

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 12 186 6 572 89 190

Skatteskulder 1 711 - - -

Övriga skulder 19 37 274 30 674 276 433

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 95 771 108 900 1 698 3 226

Summa kortfristiga skulder 146 942 146 146 2 063 3 849

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 420 460 470 099 298 635 352 474

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter

Spärrade bankmedel 941 1 662 - -

Summa ställda säkerheter 941 1 662 - -

Ansvarsförbindelser

Borgen för koncernföretag - - 1 157 6 667

Summa ansvarsförbindelser - - 1 157 6 667

Summa ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 941 1 662 1 157 6 667

BALANSRÄKNING
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KONCERN MODERBOLAG

Belopp i TSEK Not 2004 2003 2004 2003

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 20 618 -62 960 -13 576 -18 898

Omstruktureringskostnader -1 230 -2 311 - -

Av- och nedskrivningar som belastat resultatet 18 241 63 540 12 444 27 269

Realisationsvinst (-)/förlust (+) på sålda anläggningstillgångar 129 36 - -

Betald skatt -7 480 6 266 - -26

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  
FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 30 278 4 571 -1 132 8 345

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar -51 844 -410 25 197 5 553

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 44 866 6 121 -1 786 2 200

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 23 300 10 282 22 279 16 098

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Ökning (-)/minskning (+) av långfristiga fordringar hos koncernföretag - - 88 873  978

Förvärv av inventarier -4 251 -1 262 - -

Förvärv av immateriella tillgångar -2 797 -850 - -

Förvärv av rörelser - -741 - -

Förvärv av dotterföretag 18 -81 007 - -97 723 -110 904

Försäljning av inventarier 119 332 - -

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -87 936 -2 521 -8 850 -109 926

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Optionsprogram -  107 -  107

Nyemission 187 - 187 -

Förändring av långfristiga skulder -6 287  1 563 - -

Utdelning till aktieägare -4 608 -5 750 -4 608 -5 750

Utskiftning av dotterföretag 18 -65 787 - -37 022 -

Aktieinlösen - -139 881 - -139 881

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -76 495 -143 961 -41 443 -145 524

ÅRETS KASSAFLÖDE -141 131 -136 200 -28 014 -239 352

Likvida medel vid årets början 239 517 376 827 80 646 319 998

Kursdifferens i likvida medel -621 -1 110 - -

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 18 97 765 239 517 52 632 80 646

Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS
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Förändring i eget kapital

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Koncernen

Belopp i TSEK
Aktie- 

kapital
Bundna 
reserver

Fria 
reserver

Årets 
resultat Totalt

Utgående balans 2002-12-31 4 600 508 849 50 075 -44 303 519 221

Överföring av 2002 års resultat -44 303 44 303 0

Aktieutdelning -5 750 -5 750

Optionsprogram 107 107

Nedsättning aktiekapital -913 913 0

Nedsättning bundna reserver -262 000 262 000 0

Aktieinlösen -139 881 -139 881

Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital -6 124 6 124 0

Omräkningsdifferenser -1 942 -41 -1 983

Årets resultat -62 352 -62 352

Utgående balans 2003-12-31 3 687 239 804 128 224 -62 352 309 363

Effekt av byte av redovisningsprincip -300 -300

Justerad ingående balans 2004-01-01 3 687 239 804 127 924 -62 352 309 063

Överföring av 2003 års resultat -62 352 62 352 0

Aktieutdelning -4 608 -4 608

Nyemission 1 186 187

Nedsättning aktiekapital -184 184 0

Fondemission 184 -184 0

Utskiftning Uniflex* -48 083 -48 083

Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital -4 178 4 178 0

Omräkningsdifferenser -1 888 69 -1 819

Årets resultat 11 433 11 433

Utgående balans 2004-12-31 3 688 233 924 17 128 11 433 266 173

* inklusive 3 122 utgifter för utskiftningen. 
Ackumulerade omräkningsdifferenser i koncernen som redovisas direkt mot eget kapital uppgår 2004 till -4 428 (-2 609).  

Moderbolaget

Aktie- 
kapital

Överkurs- 
fond

Reserv- 
fond

Balanserade 
vinstmedel

Årets 
resultat Totalt

Utgående balans 2002-12-31 4 600 489 096 20 -8 379 26 399 511 736

Överföring av 2002 års resultat 26 399 -26 399 0

Aktieutdelning -5 750 -5 750

Optionsprogram 107 107

Nedsättning aktiekapital -913 913 0

Nedsättning överkursfond -262 000 262 000 0

Aktieinlösen -139 881 -139 881

Koncernbidrag   -9 300 -9 300

Skatteeffekt på koncernbidrag 2 604 2 604

Årets resultat -19 652 -19 652

Utgående balans 2003-12-31 3 687 228 116 20 127 693 -19 652 339 864

Överföring av 2003 års resultat -19 652 19 652 0

Aktieutdelning -4 608 -4 608

Nyemission 1 186 187

Nedsättning aktiekapital -184 184 0

Fondemission 184 -184 0

Utskiftning Uniflex* -37 252 -37 252

Koncernbidrag   2 900 2 900

Skatteeffekt på koncernbidrag -812 -812

Årets resultat -12 195 -12 195

Utgående balans 2004-12-31 3 688 228 302 20 68 269 -12 195 288 084

* inklusive 3 122 utgifter för utskiftningen.
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Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. 
Samma redovisningsprinciper har tillämpats under 2004 
som under 2003, med tillägg för Redovisningsrådets nya 
rekommendation rr 29 Ersättningar till anställda. Från 
1 januari 2004 tillämpas rr 29 Ersättningar till anställda. 
Detta 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.

KONCERNREDOVISNING

Koncernredovisningen omfattar Poolia AB (publ) med 
samtliga dotterföretag. Med dotterföretag avses juridisk 
person där Poolia AB (publ) innehar eller förfogar över 
mer än hälften av rösterna eller äger andelar i den juridiska 
personen och har rätt att ensamt utöva ett betydande infly-
tande över denna på grund av avtal eller annan föreskrift.

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmeto-
den. Detta innebär att förvärvade dotterföretags tillgångar 
och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprät-
tad förvärvsanalys. Endast resultat uppkomna efter för-
värvstidpunkten ingår i koncernens egna kapital.

Resultat från företag som förvärvats under året inklu-
deras i koncernens redovisning från och med förvärvstid-
punkten. Resultat från sålda bolag ingår till och med tid-
punkten för avyttringen. Intäkter och kostnader för dessa 
bolag under innehavstiden ingår således i koncernresultat-
räkningen.

Internvinster och mellanhavanden inom koncernen 
elimineras i koncernredovisningen.

OMRÄKNING AV UTLÄNDSKA DOTTERBOLAG

Omräkning av de utländska dotterbolagens balansräkning 
sker till balansdagens kurser. Resultaträkningarna omräk-
nas till årets genomsnittskurs. Uppkomna omräkningsdif-
ferenser förs direkt till koncernens eget kapital.

RAPPORTERING FÖR SEGMENT

Från och med första kvartalet 2003 tillämpas Redovis-
ningsrådets rekommendation rr 25 avseende segmentsre-
dovisning. Poolias primära segment utgörs av Professionals 
Sverige, Professionals Övriga Norden, Professionals Tysk-
land, Professionals Storbritannien samt Uniflex. Indelning-
en är gjord utifrån det sätt som verksamheten styrs. I Pro-
fessionalsdelen  består segmenten av självständigt styrande 
enheter i respektive land. De nordiska länderna, förutom 

Sverige, är dock sammanslagna. I Sverige är verksamheten 
uppdelad och styrs efter varumärkena Poolia Professionals 
och Uniflex varför dessa redovisas som skilda segment. Nå-
gon nedbrytning i sekundära segment är inte aktuellt för 
Poolia då verksamheten i sin helhet styrs utifrån ovanstå-
ende geografiska indelning.

INTÄKTSREDOVISNING

Nettoomsättningen omfattar försäljning av tjänster inom 
områdena personaluthyrning, rekrytering och outsourcing. 
Intäkter redovisas i samband med att tjänsterna utförs.

PERSONALKOSTNADER

Under rubriken personalkostnader ingår kostnader som 
har direkt samband med företagets anställda, det vill säga 
löner och andra ersättningar, sociala avgifter, pensionskost-
nader med mera, se not 2. Under rubriken återfinns även 
sådana kostnader som har direkt anknytning till bolagets 
intäkter, det vill säga kostnaden för underkonsulter.

PENSIONSKOSTNADER

Kostnaden för pensioner uppstår i takt med att den an-
ställde intjänar lön för utförda tjänster. Avseende förmåns-
bestämda pensionsplaner i Alecta har inte tillräcklig infor-
mation erhållits från Alecta, varför dessa planer redovisas 
som avgiftsbestämda pensionsplaner, det vill säga erlagda 
premier har kostnadsförts. I Finland finns en lagstadgad ål-
ders- och invaliditetspension som regleras i Arbetspensions-
lagen (APL) och gäller samtliga företag i Finland. Under 
2004 har det klargjorts att pensionsåtaganden i APL skall 
redovisas enligt reglerna om avgiftsbestämda pensionspla-
ner, det vill säga erlagda premier kostnadsförs.

FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till 
balansdagens kurs och orealiserade kursvinster och kurs-
förluster ingår i resultatet. Fordringar och skulder som 
valutakurssäkrats med valutaderivat värderas till säkrad 
kurs. Kursdifferenser på koncerninterna långfristiga lån  
förs direkt till koncernens eget kapital, då mellanhavandet 
är av sådan art att det inte är avsett att regleras.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar, bestående företrädesvis 
av inventarier och datorer, redovisas till anskaffningsvärdet 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar.

Redovisningsprinciper

REDOVISNINGSPRINCIPER
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IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar, bestående av goodwill 
i samband med förvärv samt övriga immateriella tillgångar, 
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumule-
rade avskrivningar. Övriga immateriella tillgångar består 
huvudsakligen av nyinvesteringar och förbättringar av 
administrativa system och webbplatser. Immateriella till-
gångar redovisas när det är sannolikt att tillgången har ett 
värde för framtiden och anskaffningsvärdet kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt.

AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN

Avskrivningar enligt plan är baserade på tillgångars an-
skaffningsvärden och beräknade ekonomiska livslängder. 
Ekonomiska livslängder för inventarier och datorer och 
immateriella tillgångar varierar mellan 3 och 5 år. Goodwill 
avskrivs på 10 eller 20 år linjärt. Den längre avskrivnings-
tiden används vid väsentliga strategiska förvärv, bland an-
nat etableringar inom nya geografiska områden eller nya 
affärsområden.

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR UTÖVER PLAN

Skattemässiga avskrivningar beräknas i enlighet med gäl-
lande skattelagstiftning. Skattemässiga avskrivningar utö-
ver avskrivningar enligt plan betraktas som överavskriv-
ningar vilka utgör en obeskattad reserv.

Förändringarna i denna reserv redovisas som en bok-
slutsdisposition i resultaträkningen.

NEDSKRIVNINGAR

I det fall det bedöms finnas en risk att återvinningsvärdet 
av en materiell eller immateriell tillgång är lägre än redo-
visat värde sker en prövning enligt reglerna i rr 17 Ned-
skrivningar. I det fall återvinningsvärdet är lägre sker en 
nedskrivning till detta värde.

LEASING

Leasingavtal indelas i finansiella och operationella avtal. 
Bolagets ingångna leasingavtal är operationella. Leasingav-
giften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från 
nyttjandet.

LIKVIDA MEDEL

Likvida medel utgörs av kassa- och bankmedel samt pla-
ceringar som innehas i kortfristigt placeringssyfte. Värde-
ring sker till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt 
värde.

FINANSIELLA DERIVATINSTRUMENT

Finansiella derivatinstrument utgörs av valutaterminskon-
trakt som  ingåtts i syfte att säkra valutaexponeringen i 
koncerninterna lån till dotterbolag i Tyskland. Säkrings-
redovisning tillämpas, det vill säga valutakurseffekterna 
av derivatinstrument förs mot eget kapital.  Den del av 
valutaterminskontraktet som utgör ränta periodiseras över 
kontraktets löptid och redovisas mot finansnettot. Vid ut-
gången av 2004 fanns inga finansiella derivatinstrument.

SKATTER

Koncernens totala skattekostnad utgörs av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt består av förändringen 
av temporära skillnader och underskottsavdrag. Skat-
telagstiftningen medger avsättning till särskilda reserver 
och fonder. Härigenom kan företagen inom vissa gränser 
disponera och kvarhålla redovisade vinster i rörelsen utan 
att de omedelbart beskattas. De obeskattade reserverna blir 
föremål för beskattning först då de upplöses. För den hän-
delse att verksamheten skulle gå med förlust kan dock de 
obeskattade reserverna tas i anspråk för att täcka förlusten 
utan att någon beskattning blir aktuell.

I koncernens balansräkning redovisas de enskilda bo-
lagens reserver uppdelade på eget kapital och uppskjuten 
skatteskuld. I resultaträkningen redovisas som uppskjuten 
skatt den skatt som är hänförlig till årets förändring av obe-
skattade reserver. Uppskjutna skattefordringar hänförliga 
till underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga 
avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att av-
dragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskatt-
ning.

OPTIONSPROGRAM

Erhållen premie avseende bolagets optionsprogram redovi-
sas direkt mot eget kapital.

LÅNEKOSTNADER

Ränte- och andra lånekostnader förs direkt mot resultatet i 
den period de hänför sig till. Inga lånekostnader aktiveras i 
tillgångars anskaffningsvärden.

AVSÄTTNINGAR

En avsättning redovisas i balansräkningen när det förelig-
ger ett åtagande, det är troligt att ett utflöde av resurser 
kommer att krävas för att reglera åtagandet och att en till-
förlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

REDOVISNINGSPRINCIPER
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Noter
Samtliga belopp i TSEK om ej annat anges.

NOTER

NOT 1 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Moderbolagets nettoomsättning avser försäljning av tjänster till dotterbolag. Ingen del av 
moderbolagets inköp avser andra företag inom den företagsgrupp som bolaget tillhör.

NOT 2 Personal

Antal anställda Varav män

2004 2003 2004 2003

Medelantal anställda

Moderbolaget 3 3 2 2

Dotterföretag 2 583 1 868 1 223 769

Koncernen totalt 2 586 1 871 1 225 771

Geografisk fördelning

Sverige 1 595 1 385 755 558

Danmark 15 34 5 8

Finland 62 56 23 16

Norge 29 30 3 6

Tyskland 324 366 174 183

Storbritannien 561 – 265 –

Koncernen totalt 2 586 1 871 1 225 771

Styrelsen i moderbolaget består av tre män och tre kvinnor.  
Övriga ledande befattningshavare i koncernen består av tre män och två kvinnor.

Sjukfrånvaro 2004 2003

Sverige

Total sjukfrånvaro 5,6% 6,6%

Sjukfrånvaro för män 4,3% 5,8%

Sjukfrånvaro för kvinnor 6,6% 7,1%

Anställda   -29 år 4,6% 5,9%

Anställda  30-49 år 5,7% 6,4%

Anställda  50 år- 8,3% 9,3%

Långtidssjukfrånvaro, % av total sjukfrånvaro 44,9% 42,6%

Löner och andra 
ersättningar

Styrelse och
verkställande

direktör1

Varav tantiem och  
därmed jämställd 

ersättning Övriga anställda

2004 2003 2004 2003 2004 2003

Moderbolaget 3 788 4 516 - - 302 395

Dotterföretag

Sverige 9 954 9 774 - - 413 399 363 244

Danmark 653 805 - - 5 743 12 411

Finland 919 817 - - 13 362 12 330

Norge 1 128 1 664 - - 12 736 11 516

Tyskland 575 - - - 65 946 66 362

Storbritannien 7 194 - - - 241 695 -

Totalt i  
dotterföretag 20 423 13 060 - - 752 881 465 863

Vinstandels- 
stiftelse - - - - - -

Koncernen totalt 24 211 17 576 - - 753 183 466 258

1 Inkluderar nuvarande och tidigare styrelseledamöter och deras suppleanter samt nuva-
rande och tidigare verkställande och vice verkställande direktörer. Innefattar 2003 även 
reserverade kostnader i samband med byte av verkställande direktör.

Löner och andra 
ersättningar

Sociala  
kostnader

Pensions- 
kostnader

2004 2003 2004 2003 2004 2003

Moderbolaget 4 090 4 911 1 230 1 886 488 877

Dotterföretag 773 304 478 923 173 204 146 123 37 744 34 211

Vinstandels- 
stiftelse - - - - - -

Koncernen totalt 777 394 483 834 174 434 148 009 38 232 35 088

Av koncernens pensionskostnader avser 2 910 (3 544) gruppen styrelser och  
verkställande direktörer.

Ledande befattningshavares villkor och ersättningar
Styrelsen har under året fungerat som ersättningskommitté och beslutat om ersättningar till 
vd och styrelsens ordförande. Ersättningar till ledande befattningshavare har i allt väsentligt 
bestått av fast lön.

Arvode till styrelsen i moderbolaget uppgår till 700, varav 200 till styrelsens ordförande. 
Utöver detta har arbetande styrelseordföranden Björn Örås i ersättning erhållit 981. Någon  
inbetalning till pensionsförsäkring har inte skett. Styrelsens ordförande äger rätt att erhålla 
ersättning motsvarande 50 procent av vd:s kostnader. Styrelsens ordförande har haft arbets-
uppgifter i anknytning till förvärv, strategiutveckling samt anställning av nyckelpersoner. 
Verkställande direktören i moderbolaget, Erik Strand, har erhållit 2 108 i ersättning. Tidigare 
vice vd Susanne Nyström, som lämnat bolaget, har erhållit 2 009, varav 1 296 avser avgångs-
vederlag. Övriga tre ledande befattningshavare har erhållit 3 521 i ersättning, varav 1 080 
avser avgångsvederlag till tidigare CFO.

Verkställande direktören, Erik Strand, har vid egen respektive bolagets uppsägning av 
anställning rätt till 6 månaders uppsägningstid. Övriga ledande befattningshavare har vid 
egen respektive bolagets uppsägning av anställning rätt till 3-6 respektive 6-12 månaders 
uppsägningstid. Vd har ett personligt pensionsavtal som innebär att belopp motsvarande 35 
procent av bruttolön upp till 20 basbelopp och 25 procent av bruttolön i intervallet 20-30 
basbelopp inbetalas i pensionspremier. Övriga ledande befattningshavare har rätt till pen-
sionsförmån i enlighet med marknadsmässiga villkor, i huvudsak så kallade tiotaggaravtal, där 
premier erläggs enligt samma regler som gäller i kollektivavtal med övriga anställda. Vidare 
har vissa av de ledande befattningshavarna tjänstebil. Pensionsålder för samtliga ledande 
befattningshavare är 65 år. Övriga ledande befattningshavare har förvärvat teckningsoptioner 
som ger rätt till att förvärva 3 525 aktier av serie B.

Ersättning för juridiska konsultationer har utgått separat till den advokatfirma där styrelse-
medlemmen Ulf Sallnäs är verksam med 591.

Styrelsen Född
Medlem i 
styrelsen

Aktie- 
innehav

Options- 
innehav

Margareta Barchan 1950 2003 1 000 B -

Monica Caneman 1954 2003 3 000 B -

Maria Lilja 1944 1999 2 400 B -

Curt Lönnström 1943 1999 18 000 B -

Ulf Sallnäs 1956 1999 8 300 B -

Björn Örås 1949
Sedan 

grundandet
4 023 815 A 
4 151 445 B -

NOT 3 Transaktioner med närstående

Poolia har vissa samarbetsavtal och kommersiella mellanhavanden med Uniflex AB. Poolias 
styrelseordförande och största aktieägare Björn Örås är även ordförande och största 
aktieägare i Uniflex AB. Fram till 16 november 2004 är Uniflex AB konsoliderat in i Poolia-
koncernen. Inköp och försäljning mellan bolagen under perioden 16 november-31 december 
uppgår endast till marginella belopp. Per 31 december 2004 hade Poolia en leverantörsskuld 
till Uniflex på 1,6 MSEK, i huvudsak hänförlig till tjänster där vidarefakturering skett. Poolias 
kundfordran på Uniflex AB uppgick per 31 december 2004 till 0,7 MSEK.

NOT 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

KONCERN MODERBOLAG

2004 2003 2004 2003

Räntor  3 691 11 106 2 345 12 214

Kursdifferenser, netto - 248 - 15

Summa 3 691 11 354 2 345 12 229

Av ränteintäkter i moderbolaget avser 782 (3 765) intäkter från koncernföretag. I kursdif-
ferenser i moderbolaget ingick 2003 en kostnad avseende omräkningsdifferens på lån till 
koncernföretag med 247. 



17poolia årsredovisning 2004

NOTER

NOT 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

KONCERN MODERBOLAG

2004 2003 2004 2003

Räntor 220 648 - -

Kursdifferenser, netto 531 - 510 -

Övrigt 108 187 42 92

Summa 859 835 552 92

I kursdifferenser ingår effekt av omräkningsdifferens på lån till koncernföretag med 295. 
Årets rörelseresultat har inte påverkats av några kursdifferenser.

NOT 6 Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver

MODERBOLAG

2004 2003

Bokslutsdispositioner

Förändring periodiseringsfond 273 1 054

Summa  273 1 054

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

Tax 1999 - 273

Tax 2000 879 879

Tax 2001 3 385 3 385

Tax 2002 4 224 4 224

Summa 8 488 8 761

NOT 7 Skatter

KONCERN MODERBOLAG

2004 2003 2004 2003

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt -9 185 - - -

Summa aktuell skatt -9 185 - - -

Uppskjuten skatt på årets resultat  - 608 296 796

Skatt hänförlig till koncernbidrag - - 812 -2 604

Summa skatt på årets resultat -9 185 608 1 108 -1 808

Skattefordringar

Bland övriga fordringar  
ingår skattefordringar med 10 130 8 710 4 107 4 107

SAMBANDET MELLAN PERIODENS  
SKATTEKOSTNAD OCH REDOVISAT RESULTAT

KONCERN MODERBOLAG

2004 2003 2004 2003

Redovisat resultat  
efter finansiella poster 20 618 -62 960 -13 576 -18 898

Skatt enligt tillämplig inhemsk  
skattesats i respektive land - 5 224 20 322 3 801 5 291

Skatteeffekt av  
icke avdragsgilla kostnader -244 -256 -7 16

Skatteeffekt av inlösenkostnader - 815 - 815

Skatteeffekt av valutakursdifferenser - 65 - -

Skatteeffekt av nedskrivning  
av dotterbolagsaktier - - -3 484 -7 635

Effekt av nedskrivning av skattefordran - -2 546 - -

Skatteeffekt av utskiftningskostnader 874 - 874 -

Skatteeffekt av bokslutsdispositioner - - -76 -295

Skatteeffekt av förlustavdrag där  
uppskjuten skattefordran ej redovisats - 1 927 -3 767 - -

Skatteeffekt av av- och  
nedskrivning på goodwill -2 664 -14 025 - -

Total skatt på årets resultat -9 185 608 1 108 -1 808

Ej redovisad uppskjuten skatt
Ej redovisad uppskjuten skatt, det vill säga skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt 
som faktiskt har redovisats i årets och tidigare års resultaträkningar (kostnadsförd skatt) 
och å andra sidan den inkomstskatt som bolaget slutligen kommer att belastas med i 
anledning av räkenskapsårets och tidigare räkenskapsårs verksamhet (full skatt), uppgår till 
följande belopp:

KONCERN MODERBOLAG

2004 2003 2004 2003

Uppskjuten skattefordran

Avseende ej utnyttjade  
underskottsavdrag 26 634 26 382 - -

Avgår bokförd uppskjuten skattefordran -8 881 -8 880 - -

Ej bokförd uppskjuten skattefordran 17 753 17 502 - -

Uppskjuten skatteskuld

Avseende obeskattade reserver 7 756 9 151 2 377 2 453

Ej utnyttjade underskottsavdrag -1 092 -2 107 -1 092 -796

Uppskjuten skattefordran  
omstruktureringsreserv - -344 - -

Avgår bokförd uppskjuten skatteskuld -6 664 -6 700 - -

Ej bokförd uppskjuten skatteskuld - - 1 285 1 657

Uppskjuten skattefordran redovisas i koncernbalansräkningen för outnyttjade underskotts-
avdrag, i den mån de kan mötas av upplösning av obeskattade reserver eller eljest med 
största sannolikhet beräknas utnyttjas inom en överskådlig framtid. Ej bokförd skattefordran 
på förlustavdrag i Norge uppgår till 5 904. Denna fordran förfaller om inte underskotten 
kan utnyttjas senast under åren 2011-2014. I Danmark förloras rätt till förlustavdrag 2006 
avseende underskott från 2001. Total uppskjuten skattefordran i Danmark uppgår till 4 481.  
I Finland förloras rätt till förlustavdrag under åren 2010-2012. Uppskjuten skattefordran 
i Finland uppgår till 2 702, varav bokfört 2 000. Uppskjuten skattefordran i Tyskland upp-
går till 13 547, varav bokfört 5 148. I Tyskland är rätten att nyttja underskottsavdrag evig. 
Skattesatserna är i Sverige och Norge 28%, i Finland 29%, i Danmark och Storbritannien 
30% och i Tyskland 40%. 
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NOT 9 Övriga immateriella tillgångar

KONCERN

2004 2003

Ingående anskaffningsvärden 11 759 10 909

Årets anskaffning 2 797 850

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 556 11 759

Ingående avskrivningar -8 688 -5 274

Årets avskrivningar -1 474 -3 414

Utgående ackumulerade avskrivningar -10 162 -8 688

Utgående planenligt restvärde 4 394 3 071

NOT 10 Inventarier och datorer

KONCERN MODERBOLAG

2004 2003 2004 2003

Ingående anskaffningsvärden 43 536 45 134 233 233

Företagsförvärv 9 013 - - -

Avyttring företag -2 180 - - -

Inköp 4 250 1 262 - -

Försäljningar/utrangeringar -3 762 -2 619 -221 -

Omräkningsdifferenser  -356 -241 - -

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 50 501 43 536 12 233

Ingående avskrivningar -35 740 -30 189 -233 -233

Företagsförvärv -6 669 - - -

Avyttring företag 1 536 - - -

Försäljningar/utrangeringar 3 658 2 127 221 -

Årets avskrivningar -7 049 -7 823 - -

Omräkningsdifferenser 284 145 - -

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -43 980 -35 740 -12 -233

Utgående planenligt restvärde 6 521 7 796 - -

Koncernen disponerar enligt hyresavtal datorer och bilar med ett beräknat anskaffningsvärde 
av 4 482. Avtalade framtida betalningar för dessa kontrakt uppgår till 1 551,  varav 1 025 
avser år 2005 och resterande belopp åren 2006-2007. Samtliga avtal avser operationell 
leasing. Årets kostnad för hyra av datorer och bilar uppgår till 1 125. Koncernen disponerar 
vidare lokaler med avtalade årshyror uppgående till 16 487. Dessa hyresavtal är huvudsakli-
gen ingångna under 2001 till 2004 och löper i regel på 2-5 år.

NOT 8 Goodwill

KONCERN

2004 2003

Ingående anskaffningsvärden 152 083 152 742

Årets anskaffning 79 814  741

Årets avyttring -21 833 -

Omräkningsdifferenser -543 -1 400

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 209 521 152 083

Ingående avskrivningar -38 268 -27 594

Årets avyttring 8 415 -

Årets avskrivningar -9 718 -10 683

Omräkningsdifferenser 138 9

Utgående ackumulerade avskrivningar -39 433 -38 268

Ingående nedskrivningar -41 956 -334

Årets avyttring 13 418 -

Årets nedskrivning - -41 622

Utgående ackumulerade nedskrivningar -28 538 -41 956

Utgående planenligt restvärde 141 550 71 859

Under 2004 har goodwill uppkommit i samband med förvärv av aktierna i Parker Bridge 
Holdings Ltd. Dessutom har goodwill justerats på grund av tilläggsköpeskilling om 5 283 på 
tidigare förvärv av Active Nurse AS. Prövning av samtliga goodwillvärden har skett enligt reg-
lerna i RR 17 Nedskrivningar. Prövningen har inte föranlett någon nedskrivning. Vid beräkning 
av återvinningsvärdet har en diskonteringsfaktor om 7% använts. Avyttring av goodwill har 
skett i samband med att Uniflex utskiftats till aktieägarna.
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NOT 11 Andelar i koncernföretag

Innehavets: Omfattning Värde

Säte
Antal 
aktier

Kapital- 
andel 

%
Nominellt 

värde
Bokfört 

värde

Aktier i svenska dotterföretag

Poolia Sverige AB  
Org. nr 556426-7655 Stockholm 1 000 000 100 100 14 164

Poolia Ekonomi AB 
Org. nr 556363-8039 Stockholm 1 000 100 - -

Poolia IT AB 
Org. nr 556447-9581 Stockholm 1 000 100 - -

Poolia Kontor AB 
Org. nr 556532-4240 Stockholm 1 000 100 - -

Poolia Sälj & Marknad AB 
Org. nr 556532-5221 Stockholm 1 000 100 - -

Poolia Teknik AB 
Org. nr 556532-4232 Stockholm 1 000 100 - -

Poolia Väst AB 
Org. nr 556399-9621 Stockholm 1 000 100 - -

Poolia Syd AB 
Org. nr 556417-7581 Stockholm 1 000 100 - -

Poolia Juridik AB 
Org. nr 556420-3841 Stockholm 1 000 100 - -

Poolia Jönköping AB 
Org. nr 556557-4067 Jönköping 1 000 100 - -

Poolia International AB 
Org. nr 556583-6466 Stockholm 1 000 100 - -

Poolia Nord AB 
Org. nr 556501-9246 Stockholm 1 000 100 - -

Poolia Öst AB 
Org. nr 556584-1748 Stockholm 1 000 100 - -

Poolia Pedagogik AB 
Org. nr 556573-6336 Göteborg 1 000 100 - -

Poolia B & F AB 
Org. nr 556599-5999 Stockholm 1 000 100 - -

Poolia Personal & Lön AB 
Org. nr 556599-1634 Stockholm 1 000 100 - -

Poolia Doctor AB 
Org. nr 556583-9742 Stockholm 1 000 100 - -

Poolia Vård AB 
Org. nr 556516-1501 Stockholm 5 000 100 - -

Poolia Rekrytering AB 
Org. nr  556558-8141 Stockholm 1 000 100 - -

Aktier i utländska dotterföretag

Poolia Suomi OY 
Org. nr  1614293-5 Helsinki 140 000 100  TEUR 118 3 410

Poolia Danmark A/S 
Org. nr 25507835 Köbenhavn 900 100  TDKK 900 4 029

Poolia Norge AS 
Org. nr  983077196 Oslo 904 100  TNOK 904 988

Active Nurse AS 
Org. nr  982529786 Stjördal 3 946 100 - -

Poolia Holding GmbH   
Org. nr HRB 79318 Hamburg  100 TEUR 25 115 223

A&Z Arbeit und Zeit  
Poolia GmbH 
Org. nr HRB 46138 Hamburg  100 - -

Poolia GmbH 
Org. nr  HRB 56743 Hamburg  100 - -

Poolia Deutschland GmbH 
Org. nr HRB 81327 Hamburg  100 - -

Parker Bridge Holdings Ltd 
Org. nr  04731846 London 101 414 100  TGBP 10 85 279

Parker Bridge Recruitment Ltd 
Org. nr  2442269 London 1 000 000 100 - -

Summa 223 093

NOT 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

KONCERN MODERBOLAG

2004 2003 2004 2003

Upplupna arvodesintäkter 29 308 28 947 - -

Övriga förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 12 689 12 086 676 150

Summa 41 997 41 033 676 150

NOT 13 Övriga kortfristiga placeringar

KONCERN MODERBOLAG

2004 2003 2004 2003

Svenska räntebärande värdepapper 50 000 - 50 000 -

Summa 50 000 - 50 000 -

NOT 14 Eget kapital, resultat per aktie

Av aktierna i moderbolaget är 4 023 815 A-aktier och 14 416 375 B-aktier. Aktie av serie 
A berättigar till en röst och aktie av serie B till 1/5 röst. Under året har aktieägarna i Poolia 
erbjudits en A-aktie i Uniflex för varje femtal A-aktier i Poolia. För att möjliggöra utskift-
ningen av aktierna i Uniflex gjordes en nedsättning av aktiekapitalet med 184 401,90 kronor 
genom minskning av aktiens nominella belopp från 20 öre till 19 öre. Vidare genomfördes 
en riktad nyemission till Enskilda Securities av 6 770 aktier av serie B till en kurs av 27,70 
kronor. Slutligen genomfördes en fondemission genom överföring av 184 401,90 kronor 
från överkursfond till aktiekapital. Aktiens nominella belopp höjdes därvid från 19 öre till 20 
öre per aktie.

Resultat per aktie KONCERN

2004 2003

Nettoresultat 11 433 -62 352

Antal aktier genomsnitt, tusental 18 434 22 111

Antal aktier genomsnitt efter utspädning, tusental 18 438 22 111

Resultat per aktie, SEK 0,62 -2,82

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

Föreslagen utdelning per aktie, SEK 0,25 0,25

Föreslagen utdelning 4 610 4 608

NOT 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

KONCERN MODERBOLAG

2004 2003 2004 2003

Semesterlöneskuld 28 767 37 255 25 121

Personalrelaterade skatter och avgifter 20 042 24 411 293 308

Upplupna löner 33 936 36 953 - -

Övriga upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter 13 026 10 281 1 380  2 797

Summa 95 771 108 900 1 698 3 226

NOT 16 Resultat från andelar i koncernföretag

KONCERN MODERBOLAG

2004 2003 2004 2003

Nedskrivning av aktier i dotterbolag - - -12 444 -27 269

Summa - - -12 444  -27 269

Nedskrivning av aktier i utländska dotterbolag har under året skett med belopp motsvarande 
lämnade aktieägartillskott för täckning av underskott. 
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NOT 19 Skulder till kreditinstitut

Beviljad checkkredit för koncernen uppgår till 11 142 (16 316), varav utnyttjad 1 157 (6 132). 
Övriga skulder till kreditinstitut förfaller till betalning inom fem år.

NOT 20 Avsättningar för omstrukturering

Avsättningen avser kostnader för framtida hyresbetalningar på outnyttjade lokaler.

KONCERN

2004 2003

Ingående redovisat värde 1 229 3 541

Årets avsättningar - -

Utnyttjade avsättningar -1 229 -2 312

Utgående redovisat värde - 1 229

NOT 17 Ersättning till revisorerna

KONCERN MODERBOLAG

2004 2003 2004 2003

Deloitte & Touche, revision 1 190 1 278 200 200

Deloitte & Touche, konsultation 789 201 414 -

BDO, revision 318 - - -

BDO, konsultation 323 - - -

Summa 2 620 1 479 614 200

NOT 18 Kassaflödesanalys

Förvärv av dotterföretag
Under året förvärvades samtliga aktier i Parker Bridge Holdings Ltd. I moderbolaget har 2004 
tillskott skett med 6 833 till det danska och 5 611 till det norska dotterbolaget. 

Förvärvade tillgångar och skulder KONCERN

2004 2003

Materiella anläggningstillgångar 2 344 -

Goodwill - -

Kortfristiga fordringar 21 986 -

Likvida medel 4 271 -

Kortfristiga skulder -17 281 -

11 320 -

Utbetald köpeskilling -85 278 -

Likvida medel i förvärvade dotterbolag 4 271 -

Påverkan på likvida medel -81 007 -

Avyttring av dotterföretag
Den 16 november 2004 utskiftades samtliga aktier i Uniflex AB till aktieägarna i Poolia AB.

Avyttrade tillgångar och skulder KONCERN

2004 2003

Materiella anläggningstillgångar 711 -

Kortfristiga fordringar 54 079 -

Likvida medel 62 665 -

Långfristiga skulder -43 -

Kortfristiga skulder -72 157 -

45 255 -

Erhållen likvid - -

Likvida medel i avyttrande dotterbolag -62 665 -

Påverkan på likvida medel -62 665 -

Till avyttringen av Uniflex AB tillkommer 3 122 i utgifter för utskiftningen.

Likvida medel KONCERN MODERBOLAG

2004 2003 2004 2003

Kassa och bank 47 765 239 517 2 632 80 646

Kortfristiga placeringar  50 000 - 50 000 -

Belopp vid årets slut 97 765 239 517 52 632 80 646

Upplysning om betalda räntor
Koncernen
Under perioden erhållen ränta uppgick till 3 665 (12 454). Under perioden betald ränta 
uppgick till 328 (764).

Moderbolaget
Under perioden erhållen ränta uppgick till 10 473 (5 402). Under perioden betald ränta 
uppgick till 42 (92).
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NOT 21 Information om rörelsegrenar och geografiska områden

Poolia tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 25 avseende segmentsredovisning. Poolias primära segment utgörs av Professionals Sverige, Professionals Övriga Norden, Professionals 
Tyskland, Professionals Storbritannien samt Uniflex. Indelningen är gjord utifrån det sätt som verksamheten styrs. I Professionalsdelen består segmenten av självständigt styrande enheter i respektive 
land. De nordiska länderna, förutom Sverige, är dock sammanslagna. I Sverige är verksamheten uppdelad och styrs efter varumärkena Poolia Professionals och Uniflex varför dessa redovisas som 
skilda segment. Uniflex har utskiftats under året.

2004 Poolia Professionals

Sverige
Övriga 

Norden Tyskland
Stor- 

britannien Summa Uniflex Elim Summa

Extern omsättning 464 701 47 930 78 167 314 877 905 675 255 808 1 161 483

Rörelseresultat -917 -2 944 -4 995 11 842 2 986 14 800 17 786

Ränteintäkter 3 691

Räntekostnader -859

Skatt -9 185

Årets resultat 11 433

Tillgångar 207 169 22 401 81 947 113 255 424 772 - -4 312 420 460

Skulder -108 997 -18 090 -10 886 -20 626 -158 599 - 4 312 -154 287

Investeringar 4 485 5 799 383 75 930 86 597 267 86 864

Avskrivningar -7 907 -601 -3 905 -5 133 -17 546 -695 -18 241

2003 Poolia Professionals

Sverige
Övriga 

Norden Tyskland Summa Uniflex Elim Summa

Extern omsättning 441 606 54 266 85 971 581 843 184 425 766 268

Rörelseresultat före nedskrivning av goodwill -18 588 -6 435 -7 937 -32 960 1 103 -31 857

Goodwillnedskrivning -8 203 - -19 999 -28 202 -13 420 -41 622

Rörelseresultat -26 791 -6 435 -27 936 -61 162 -12 317 -73 479

Ränteintäkter 11 354

Räntekostnader -835

Skatt 608

Årets resultat -62 352

Tillgångar 325 780 23 840 189 948 539 568 49 158 -118 627 470 099

Skulder -90 680 -28 557 -113 310 -232 547 -46 816 118 627 -160 736

Investeringar 2 611 - 122 2 733 120 2 853

Avskrivningar -13 007 -902 -5 125 -19 034 -2 884 -21 918

Under 2004 har Professionals Sverige sålt tjänster till Uniflex för 1 710 (1 364) och Uniflex sålt tjänster till Professionals Sverige för 2 146 (4 165).  
Prissättning har skett på marknadsmässiga villkor. Transaktionerna har eliminerats i ovan redovisad extern omsättning. Övriga ej kassaflödespåverkande  
kostnader, andra än av- och nedskrivningar, uppgår inte till väsentliga belopp.

NOT 22 Finansiell riskhantering

Poolia är exponerat för olika typer av finansiella risker. Den övergripande policyn för den 
finansiella riskhanteringen är att vid varje given tidpunkt minimera de negativa effekterna 
på koncernens resultat till följd av marknadsfluktuationer. Koncernens finanspolicy fastställs 
årligen av styrelsen och reglerar hur de finansiella riskerna skall hanteras samt vilka finansiella 
instrument som får användas.

VALUTARISK
Valutarisk utgör risken för att valutakursförändringar påverkar koncernens resultat negativt. 
Poolias valutaexponering uppstår vid koncernintern finansiering samt vid omräkning av utländ-
ska dotterbolags balans- och resultaträkningar i svenska kronor (omräkningsexponering). 

Omräkningsexponeringen uppstår i samband med omräkning av utländska dotterbolags 
balans- och resultaträkningar till svenska kronor och avser främst omräkning från EUR, GBP, 
NOK och DKK. Finanspolicyn anger att omräkningsexponering inte ska valutakurssäkras. 
För 2004 har omräkningen av de utländska dotterbolagen påverkat koncernens egna kapital 
negativt med 1 819.

Poolia har i dagsläget ingen övrig valutaexponering.

RÄNTERISK
Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar koncernens räntenetto 
negativt. Koncernens exponering för ränterisk var per bokslutsdatum begränsad. 

Poolia har inga väsentliga innehav av räntebärande finansiella skulder och räntebärande 
finansiella tillgångar utgörs i huvudsak av obundna bankmedel. En förändring av marknadsrän-
tan med en procentenhet påverkar koncernens samtliga räntebärande tillgångar och skulder och 
skulle ge en resultateffekt med ca 1,0 MSEK.

KREDIT- OCH MOTPARTSRISK
Kredit- och motpartsrisk avser risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sitt åtagan-
de och därmed åsamkar koncernen förlust. Koncernen exponeras för kredit- och motpartsrisk 
när överskottslikviditet placeras i finansiella tillgångar samt vid handel med derivatinstrument. 
För att begränsa motpartsrisken accepteras endast motparter med hög kreditvärdighet enligt 
fastställd finanspolicy. Per den 31 december 2004 fanns inga derivatinstrument.

Den kommersiella kreditrisken inom koncernen är begränsad då det inte föreligger någon 
betydande kreditriskkoncentration för koncernen i förhållande till någon viss kund, motpart eller 
i förhållande till någon viss geografisk region.

LIKVIDITETSRISK
Likviditetsrisk är risken att koncernen får svårigheter att få fram pengar att möta åtaganden för-
knippade med finansiella instrument. Poolias likvida medel placeras idag på konto eller i deposit 
med kort löptid hos bank. Något refinansieringsbehov finns ej för närvarande.
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NOT 23 Avsättningar för pensioner

Koncernens pensionsplaner är avgiftsbestämda förrutom i Sverige och Norge. Förmånsbestämda 
planer i den svenska verksamheten redovisas som avgiftsbestämda pensionsplaner, då tillräck-
lig information inte erhållits från Alecta. Redovisad avsättning om 300 avser förmånsbestämda 
pensionsplaner i den norska verksamheten. Då den norska verksamheten utgör endast en 
ringa del av koncernens verksamhet, redovisas ej samtliga upplysningar som krävs enligt 
RR 29. Koncernens och moderbolagets pensionskostnader framgår av not 2.

Stockholm den 17 februari 2005

Björn Örås 
Styrelseordförande

Maria Lilja Curt Lönnström Ulf Sallnäs

Margareta Barchan Monica Caneman Erik Strand 
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 17 februari 2005

Deloitte & Touche AB
Lars Svantemark

Auktoriserad revisor

NOTER

Resultaträkning 2004-01-01 – 2004-11-16

Nettoomsättning 257 954

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -12 332

Personalkostnader -230 148

Avskrivningar -399

Rörelseresultat 15 075

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 332

Räntekostnader och liknande poster -79

Resultat efter finansiella poster 15 328

Skatt på periodens resultat -4 292

Periodens resultat 11 036

Balansräkning 2004-11-16

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 711

Kortfristiga fordringar 54 079

Kassa och bank 62 665

Summa tillgångar 117 455

Eget kapital och skulder

Eget kapital 45 255

Långfristiga skulder 43

Kortfristiga skulder 72 157

Summa eget kapital och skulder 117 455

Avseende effekten på koncernens likvida medel hänvisas till not 18.

NOT 24 Avvecklad verksamhet

Per den 16 november 2004 utskiftades Uniflex AB till aktieägarna i Poolia AB. Nedan redo-
visas resultaträkningen för den tid bolaget ingick i koncernen samt balansräkningen den 16 
november 2004. Bolaget utgör huvuddelen av segmentet Uniflex.



Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning i Poolia AB (publ) för räkenskapsåret 2004. 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och 
för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar 
är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på 
grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisio-
nen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisning-
en och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval 
av underlagen för belopp och annan information i räken-
skapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande 
direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de bety-
delsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande 
direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och 
koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade in-
formationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bo-
laget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. 
Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-
ningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för 
våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upp-
rättats enligt årsredovisningslagen och ger därmed en 
rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och 
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. För-
valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och för kon-
cernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps-
året.

Stockholm den 17 februari 2005

Deloitte & Touche AB
Lars Svantemark

Auktoriserad revisor

Till bolagsstämman i Poolia AB (publ)
Organisationsnummer 556447-9912.
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