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Årsredovisning 2005

Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal
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Sverige 51%

Personaluthyrning 91%

Rekrytering 9%

TjänsteområdenOmsättning

Övriga Norden 4% 
Tyskland 6 % 

Vård 10%

Storbritannien 29%

Kvalificerade medarbetare från Poolia

Poolias affärsidé är att förse företag och organi-
sationer med den kompetens som, tillfälligt eller 
permanent, tillgodoser deras behov av kvalifi-
cerade tjänstemän.
   Det betyder att vi erbjuder uthyrning och 
rekrytering av kvalificerad personal, från assis-
tenter och handläggare till mellanchefer, specia-
lister och högre chefer. Våra fokusområden är 
ekonomi, administration och IT. Vi har också ett 
separat bolag som arbetar inom vårdområdet.
   Poolia har erbjudit marknaden erfarna och 
kompetenta medarbetare sedan 1989, och vår 
vision är att bli ledande i Europa inom bemanning 
med kvalificerade tjänstemän. Med ”ledande” 
menar vi att vara  bland de tre främsta när det 
gäller omsättning och lönsamhet, och nummer 
ett när det gäller kvalitet.

Linda Leet, löneadministratör
2 år som Pooliakonsult

Patricia Barrera, ekonomiassistent

6 år som Pooliakonsult

Joe Foley, rekryterare
Jobbat 1 år på Poolia

Vi är på god väg mot vår vision. I dag finns Poolia 
i sex länder och 2005 omsatte vi över en miljard 
kronor. Årets resultat påverkades av situationen i 
Tyskland, men kärnverksamheten utvecklas 
positivt och nu fortsätter vi att bygga ett starkt 
och lönsamt Poolia för framtiden.

Annika Lindstedt, forskningssköterska

7 år som Pooliakonsult

Katti Razavi, IT-support

5 år som Pooliakonsult
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Björn Örås grundar 
Ekonompoolen i 
Stockholm.

Ny lagstiftning i 
Sverige som avreglerar 
personaluthyrning.
Ekonompoolen startar 
Sveriges första privata 
arbetsförmedling med 
inriktning mot eko-
nomer.

Teknikerpoolen etable-
ras i Stockholm och 
Malmö.

Företaget antar en 
ny strategi, att bli en 
fullsortimentsleverantör 
inom bemannings-
branschen.

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

Affärsområdet Lager & 
Industri startas.

Poolia börsintrodu-
ceras, och blir först i 
Sverige med affärs-
området Juridik.

Fyra nya affärsområ-
den bildas: Bank & 
Finans, Pedagogik, 
Personal & Lön samt 
Läkemedel. Poolia blir 
Sveriges näst mest 
snabbväxande företag 
och Sveriges tredje 
största bemannings-
företag. 

Start av verksamhet i 
Norge och Tyskland. 
Poolia Vård startas. 
Bemannings– 
marknaden viker och 
Poolias lönsamhet 
går ner.

Ny strategi – fokus på 
kvalificerade tjänster 
under varumärket 
Poolia Professionals. 

Erik Strand tillträder 
som vd i oktober.

Poolia vänder till vinst 
igen. Förvärv av brittis-
ka Parker Bridge med 
verksamhet i London 
och Edinburgh. Uniflex 
delas ut till aktieägarna 
och noteras på Nya 
Marknaden. 

Start av verksamhet i 
Danmark och Finland. 
Etablering på 13 nya 
orter i Sverige.

Tjänsterna inom 
Lager & Industri läggs 
i ett separat dotter-
bolag vid namn 
Uniflex. Poolia Vård 
startar i Norge.

Etablering i Göteborg.

Etablering i Malmö.
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Viktiga händelser under 2005

    Poolia fortsatte att växa och ökade omsätt-
ningen med 11 procent till 1 008,7 MSEK.

    Rörelseresultatet före nedskrivningar och 
omstruktureringskostnader i Tyskland uppgick 
till 26,3 MSEK. Efter dessa kostnader blev 
rörelseresultatet –32,6 MSEK.

    När omstruktureringen i Tyskland är helt 
genomförd kommer alla Poolias enheter att 
vara inriktade på företagets kärnverksamhet.

    Sverige, Övriga Norden och Vård visade 
kraftiga lönsamhetsförbättringar.

    Andelen rekrytering fortsatte att öka och 
uppgick under året till 9 procent av  
omsättningen.

    Vi genomförde stora satsningar för att mark-
nadsföra Poolia och attrahera nya kandidater, 
bland annat genom en uppskattad TV-kampanj 
i Sverige.

Omsättning, MSEK
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Ian Grove, konsultchef

Jobbat 3 år på Poolia

Paul Baker, kundansvarig
Jobbat 6 år på Poolia

Peter Krume, controller

5,5 år som Pooliakonsult

Finansiella nyckeltal

 2005 2004 

Omsättning, MSEK 1 008,7 905,7

Rörelseresultat, MSEK –32,6 5,8

Rörelsemarginal, % –3,2 0,6

Vinstmarginal, % –3,1 0,9

Soliditet, % 57,8 63,6

Antal årsanställda 1 934 1 838

Omsättning per anställd, TSEK 522 493

Resultat per aktie, SEK –2,39 0,19

Nyckeltalen för 2004 är korrigerade enligt IFRS och för avyttrad 
verksamhet.
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Lisa Reppert, administratör
1 år som Pooliakonsult
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Poolia fortsatte under 2005 att förbättra lönsam-
heten i stora delar av verksamheten. Året kunde 
dock ha blivit ännu bättre om vi tagit krafttag i 
Tyskland tidigare. Marknaden befinner sig nu i en 
expansiv fas, som vi drar nytta av för att skapa 
både tillväxt och lönsamhet.

När jag började på Poolia hösten 2003 befann sig 
bemanningsbranschen sedan ett par år tillbaka 
i en djup svacka. Under 2004 började de första 
tecknen på ljusning komma, och det senaste året 
har branschen generellt sett haft en god tillväxt.

Många har frågat mig hur det ska gå ”den 
här gången”, och jämför dagens situation med 
den intensiva tillväxten i slutet av 1990-talet. 
Optimisterna hoppas på guldår igen med en lång 
period av kraftig tillväxt och hög lönsamhet. 
Pessimisterna å andra sidan är rädda att vi har 
kort minne och kommer att drabbas lika hårt som 
förra gången när marknaden vänder nedåt igen 
– för det vet vi ju alla att den gör förr eller senare.

Mitt svar till både optimister och pessimister 
är att det är stor skillnad på den här tillväxtvågen 
och den förra, både för branschen i stort och för 
Poolia som företag.

Branschen har mognat
För branschens del är den största förändringen att 
kunderna har blivit mycket mer vana köpare av 
bemanningstjänster. I dag har nästan alla storföre-
tag en avancerad inköpsorganisation där centrali-
serade beslut, ramavtal och krav på leverantörerna 
har lett till en konkurrens och en prispress som är 
betydligt hårdare än för tio år sedan.
    En annan effekt av att branschen har mognat är 
att även mindre företag och organisationer har fått 
upp ögonen för fördelarna både med att ta extern 
hjälp i sina rekryteringar och att hyra in resurs-

konsulter. I dag ser vi att volymerna från de mindre 
företagen ökar mer än storföretagens volymer, även 
om de senare är större i absoluta tal.
    En tredje viktig förändring är kundernas syn på 
den tillfälliga arbetskraften; många ser den 
nämligen inte som tillfällig längre. Allt fler företag 
tar beslut om att ständigt täcka en del av sitt 
personalbehov med inhyrda resurskonsulter, för att 
därmed skapa större flexibilitet i verksamheten.

Lärdomar för framtiden
Även för oss på Poolia är mycket annorlunda i 
dag jämfört med situationen i slutet av 1990-talet.  
   Vi har blivit mer strukturerade och effektiva. 
Under 2005 har vi samlat vårt strukturkapital i 
Poolia Business Guide; en beskrivning av Poolias 
koncept, arbetsprocesser och metodik som fungerar 
som koncernens gemensamma styrverktyg, kortar 
startsträckan vid nyetableringar och minskar vårt 
beroende av nyckelpersoner. Vi har också upphand-
lat ett nytt affärsstödssystem som kommer att börja 
implementeras under 2006 och medföra samord-
ningsvinster och ökad effektivitet.
   Vi har en högre andel rörliga kostnader, genom 
att både innepersonalen och resurskonsulterna har 
rörliga löner. Detta har också ökat medarbetarnas 
engagemang i Poolias utveckling, och gör att 
fler håller ögonen öppna både för nya affärs-
möjligheter och för tecken på vikande marknad.
   Vi har tydliggjort Poolias erbjudande. Med den 
nuvarande inriktningen är det lättare både för 
kunderna och för våra egna medarbetare att se 
vad som skiljer Poolia från konkurrenterna.
   Vi är mer medvetna om hur vi väljer våra 
kunder. Under 2005 har vi lagt fast en ny modell 
för kundsegmentering, där vi väljer kunder att 
bearbeta utifrån riskspridning, långsiktighet och 
lönsamhet.

Poolia i tillväxtens andra våg

VD HAR ORDET
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   Vi har blivit medvetna om vikten av en  
systematisk omvärldsbevakning för att vara bättre 
förberedda när marknaden förändras.

Positiv utveckling på flera marknader
Avslutningsvis några ord om året som gått på 
våra olika marknader. I Sverige har den vändning 
som kom i mitten av 2004 befästs under året, och 
verksamheten har tagit fart ordentligt framför 
allt inom IT och ekonomi. På det som en gång i 
världen var Ekonompoolens ursprungsmarknad i 
Stockholm har vi i dag över 20 procents marknads-
andel vilket är ett fantastiskt styrkebesked.

Övriga Norden har vänt till svarta siffror i år 
vilket var på tiden och är mycket glädjande. Det 
krävs en viss kritisk massa för att verksamheten 
ska ta fart, och det har vi uppnått i Danmark 
och Finland men ännu inte i Norge. Detta är ett 
tydligt mål för 2006.

I Storbritannien har vi haft ett visst internt fokus 
under 2005, vilket har påverkat resultatet men 
också gjort att vi står väl rustade för året som  
kommer. Marknaden är inte fullt lika stark som 
tidigare men här finns fortfarande en stor potential.

Tyskland är en stor besvikelse. Jag trodde att det 
skulle gå att vända utvecklingen med begränsade 
insatser, men detta visade sig vara fel. Nu har vi 
rätt chef på plats och har tagit rätt beslut om att av-
veckla kvarvarande delar av icke-kärnverksamhet. 
Det är kvalificerade tjänstemän som Poolia är bra 
på och det är där vi ska vara, även i Tyskland.

Poolia Vård, slutligen, har haft ett mycket 
positivt 2005. Vårdverksamheten hanteras som ett 
helt separat affärsområde inom Poolia eftersom 
det har små synergier med övriga verksamheter. 

Och framtiden då? Självklart är Poolia precis 
som andra bemanningsföretag beroende av en 
god konjunktur och en god marknadsutveckling, 
men som jag har beskrivit ovan är vi i dag ett mer 
robust företag. Jag är därför övertygad om att vi, 
utifrån de strategier som beskrivs på annan plats i 
denna årsredovisning, och tack vare ett stort antal 
fantastiska medarbetare, kommer att kunna fort-
sätta bygga ett starkt och lönsamt Poolia.

erik strand



Iréne Seldahl, kontorist

2 år som Pooliakonsult

Efterfrågan på personaluthyrnings- och  
rekryteringstjänster växer i de flesta europeiska 
länder, och den del som växer snabbast är tjänste-
mannasektorn. Inom denna sektor är efterfrågan 
störst på specialisttjänster inom ekonomi, IT och 
vård. Tjänstemannasektorn utgör ungefär en 
tredjedel av den totala bemanningsbranschen i 
Europa och värderas till mellan 20 och 30 
miljarder euro per år.

Bemanningsbranschens tillväxt och framtids-
utsikter varierar mellan länder och sektorer, 
bland annat beroende på läge i konjunkturcykel, 
marknadens mognad, storlek på den flexibla 
arbetskraften, samt vilka lagar och regelverk 
som styr branschens villkor i respektive land. 
    Efter den starka tillväxten under 1990-talet 
och den därpå följande lågkonjunkturen i bör-
jan av 2000-talet är branschen nu inne i en ny 
tillväxtfas. Generellt sett är dock effektivitets-
kraven och prispressen hårdare den här  
gången än under den förra tillväxtperioden. 
Detta beror dels på att konkurrensen i  
bemanningsbranschen har hårdnat, dels på 
att storföretagen har blivit mer sofistikerade 

i sitt inköpsbeteende.
Den holländska investmentbanken ING 

Wholesale Banking har gjort studier som 
visar att det finns en tydlig korrelation mellan 
BNP-utveckling och tillväxt inom bemannings-
branschen. Historiskt sett har efterfrågan på  
bemanningstjänster ökat med ungefär  
5 procent när BNP vuxit med 1 procent. Enligt 
ING:s bedömningar väntas BNP-tillväxten  
i Europa ligga på mellan 1 och 3 procent under de 
närmaste åren. Detta betyder att den förväntade 
genomsnittliga tillväxten i bemanningsbranschen 
skulle uppgå till mellan 5 och 15 procent per år.

Drivkrafter
Utöver allmän tillväxt i ekonomin finns en 
rad andra drivkrafter som främjar tillväxten i 
bemanningsbranschen. En sådan drivkraft är den 
ökade konkurrensen mellan företag som medför 
krav på större flexibilitet. Genom att hyra in delar 
av arbetskraften kan personalstyrkan enkelt och 
kostnadseffektivt ökas eller minskas i takt med 
förändringar i efterfrågan. 

I Västeuropa minskar den arbetsföra delen av 
befolkningen vartefter andelen äldre ökar. Detta 
skapar efterfrågan på arbetskraft och utgör därmed 
ytterligare en drivkraft för bemanningsbranschen. 
Stora pensionsavgångar kommer också att medföra 
brist på vissa kompetenser, och konkurrensen om 
kvalificerade tjänstemän väntas därför öka. 

Andra faktorer som driver tillväxten är större 
acceptans för uthyrningsbranschen, avregleringar 
på många marknader, och en generell trend mot 
ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Många vill 
hitta en bättre balans mellan arbete och fritid, 
vilket ökar intresset för att ta uppdrag som resurs-
konsult och bidrar till en ökad flexibilitet  
på arbetsmarknaden.

Tillväxtområden
Tidigare har det främst varit stora företag och 
organisationer som har efterfrågat bemannings-
tjänster. Den nuvarande trenden är att efterfrågan 
växer mer från små och medelstora företag. 
Efterfrågan från tjänsteföretag växer mer än från 
tillverkande företag, som dominerade tidigare.
    En knapp tillgång på personer med specialist-
kunskaper driver även efterfrågan på rekryterings-
tjänster, då det blir allt svårare för företagen att 
själva rekrytera eftertraktad kompetens. Redan 
i dag växer efterfrågan på rekryteringstjänster 
snabbare än uthyrningstjänster.

Ökande efterfrågan 
på bemanningstjänster

Karen Gregory, kundansvarig

Jobbat 5 år på Poolia

Christina Magnusson, barnmorska6 månader som Pooliakonsult

MARKNADSÖVERSIKT
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Etablerade bolag expanderar
Framtidsutsikterna för bemanningsbranschen är 
således ljusa med ett flertal faktorer som driver 
utveckling och efterfrågan. Samtidigt är inträdes-
barriärerna låga och en mängd små personal-
uthyrningsföretag startas med pressade  
marginaler och hårdare konkurrens som följd. 

De större etablerade företagen i branschen kan 
delas in i fyra olika kategorier.

Globala generalister är företag med mycket 
stor geografisk spridning och ett brett utbud av 
tjänster, som till exempel Manpower och Adecco.  
Det finns även regionala generalister, till exempel 
Randstad och Proffice, som också har ett brett 
tjänsteutbud men är geografiskt mer fokuserade 
på exempelvis USA, Kontinentaleuropa eller 
Skandinavien. Globala specialister, som Michael 
Page, har en stor geografisk spridning men ett 
mer koncentrerat erbjudande inom vissa special-
områden, till exempel IT eller ekonomi. Den sista 
kategorin är regionala specialister som även de är 
specialiserade inom vissa segment men fokuserar 
på ett mer begränsat geografiskt område än de 
globala aktörerna. Till den sista gruppen hör till 
exempel Robert Half och Poolia.

I samtliga fyra kategorier finns för närvarande 
en tydlig expansions- och internationaliserings-
trend. Generalisterna expanderar dels till nya 
EU-länder, dels till Asien där de framtida tillväxt-
marknaderna finns. Bland generalisterna finns det 
också en trend att skapa mervärde för kunderna 
genom att expandera sina erbjudanden, exempel-
vis genom att tillhandahålla hjälp vid omställ-
ningar eller olika serviceåtaganden. Specialisterna 
å andra sidan satsar på effektivitet inom smalare 
segment. Här är strategin att skapa nära kund-
relationer och minska sin utbytbarhet genom att 
erbjuda hög kvalitet och kompetens. 

En tydlig expansion sker även inom vårdsektorn, 
eftersom den åldrande befolkningen kräver fler 
vårdinsatser. Denna sektor är också relativt  
okänslig för konjunktursvängningar.

Avreglerade marknader gynnar tillväxten
Den enskilda faktor som utgör det största  
hotet mot fortsatt tillväxt är regleringar avseende 
personaluthyrning på vissa marknader. Det kan 
exempelvis vara att uthyrning bara är tillåtet för 
en begränsad period eller inom vissa sektorer. 
Förändringar i regelverket sätter dessutom det 
tidigare beskrivna sambandet mellan BNP- 
utveckling och tillväxt i branschen ur spel. Så 
sjönk exempelvis efterfrågan i Nederländerna, 
trots god BNP-utveckling, när reglerna för 
personaluthyrning blev mer restriktiva.
    Generellt sett går vi dock mot en ökad av-
reglering gällande personaluthyrning på arbets-
marknaderna i Europa, vilket gynnar tillväxten 
för bemanningstjänster. Avregleringar på den 
tyska arbetsmarknaden ledde till att bemannings-
branschen uppvisade god tillväxt under 2005 trots 
en svag BNP-utveckling.
    Även penetrationsgraden, som visar hur stor 
andel av den yrkesverksamma befolkningen som 
arbetar inom bemanningsbranschen, påverkas av 
hur reglerad marknaden är. Penetrationsgraden 
är ett mått på hur mogen en marknad är och 
varierar stort mellan olika länder i Europa. För 
närvarande är siffran högst i Storbritannien med 
cirka 3,5 procent följt av Nederländerna. Snittet i 
Europa ligger på cirka 2 procent.

Källor: Poolia, ING Wholesale Banking och University of Manchester

Cindy Labuschagne, redovisningschef
Jobbat 1 år på Poolia

Phil Nayna, konsultchef

Jobbat 1 år på Poolia Ing-Britt Nordin, ekonomiassistent

6 år som Pooliakonsult
Tommy Sundmyr, controller6 år som Pooliakonsult
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Affärsidé
Poolia ska förse 
företag och  
organisationer 
med den kompe-
tens som, tillfälligt 
eller permanent, 
tillgodoser deras 
behov av kvalifi-
cerade tjänste-
män.

Vision
Poolia ska bli 
ledande i Europa 
inom bemanning 
med kvalificerade 
tjänstemän.

Strategier för tillväxt  
och lönsamhet

Poolia består av och erbjuder erfarna och kompe-
tenta medarbetare med ett stort engagemang och 
med en djup förståelse för kundens affär. Detta är 
grunden för vår affärsidé, och det som kommer 
göra att vi når vår vision.
    På vägen mot visionen arbetar vi efter ett antal 
strategiska riktlinjer. Strategierna är långsiktiga 
och bygger vidare på det beslut som togs 2002 att 
inrikta Poolia helt på uthyrning och rekrytering 
till kvalificerade tjänster.

• Fokus på kvalificerade tjänstemän
Poolia arbetar bara med tjänstemannayrken, 
och inom den sektorn tillhandahåller vi erfarna 
och kompetenta resurskonsulter och kandidater. 
Tjänstemannasektorn är det segment inom vilket 
efterfrågan ökar mest i bemanningsbranschen. 

• Fokus på uthyrning och rekrytering
Poolia erbjuder uthyrning och rekrytering av 
kompetent personal, ingenting annat. Detta ger 
oss en stor tydlighet både externt och internt och 
möjliggör en hög effektivitet.

• Fokus på utvalda yrkesområden
Vi erbjuder våra tjänster inom framför allt  
ekonomi, administration, IT och vård. Samtliga 
dessa områden kännetecknas av en god efter-
frågan och bedöms ha goda framtidsutsikter.  
Genom att specialisera oss på kvalificerade  
tjänster inom noggrant utvalda yrkesområden 
säkerställer vi att kvaliteten på de tjänster vi 
erbjuder alltid är hög.

• En kontaktperson för kunden
Poolias rutinerade konsultchefer och rekryterare 
är med genom hela uppdraget. Han eller hon tar 
den första kundkontakten, arbetar fram krav-
profilen, matchar mot lämpliga resurskonsulter 
eller kandidater, presenterar de bästa personerna 
för kunden och utvärderar uppdraget.

• Expansion i Europa
Poolia är en utpräglad regional specialist med  
ambition att expandera både till fler orter i  
befintliga länder och till fler europeiska länder än 
dagens sex. Vår strategi innebär expansion genom 
organisk tillväxt på befintliga marknader och  
genom förvärv på nya marknader.
    Genom att finnas i fler länder kan vi erbjuda 
våra kunder service på fler marknader. Vi får även 
tillgång till fler kvalificerade kandidater och får 
samtidigt utökade möjligheter att erbjuda  
intressanta uppdrag till kandidaterna. Strategin 
innebär också en riskspridning eftersom olika 
länder ligger olika i konjunkturcykeln.

•  Ökad andel kunder bland mellanstora företag
Poolia har en tydlig ambition att öka antalet 
små och mellanstora företag och organisationer 
på kundlistan. Det finns två skäl till detta. Dels 
minskar vår sårbarhet när beroendet minskar av 
få stora kunder. Dels är relationen till de mindre 
kundföretagen oftast mer långsiktig; de väljer inte 
bara en leverantör utan en kompetensförsörjnings-
partner. Ökningen ska åstadkommas genom 
riktade marknadsföringsåtgärder och säljinsatser.

Mark Cale, gruppchefJobbat 5 år på Poolia

AFFÄRSIDÉ OCH VISION
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•  Ökad andel högre tjänster
I dag erbjuder Poolia alla typer av tjänster, från 
assistenter till toppchefer, inom våra utvalda yrkes-
områden. Den bredden ska vi ha kvar, men  
andelen högre tjänster inom respektive yrkes-
område ska öka. Det stärker Poolias varumärke 
att associeras ännu mer med högre tjänster, och 
generellt ger dessa tjänster också högre margi-
naler. Det finns ett samband mellan denna strategi 
och den strategi som beskrivs ovan att öka andelen 
mindre kunder; hos de små och mellanstora 
företagen finns det större möjligheter för oss att få 
uthyrnings- och rekryteringsuppdrag på hög nivå. 

•  Ökad andel rekrytering
Poolia har två tjänsteområden, personaluthyrning 
och rekrytering, där uthyrning traditionellt har 
varit det dominerande. Andelen rekrytering har 
ökat de senaste åren, och vår ambition är att den 
ökningen ska fortsätta. Detta ska åstadkommas 
dels genom att bredda erbjudandet till befintliga 
kunder på uthyrningssidan, dels genom riktade 
säljåtgärder mot nya kundgrupper.

•  Ökad intern effektivitet
Det arbete som har pågått de senaste åren 
med att öka Poolias interna effektivitet 
kommer att fortsätta även framledes. Effektivitets-
ökningen ska skapas genom en ökad tydlighet 
om Poolias erbjudande och varumärke, genom 
konceptbeskrivningen Poolia Business Guide, 
genom ett nytt affärsstödssystem som kommer att 
implementeras under 2006, och genom en effek-
tivare organisation.

• Branschens bästa arbetsgivare
Att vara en bra arbetsgivare ser vi som en viktig 
konkurrensfördel på många marknader i Europa, 
särskilt under perioder när det är ont om arbets-
kraft. En personalpolitik som attraherar kvalifice-
rade kandidater, både till interna tjänster och till 
konsultuppdrag, höjer kvaliteten i vårt kund-
erbjudande och säkrar kandidatförsörjningen.
    Ett viktigt inslag i personalarbetet är ett löne-
system där en del av lönen är rörlig, eftersom 
det rörliga lönesystemet främjar medarbetarnas 
engagemang i företagets utveckling.

Jan Garding, ekonomichef

5 år som Pooliakonsult

Georgina Casas, gruppchefJobbat 2 år på Poolia

Hillevi Nordqvist, rekryterare

Jobbat 8 år på Poolia

Eva Modig, rekryterare

Jobbat 8 år på Poolia

Lorenzo Ragghianti, lönecontroller

Jobbat 9 månader på Poolia
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Poolia erbjuder bemanning med kvalificerade 
tjänstemän på sex marknader i Europa. Vi är 
verksamma inom två tjänsteområden: personal-
uthyrning och rekrytering. Vårt fokus ligger på 
bemanning inom ekonomi, administration, IT och 
vård, segment som alla har god tillväxt på 
marknaden. Inom dessa segment hyr vi ut 
resurskonsulter och erbjuder rekryteringstjänster 
inom elva olika yrkesområden. Tack vare vår 
storlek kan vi hålla en hög kompetensnivå och  
en god kvalitet inom varje yrkesområde. 

Ekonomi 
Bank & Finans
Inom Bank & Finans hyr vi ut och rekryterar 
utbildade ekonomer med erfarenhet från finans-
marknaden. De arbetar inom treasury, backoffice, 
inkasso, rådgivning samt kredit- och försäkrings-
handläggning.

Redovisning & Controlling
När Polia grundades 1989 hette vi Ekonom-
poolen, och vi är ett av de bemanningsföretag som 
har längst erfarenhet av att hyra ut och rekrytera 
kvalificerade civil-, IT- och gymnasieekonomer.  
Vi arbetar med alla typer av tjänster inom redo-
visning och controlling, från ekonomiassistenter 
till ekonomidirektörer.

Administration
HR
Samtliga konsulter och kandidater inom Poolia 
HR är högskoleutbildade personalvetare med 
tidigare erfarenhet inom HR-området. Exempel 
på de kompetenser vi erbjuder är personalchefer, 
rekryterare och personaladministratörer.

Kontor
Poolia har ett brett utbud av administrativa 
supporttjänster, till exempel erfarna kontors-
assistenter och orderregistrerare, och vi erbjuder 
även kvalificerade projektadministratörer och 
chefssekreterare.

Lön
Alla medarbetare inom Poolia Lön har lång erfa-
renhet inom det löneadministrativa området och 
behärskar tidssystem och personalstatistik.

IT och teknik
IT
Poolia var först i Sverige med att erbjuda resurs-
konsulter inom IT-området. Samtliga medarbe-
tare har lång erfarenhet från sina specialområden. 
De arbetar som projektledare, IT-chefer, PC- 
tekniker, webbutvecklare, nätverkstekniker, 
systemadministratörer eller helpdeskpersonal.

Hög kompetens inom utvalda yrkesområden

Ed Carroll, nätverksingenjör

Jobbat 1,5 år på Poolia

VERKSAMHET

Silvana Hanna, ekonomiassistent 

4 år som Pooliakonsult

Elize Snyman, kreditcontroller
Jobbat 10 månader på Poolia
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Teknik
Som samarbetspartner till industri och offentlig 
förvaltning erbjuder Poolia kompetensförsörjning 
av tekniska tjänster inom management, projekt-
ledning, inköp, logistik, kvalitetsteknik och 
produktutveckling. Samtliga resurskonsulter och 
kandidater inom Poolia Teknik är civilingenjörer 
och högskoleingenjörer med lång yrkeserfarenhet.

Vård
Inom vårdområdet erbjuder vi kompetent och 
kvalificerad vårdpersonal. Våra konsulter och 
kandidater har behörig legitimation och minst två 
års erfarenhet inom sitt område. Bemanning sker 
av allt från enstaka tjänster till hela avdelningar. 
Exempel på tjänster är läkare, sjuksköterskor, 
forskningssköterskor, läkarsekreterare, 
verksamhetschefer, barnmorskor, anestesi- och 
IVA-sköterskor samt sjukgymnaster.

Andra specialistområden
Juridik
Poolia var först på den svenska marknaden med 
att erbjuda jurister för uthyrningsuppdrag och  
rekryteringar. Samtliga våra jurister har gedigen 
erfarenhet från bolag, förvaltning, advokatbyrå 
eller annan juridisk verksamhet.

Life Science
Poolia Life Science arbetar med konsultverksam-
het och rekrytering av framför allt laboratorie- 
och forskningspersonal. Bemanningen sker med 
personer som har erfarenhet av arbete i reglerad 
miljö enligt exempelvis GMP (Good Manufacturing 
Practice).

Sälj & Marknad
Vi bemannar med försäljnings-, informations- 
och marknadsföringspersonal som är utbildad 
och erfaren inom sina yrkesområden. Exempel 
på tjänster är marknads- och informationschefer, 
projektledare, säljpersonal, inköpare, informa-
törer och webbredaktörer.

Lena Eriksson, skolsköterska

4 år som Pooliakonsult

Agneta Gullberg, intensivvårdssköterska

4 månader som Pooliakonsult

Karen Steyn, konsultchefJobbat 2 år på Poolia

Per Eklund, projektcontroller

1 år som Pooliakonsult

Camilla Karlsson, HR-rådgivare
Jobbat 1 år på Poolia
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Yrkesområde

Ekonomi 

IT & Teknik 

Vård  

Administration

IT
Teknik

Vård

HR
Kontor
Lön

Andra
specialist-
områden

Juridik
Life Science
Sälj & Marknad

 Sverige Storbritannien Tyskland Norge Danmark Finland 

Bank & Finans
Redovisning & Controlling

Internationell expansion
Poolia grundades i Sverige år 1989, och vår inter-
nationella expansion påbörjades år 2000. Sedan 
dess har vi etablerat oss på nya marknader både 
genom att starta upp helt nya verksamheter och 
genom att förvärva befintliga bolag. År 2000  

startades nya verksamheter i Finland och Dan-
mark och året därpå etablerade vi ett kontor i 
Norge. I Tyskland etablerade vi oss via förvärv av 
A&Z i Hamburg år 2001. Även i Storbritannien 
förvärvade vi ett bolag, Parker Bridge, år 2004.

VERKSAMHET

Helena Hedengren, administratör

Jobbat 7 år på Poolia

Swetha Mårtensson, ekonomiassistent

Jobbat 6 år på Poolia
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Sverige

Sverige är Poolias största marknad med 51 pro-
cent av koncernens totala omsättning. 

Den svenska bemanningsbranschen består av 
drygt 500 bemanningsföretag. Marknaden domi-
neras av fyra stora aktörer: Manpower, Adecco, 
Proffice och Poolia, som tillsammans svarar för 
omkring 80 procent av totalmarknaden. Av dessa 
fyra är Poolia ensamt om att helt fokusera på 
tjänstemannaområdet.

Penetrationsgraden är relativt låga 0,8 procent 
och totalt omsattes under 2005 drygt 10 miljarder 
kronor i den svenska bemanningsindustrin. 

I Sverige ökar BNP samtidigt som arbetslöshets-
nivån är relativt stabil. En viss kandidatbrist kan 
märkas när det gäller specialister inom specifika 
områden.  Det kan till exempel gälla personer 
med särskild inriktning inom ekonomi eller IT.

Poolia grundades i Sverige 1989 och har ett 
mycket gott renommé på marknaden. Vi visar 
god vinstutveckling och Pooliavarumärket är 
välkänt. Under 2005 genomförde vi en uppmärk-
sammad TV-reklamsatsning som ytterligare 
ökade varumärkeskännedomen bland både 
kunder och kandidater. Vi har i Sverige en hög 
andel återkommande kunder samt mycket kvalifi-
cerade resurskonsulter. Inom våra segment har vi 
en marknadsandel på drygt 10 procent.

I handlingsplanen för kommande år ingår att 
förbättra säljprocessen och öka antalet nya kunder 
utan att tappa fokus på de existerande. Vi kommer 
också att fortsätta arbetet med att attrahera fler 
kvalificerade medarbetare både till oss själva och 
till kunderna.

Storbritannien

Den brittiska bemanningsmarknaden är mycket 
fragmenterad. De tio största bolagen har tillsam-
mans mindre än 15 procent av marknaden, och 
det totala antalet bemanningsföretag uppskattas 
till över 14 000. Penetrationsgraden är 3,5 procent 
vilket är den högsta siffran i Europa. Branschen 
omsätter cirka 350 miljarder kronor per år.

BNP-tillväxten är relativt god och arbets-
lösheten låg, och marknaden för bemannings-
tjänster har under de senaste åren varit gynnsam. 
Bättre konjunktur med minskad arbetslöshet har 
dock lett till kandidatbrist på många områden. 

Även under det gångna året var tillväxten god 
inom Poolias segment, även om takten har avtagit 
något jämfört med närmast föregående år. Också 
fortsättningsvis väntas marknaden kännetecknas 
av tillväxt.

Generellt sett är personalomsättningen i den 
brittiska bemanningsbranschen hög. Många  
kommer till Storbritannien från något av sam-
väldesländerna och arbetar för bemanningsföretag 
under tre-fyra år för att sedan flytta hem igen.

Poolia gjorde sitt inträde på den brittiska  
marknaden år 2004 genom förvärvet av Parker 
Bridge, en väletablerad nischaktör inom bank- 
och finansbranschen. Verksamheten bedrivs i dag 
under namnet Poolia Parker Bridge med kontor i 
London, Edinburgh och Reading. I Storbritannien, 
liksom på många andra av de marknader där vi 
är verksamma, är en av våra styrkor att många 
konsulter gärna tar flera uppdrag via Poolia. Vi 
kan därigenom erbjuda mycket kvalificerade 
resurskonsulter till våra kunder.  

Under 2005 har Poolia Parker Bridge haft en 
svagt positiv utveckling. Mycket kraft har lagts 
på att introducera en ny ledning och rekrytera ett 
antal nya konsultchefer, samtidigt som stora sats-
ningar har gjorts på de nyetablerade kontoren i 
Edinburgh och Reading. Omsättningen ökar dock 
inom flera områden.

Fokusområden för 2006 är nyetablering av 
kontor, bättre kommunikation internt och  
externt, att stärka kompetensen ytterligare hos inne-
personalen samt att utveckla kundrelationerna. 

Personal-
uthyrning 91%

Rekrytering 9%

Personal-
uthyrning 89%

Rekrytering 11%

Mark Widnall Tf vd Poolia Storbritannien under 2005

Lynda Pickess 

Vd Poolia Storbritannien från  

1 mars 2006

Susanna Marcus  

Vd Poolia Sverige
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Tyskland

Den tyska bemanningsbranschen omsätter cirka 
80 miljarder kronor per år. Även om markna-
den har vuxit och antalet resurskonsulter ökat är 
penetrationsgraden fortsatt låg; bara omkring  
1 procent av den yrkesverksamma befolkningen 
arbetar inom bemanningsbranschen. Inom vissa 
områden ses arbetet som resurskonsult främst som 
en temporär lösning, och personalomsättningen 
i branschen är därför hög. Sedan 2004 omfattas 
anställda i bemanningsföretag av kollektivavtal 
vilket har varit positivt för branschens anseende.

Marknaden är mycket fragmenterad med drygt 
4 500 bemanningsföretag och det finns ingen 
enskild dominerande aktör. Störst är holländska 
Randstad med en marknadsandel på cirka 8 procent. 

BNP ökar måttligt i Tyskland och arbets-
lösheten ligger på en hög nivå. Bemannings-
branschen väntas dock fortsätta att växa och 
den låga penetrationsgraden medför goda 
tillväxtmöjligheter i takt med att marknaden 
mognar. 

Poolia har funnits i Tyskland sedan 2001 då vi 
förvärvade A&Z i Hamburg; ett av regionens stör-
sta bemanningsföretag som hade bedrivit verk-
samhet i 13 år. Förutom i Hamburg har vi kontor 
även i Frankfurt, München och Mannheim. 

Verksamheten i Tyskland har utvecklats svagt 
under 2005 och volymen har minskat. Minskningen 
har skett i Hamburg och orsakas dels av att ett 
större uppdrag som pågick under hela 2004 
avslutades vid årsskiftet, dels av att vi har gått ur 
yrkesområden med dålig lönsamhet i det omställ-
ningsarbete som pågår för att vända utvecklingen. 

Övriga marknader i Tyskland utvecklas väl, 
men omstruktureringskostnader i Hamburg och 
nedskrivning av goodwill gör att vår verksamhet 
på den tyska marknaden visar förlust för 2005.
Under det kommande året kommer vi att  
fokusera på nyetablering av kontor, att öka våra 
försäljningsaktiviteter samt att ytterligare höja 
kompetensnivån i organisationen, både hos inne-
personal och resurskonsulter.

Övriga Norden

Norge
I Norge omsätter cirka 500 bemanningsföretag 
tillsammans omkring 7,5 miljarder kronor. Bland 
de större aktörerna på marknaden finns Man-
power och Proffice. Penetrationsgraden uppgår 
till 1,7 procent, vilket är nära Europasnittet. 
BNP-tillväxten är god och arbetslösheten låg med 
kandidatbrist inom många områden som följd. 
Marknaden för bemanningstjänster växte med 
cirka 20 procent under 2005 och även för de  
närmaste åren väntas tvåsiffriga tillväxttal. 

Poolia finns på den norska marknaden sedan 
2001. Utvecklingen var positiv under 2005 med 
flera nya kunder, även om viss prispress råder. Vi 
är en utpräglad nischaktör inom segmentet för 
kvalificerad bemanning på tjänstemannaområdet 
som erbjuder kunderna lösningar som är  
anpassade efter deras behov. 

Ett mål för kommande år är att öka Poolias 
storlek och synlighet på marknaden, bland annat 
genom att utöka vårt nätverk, öka säljinsatserna 
och genomföra fler kundaktiviteter.

Danmark
Bemanningsbranschen i Danmark omsätter 
närmare 5 miljarder kronor per år. Tillväxten i 
branschen är hög; för tio år sedan fanns omkring 
70 bemanningsföretag och i dag har antalet vuxit 
till närmare 700. Bland de största aktörerna på 
den danska marknaden finns Adecco, Manpower 
och Randstad.

En kraftig BNP-tillväxt bidrar till förväntningar 
om tvåsiffriga tillväxttal för bemanningstjänster 
även under nästa år. Även den låga penetrations-
graden, endast 0,3 procent, visar på potential för 
fortsatt tillväxt.  

Personal-
uthyrning 95%

Rekrytering 5%

Alfred Unterschemmann 

Vd Poolia Tyskland

Vivienne Bjørseth Karlsen Vd Poolia Norge

Personal-
uthyrning 89%

Rekrytering 11%

VERKSAMHET
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Personaluthyrning 100%

Poolia etablerades i Danmark år 2000 med kontor 
i Köpenhamn. År 2005 blev ett mycket bra år 
med en kraftig omsättningsökning och ett positivt 
resultat. Våra konsulters mycket höga kompetens, 
tillsammans med konkurrenskraftiga anställnings-
villkor för våra medarbetare, bidrar till att Poolia 
har ett gott rykte bland både kunder och  
kandidater.

Fokus under nästa år kommer bland annat 
ligga på att utveckla säljprocessen, att utöka vårt 
erbjudande till fler yrkesområden samt att  
förbättra våra kund- och konsultaktiviteter för  
att få fortsatt god synlighet på marknaden.

Finland
I Finland omsätter bemanningsbranschen ungefär 
5 miljarder kronor om året. Penetrationsgraden 
är låga 0,7 procent men branschen växer. Trots 
god BNP-tillväxt är arbetslösheten hög vilket gör 
att tillgången på kandidater är relativt god. 

Det finns cirka 450 bemanningsföretag i landet 
med verksamhet främst i södra Finland. Störst på 
marknaden är Varamiespalvelu med en marknads-
andel på cirka 20 procent. Andra stora aktörer 
är Eilakaisla, Manpower, Proffice och Staff-
point. Det förekommer konkurrens från estniska 
bemanningsföretag men detta har hittills inte  
berört Poolias segment i någon större utsträckning.

Poolia startade sin finska verksamhet år 2000. 
Vi är än så länge en liten aktör men har i  
oberoende marknadsundersökningar fått goda 
betyg. Verksamheten är stabil och under  
kommande år sker satsningar på att öka känne-
domen om Poolia, både bland potentiella kunder 
och bland potentiella medarbetare.

En av våra styrkor är att vi kan erbjuda flexibla 
lösningar som passar varje enskild kund. Även 
vårt fokus på att erbjuda konsulter och kandidater 
för kvalificerade tjänster är en styrka då många av 
konkurrenterna satsar mer på enklare tjänster.

Bemanning med vårdpersonal är en marknad som 
växer i hela Europa. Förutsättningarna varierar 
stort mellan olika länder eftersom vård och om-
sorg i hög grad regleras av politiska beslut, men 
andelen privata aktörer inom vårdområdet ökar 
ständigt. Åldersstrukturen i samhället, i kombi-
nation med den ökade livslängden, leder också 
till ett ökande vårdbehov som ger goda förutsätt-
ningar för en fortsatt tillväxt inom bemannings-
marknadens vårdsektor. 

Poolia Vård startade i Sverige 2001 i och med 
köpet av Competence Sköterskejouren. Året efter 
expanderade verksamheten till Norge genom köp 
av Active Nurse.

I Sverige omsätter vårdbemanningsmarknaden 
cirka 600 miljoner kronor. Kunderna är främst 
landsting och kommuner, men även privata vård-
givare hyr in och rekryterar personal via 

bemanningsföretag. Poolia Vård har i dag en 
marknadsandel i Sverige på drygt 10 procent. 
Övriga stora aktörer är Proffice Care, Rent A 
Doctor/Rent A Nurse, Adecco och Nurse Partner.

Den norska marknaden är ungefär lika stor 
som den svenska. Även här är Adecco, Proffice 
och Nurse Partner konkurrenter till Poolia,  
liksom Helsenor och Achima Helse.

Poolia Vård erbjuder uthyrning och rekrytering 
av kvalificerade läkare och sjuksköterskor till 
såväl privata som offentliga vårdgivare. Vi är en 
av få helhetsleverantörer i branschen, eftersom de 
flesta konkurrenter fokuserar på antingen läkare 
eller sjuksköterskor. Det är också ovanligt att, 
som Poolia, erbjuda både uthyrning och rekrytering. 
Rekrytering inom vårdområdet låg under 2005  
i Poolia Sverige respektive Övriga Norden men 
redovisas från och med 2006 under Poolia Vård.

Heini Savio 

Vd Poolia Finland

Hasse Steenbuch Vd Poolia Danmark

Vård 

Stig EngcrantzVd Poolia Vård
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Personaluthyrning är Poolias största tjänste-
område med en omsättning på 922 miljoner 
kronor 2005. Poolia är en av de största och mest 
ansedda aktörerna i den svenska bemannings-
branschen och vi har starka etableringar även i 
flera andra länder i Europa. Vi får genomgående 
goda betyg från såväl kunder som konsulter i de 
utvärderingar vi gör – ett resultat av att de 
resurskonsulter vi hyr ut har en mycket hög  
kompetens inom sina respektive områden och  
att vi bedriver ett målmedvetet personalarbete.

Det finns flera skäl till att företag och organisa-
tioner hyr in personal. Det vanligaste är inhyrning 
vid arbetstoppar. Ungefär en tredjedel av Poolias 
uthyrningsuppdrag avser just avlastning vid 
arbetstoppar. Ett annat skäl är att fylla vakanser 
i avvaktan på rekrytering eller vid föräldra- och 
tjänstledigheter. Inhyrning för att bemanna  
särskilda projekt samt så kallad strategisk inhyr-
ning blir allt vanligare. Strategisk inhyrning är 
ett sätt att öka flexibiliteten i ett företag och en 
företeelse som vuxit markant efter lågkonjunk-
turen i början av 2000-talet. Strategisk inhyrning 
innebär att delar av den personal som behövs 
för att driva verksamheten hyrs in istället för att 
anställas. Vid en nedgång kan företaget enkelt 
anpassa verksamhetens omfattning genom att 
minska antalet inhyrda resurskonsulter. 

Bred och hög kompetens
Poolia har arbetat med personaluthyrning sedan 
1989. Den samlade erfarenhet vi har fått under 
årens lopp gör att vi ibland kan föreslå en annan 
lösning än den kunden först har tänkt sig, och 
vi fungerar ofta som ett bollplank för hur olika 
personalbehov bäst kan lösas. Vår storlek gör 
att vi kan erbjuda alla typer av tjänster inom 
våra utvalda yrkesområden, från assistenter och 
handläggare till mellanchefer, specialister och 
högre chefer. De resurskonsulter som Poolia hyr 
ut är mycket kompetenta och erfarna inom sina 
respektive yrkesområden.

 
På Poolia har konsultchefen en central roll.  Oftast 
har konsultcheferna själva yrkeserfarenhet från 
det affärsområde som de är verksamma inom. 
De har dessutom personalansvar för resurs-
konsulterna och är specialister på att matcha rätt 
konsult mot respektive kunds behov. Vanligen 
ansvarar en konsultchef för att hålla kontinuerlig 
kontakt med cirka 25 konsulter inom ett och 
samma yrkesområde. 

Kontakten med konsulterna anpassas efter 
förhållandena i respektive land. I till exempel 
Sverige, där merparten av resurskonsulterna är 
fast anställda, tar konsultchefen tillsammans med 
respektive konsult fram individuella utvecklings-
planer. En del i dessa planer kan vara kurser för 
att hålla konsulterna uppdaterade om nyheter 
inom deras respektive område. I Sverige anordnas 
också gemensamma återkommande konsult-
träffar, där konsulterna lär känna varandra och 
kan få yrkesmässigt stöd inom konsultgruppen.

I ett land som Storbritannien, där resurs-
konsulterna vanligtvis bara är anställda under 
uppdragstiden, erbjuds de tillgång till datorstödda 
interaktiva utbildningar som är tillgängliga även 
när konsulterna inte är uthyrda.

Konsultcheferna har även ansvar för att hålla 
kontakt med kunderna före, under och efter 
uthyrningsuppdragen. Bland annat anordnas 
olika frukost-, lunch- och kvällsseminarier med 
varierande ämnen, dit både befintliga och poten-
tiella kunder bjuds in.  

Bemanningsentreprenader
En variant av Poolias uthyrningserbjudande är 
så kallade bemanningsentreprenader. Vi tar då 
ansvaret för att bemanna en hel avdelning, process 
eller verksamhet med rätt personal. Det kan till 
exempel handla om bemanning av löne-, ekonomi-, 
försäljnings- eller personalfunktioner. 

Även vid bemanningsentreprenader har 
konsultchefen kontakt både med kunden och 
med resurskonsulterna på plats, vilket ger korta 
beslutsvägar och smidiga processer. 

Andel av 
omsättning 

91%

Konsulternas höga kompetens säkrar 
kvaliteten i uppdragen

PERSONALUTHYRNING
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Patricia Hansberry är reskontraansvarig på 
Genesis Housing Group i London, som förvaltar 
drygt 40 000 hem till behövande grupper i sam-
hället. Hon har ofta kontakt med Gavin Warner 
på Poolia Parker Bridge och är mycket nöjd med 
det stöd och den service som hon får.

– Gavin besöker oss ganska ofta, både för att 
höra om vi har några nya behov och för att stämma 
av med oss och med de resurskonsulter vi hyr att 
allting fungerar som det ska. Vi hyr in ganska 
mycket personal från Poolia Parker Bridge. Som 
mest har det varit omkring 20 stycken på en gång. 
Just nu har vi åtta personer inhyrda från Poolia 
Parker Bridge.

De flesta resurskonsulter på Genesis Housing 
Group arbetar inom ekonomi- och finansområdet; 
för närvarande en redovisningschef, två grupp-
chefer och fem ekonomiassistenter.

– Förutom att de konsulter vi hyr in givetvis 
ska vara kompetenta, så är det viktigt för oss att 

de också är trevliga och vänliga, att de passar 
tiderna och att de fungerar bra ihop med våra 
övriga medarbetare, säger Patricia.

Långvarig relation
Genesis Housing Group har anlitat Poolia Parker 
Bridge i två år, och Patricia själv har arbetat med 
Poolia i drygt ett halvår. 

– Som organisation ska vi egentligen anlita 
flera bemanningsföretag, men det har i praktiken 
blivit så att vi enbart hyr in resurskonsulter från 
Poolia Parker Bridge. Anledningen är förstås att 
det fungerar så bra. Alla konsulter vi har haft 
hos oss har varit mycket kompetenta och snabbt 
kommit in i sina respektive uppdrag. Det märks 
att de kandidater som kommer från Poolia Parker 
Bridge har genomgått tester innan de skickas 
ut på uppdrag, både avseende kompetens och 
personlighet, så att rätt person verkligen hamnar 
på rätt plats.

Konsulternas personlighet lika viktig som deras kompetens

poolia  2005 – 17
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Uthyrningsprocessen
Poolia har en tydlig och effektiv process för uthyrning av personal, en process som är väl 
beprövad och har utvecklats under många år. En stor styrka är att både kunden och resurs-
konsulten under hela processen har kontakt med en och samma konsultchef på Poolia. 
 Konsultchefens egen erfarenhet från det aktuella yrkesområdet gör också att han eller hon har 
större förståelse för kundens behov, och därmed kan göra snabbare och säkrare matchningar.

”Poolia är väldigt bra på att uppfatta våra 
behov och är lyhörda för våra önske mål. Under 
processens gång har vi kontinuerlig kontakt för 
att matchningen ska bli så bra som möjligt. Att 
Poolia så snabbt kan få fram riktigt bra konsulter 
som motsvarar våra krav är något som vi 
uppskattar mycket i vårt samarbete.”

CATHERINE KULVIK MADSEN, ADMINISTRATIV CHEF PÅ 

BONNIER RESPONSMEDIER AS I OSLO, NORGE

Kunden och 
konsultchefen 
träffas
Konsultchefen besöker kunden på 
den arbetsplats där resurs konsulten 
ska arbeta. Det personliga mötet 
ökar förståelsen för kundens behov 
och säkerställer att uppdraget 
blir framgångsrikt. En kravprofi l 
upprättas och konsultchefen skapar 
sig en uppfattning om kundens 
arbets miljö och företagskultur för 
att kunna göra en så bra match-
ning mellan konsult och kund som 
möjligt. 

1
Konsultchefen 
matchar mot 
lämpliga konsulter
Med kravprofi len som utgångspunkt 
söker konsultchefen efter lämpliga 
kandidater dels bland Poolias 
anställda resurskonsulter, dels i vår 
kandidatbank där personer som 
är intresserade av konsultuppdrag 
registrerar sina  CV:n. Uppgifterna i 
databasen är endast tillgängliga för 
Poolia och den registrerade.

1 2

PERSONALUTHYRNING
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”Oavsett vilken typ av tjänst vi vill utnyttja 
har vi en och samma kontaktperson på 
Poolia. Det underlättar givetvis för oss och 
det betyder också att de lär känna oss och 
våra behov. Genom ett gott för arbete har de 
alltid fått fram bra konsulter som passar in 
i vårt företag. En fördel är också att de har 

lokalkontor nära oss.”

ANNELI PAJAMO, PERSONALKONSULT PÅ 

AKTIA SPARBANK ABP I HELSINGFORS, FINLAND

Konsulten presen-
teras för kunden
I normalfallet presenterar vi en 
passande resurskonsult för kunden 
inom en till två dagar, varefter 
konsulten och kunden träffas.
 

Uppdraget 
avslutas och 
utvärdering görs
Efter avslutat uppdrag får både 
kunden och resurskonsulten göra 
en kortfattad skriftlig utvärdering. 
 Poolia får genomgående mycket 
höga betyg i dessa utvärderingar. 

Uppdraget startar
När konsult, konsultchef och kund 
är överens startar uppdraget. Under 
uppdragets gång gör konsult-
chefen kontinuerliga avstämningar 
och uppföljningar för att säkerställa 
att både kund och konsult är nöjda. 

3

5

3 4 5
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Träffsäkra och kostnadseffektiva rekryteringar

Tjänsteområde Rekrytering svarar för ungefär  
9 procent av Poolias omsättning, och vår ambition 
är att den andelen ska öka. Rekrytering bedrivs 
på alla marknader där Poolia är närvarande, och i 
Sverige är vi ett av landets största rekryterings-
företag. Våra kunder uppskattar att vi kan hjälpa 
dem med alla deras rekryteringsbehov, från 
assistenter till högre chefer.

Att rekrytera personal till ett företag tar både tid 
och interna resurser i anspråk, särskilt om det är 
många sökande till en och samma tjänst. Poolia 
är specialister på att söka, identifiera och bedöma 
potentiella kandidater. Att anlita oss ger därför 
hög träffsäkerhet i rekryteringen samtidigt som 
det blir kostnadseffektivt. 

Kundens behov som utgångspunkt
I alla rekryteringar vi genomför utgår vi från 
kundens behov. Det kan låta självklart, men för 
att det ska fungera i praktiken krävs kompetens att 
analysera och förstå varje enskild kunds affärs-
situation och specifika behov. Kravprofilen inför 
rekryteringen av en vd till ett företag som står 
inför en expansionsfas respektive ett som står 
inför neddragningar, skiljer sig exempelvis helt 
åt. I fokus för våra rekryterare står alltså själva 
uppdraget och de framtida utmaningarna för den 
som ska anställas – inte bara befattningen.

Specialister rekryterar specialister
Poolias rekryterare har oftast egen erfarenhet 
från det yrkesområde de rekryterar inom. De 
kan därför göra säkra bedömningar av hur väl en 
kandidat passar för ett visst uppdrag. Med andra 
ord har vi specialister som rekryterar specialister. 
Rekryterarna vet också hur viktig kandidatens 
sociala kompetens är för att han eller hon ska 
passa in på sin nya arbetsplats – även om en hög 
social kompetens naturligtvis aldrig kan  
kompensera för bristande yrkeskompetens.

För att ytterligare öka träffsäkerheten i  
rekryteringarna använder vi oss av ett flertal väl-
etablerade tester, allt från enkla färdighetstester 
till djupare personlighetsbedömningar.  Grunden 
i samtliga rekryteringar är personprofiltestet MPA 
från vår samarbetspartner Master Management.

Poolia hanterar alla typer av rekryteringar, från 
högre chefer, mellanchefer och specialister till  
assistenter och handläggare. Vi genomför även 
projektrekryteringar; ett av våra rekryterings-
uppdrag under 2005 bestod i att under två 
månader genomföra över 200 rekryteringar till 
samma typ av tjänst. 

Hyr först – anställ sedan
I vissa lägen är det bättre för kunden att hyra in 
en viss kompetens innan anställning sker. Vårt 
koncept ”hyr först – anställ sedan” förenar Poolias 
båda tjänster i en. Konceptet innebär att vi först 
genomför en rekrytering åt kunden, helt i enlighet 
med vår vanliga rekryteringsprocess, men att den 
utvalda kandidaten hyrs in av kunden under en 
period istället för att anställas direkt.

Andel av 
omsättning 

9%

Daniel Avanik Sivertsen, projektcontroller
6 år som Pooliakonsult

REKRYTERING

Alexandra Ekström, HR-administratör

1,5 år som Pooliakonsult
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Fredrik Arpe som är regionchef på NCC 
Boende Mellan och Nord ville stärka marknads-
kompetensen inom sin region genom att rekrytera 
en marknadschef. 

– Marknaden för att bygga och sälja bostäder 
i Sverige har varit synnerligen gynnsam under 
många år, säger Fredrik. Ökad konkurrens och 
omvärldens bedömning om kommande ränte-
höjningar gör att god kännedom om marknadens 
förväntade utveckling kommer att vara en viktig 
framgångsfaktor i framtiden. Vi beslöt oss därför 
för att inrätta en tjänst för en marknadschef.

Fredrik hade sedan tidigare en etablerad 
kontakt med Poolia då han för något år sedan 
planerade att hyra in personal, och nu fick Poolia 
uppdraget att rekrytera marknadschefen. 

Detaljerad kravprofil
– Tillsammans med Sten Olsson på Poolia 
upprättade vi en detaljerad kravprofil för tjänsten, 
berättar Fredrik. Genom våra tidigare kontakter 
kände Poolia redan till oss som företag och hur vi 
arbetar. En bra rekrytering handlar inte enbart 
om att personen i fråga ska ha rätt kompetens – 

han eller hon måste också trivas i vår företags-
kultur. Tjänsten som marknadschef hos oss ställer 
stora krav på flexibilitet. Personen får ansvar för 
ett stort geografiskt område; från Jönköping i 
söder till Umeå i norr.

Poolia hanterade alla ansökningar, testade,  
intervjuade och presenterade sedan en lista med 
passande kandidater för NCC. Fredrik träffade en 
handfull personer från listan och gjorde därefter 
en sista avstämning med Sten innan den kandidat 
som ansågs passa bäst erbjöds tjänsten. 

– Poolia var en värdefull partner genom hela 
processen, menar Fredrik. Inte bara när det gällde 
att ta fram kravprofil och lämpliga kandidater 
utan också för att diskutera och jämföra intryck 
av de personer som vi till slut träffade. Det finns 
en öppenhet och ärlighet mellan oss som gör att 
vi har stort förtroende för Poolia. Det märks att 
Poolia är angelägna om att rekryteringen ska bli 
bra inte bara för oss utan även för den person vi 
rekryterar. Det arbete och den miljö vi erbjuder 
måste stämma överens med hans eller hennes 
förväntningar. 

Flexibilitet och rätt förväntningar viktigt för nya marknadschefen

poolia  2005 – 21
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Rekryteringsprocessen

Poolia har en väl beprövad och kvalitetssäkrad process med tydligt defi nierade steg, som följs 
vid alla rekryteringar. Rekryteraren tar ett helhetsgrepp och ansvarar för hela  processen, från 
behovsanalysen till dess att vi har hittat lämpliga kandidater att presentera för kunden. 
Rekry terarnas kunskap om såväl kundens behov som kandidaternas kompetens ger en 
 professionell och kostnadseffektiv rekryteringsprocess av hög kvalitet och med stor träff-
säkerhet. Vi er bjuder också skräddarsydda lösningar när kunden bara vill ha hjälp med delar 
av rekryterings processen, till exempel upprättande av kravprofi ler, intervjuer eller tester. 

”Det som tilltalar oss är 
att Poolia erbjuder kvali fi -
cerade tjänster inom så 
många yrkes områden. De 
har hjälpt oss med fl era 
rekryteringar, bland annat 
en marknadschef till Polen. 
Vi letade efter en kandidat 
som utöver kompetens 
som marknads chef även 
hade kunskaper om polsk 
turism – en ganska 
krävande profi l 
alltså – och 
 Poolia hittade 
en perfekt 
kandidat.”

BETTINA SCHOTT, 

HUMAN RESOURCES, 

EXPEDIA GMBH I 

MÜNCHEN, 

TYSKLAND

Kravprofi l baserad 
på behovsanalys
Poolias rekryterare träffar kunden 
för att diskutera den tjänst som ska 
tillsättas. Vi bedömer företagets 
långsiktiga behov och vilka kvali-
fi kationer som därmed krävs för 
den aktuella tjänsten. Vi bedömer 
även mjuka värden, som kund-
företagets värderingar och kultur, 
för att säkerställa att de kandidater 
som presenteras passar in på 
arbetsplatsen. 
    Utifrån Poolias analys upprättar 
vi tillsammans med kunden en 
kravprofi l för tjänsten, och lägger  
samtidigt upp en tidplan för de 
olika stegen i rekryterings -
uppdraget.

Kandidatsökning
Att hitta lämpliga kandidater kan 
ske på olika sätt beroende på vilken 
typ av tjänst som ska tillsättas och 
vilken kompetens som söks. Till 
vissa tjänster kan det fi nnas tusen-
tals lämpliga kandidater medan det 
till andra specialisttjänster kanske 
bara fi nns ett tiotal i hela landet. 
    De metoder Poolia använder 
är sökning i kandidatbank och i 
personliga nätverk, annonsering 
på webben och i tryckta tidningar,  
eller en kombination av dessa.

 

Administration av 
ansökningar
Poolia tar hand om all administration 
som uppstår i samband med rekry-
teringen – ett arbete som kan vara 
nog så omfattande när hundratals 
personer söker samma tjänst. Alla 
kandidater får till exempel ett brev 
som bekräftelse på att deras ansökan 
är mot tagen. Vi svarar även på frågor 
från kandi daterna, hämtar in betyg 
och referenser, samt informerar de 
kandidater som inte fi ck tjänsten när 
uppdraget slutförts.

1 2 3

REKRYTERING
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”Det viktiga för mig är 
att den person jag skri-
ver kontrakt med också 
är den som arbetar med 
rekryteringen. Så är det 
med Poolia – jag har 
haft samma kontakt-
person genom hela 
processen och allt 
har fungerat mycket 
bra.”

KRISTIAN NORS MYRUP, 

VD PÅ LEBARA  MOBILE I 

KÖPENHAMN, 

DANMARK

Urval och 
bedömning
Med kravprofi len som grund börjar 
urvalsprocessen med intervjuer, 
olika tester och referenstagningar. 
Alla kandidater som kommer till 
intervju får göra en MPA person-
profi lanalys, som visar på deras 
personliga drivkraft, sociala 
kompetens och arbetsstil. 
    Vi lägger stor vikt vid referenser 
och tar alltid minst två referenser 
på slutkandidaterna. Givetvis har 
även kunden möjlighet att kontakta 
referenspersonerna.

Presentation 
av kandidater
Poolia presenterar de mest 
kvalifi cerade och passande 
kandidaterna för kunden, som 
sedan träffar kandidaterna 
personligen. De två till tre 
kandidater per tjänst som 
presenteras är noggrant 
testade och utvalda. 

Avslut och 
utvärdering
När kunden och kandidaten 
kommit överens och tjänsten har 
tillsatts, genomför Poolia en 
utvärdering både gentemot kunden 
och gentemot kandidaten. Utvärde-
ringarna är en viktig del av vårt 
ständiga förbättringsarbete, och 
vi får genomgående mycket höga 
betyg i dessa utvärderingar.

Uppföljning
När den rekryterade personen 
har arbetat ett tag och kommit in 
i sitt nya jobb kontaktar vi både 
kunden och den nyanställde för en 
avstämning. Har förväntningarna 
uppfyllts? Stämde kravprofi len med 
den faktiska arbetssituationen? 
Skulle kunden inte vara nöjd med 
den nye medarbetaren gör vi om 
rekryteringen utan extra kostnad.
 
 

Rekryteringsmetoder

   Poolias kandidatbank innehåller tiotusentals 
spontant arbetssökande och infl ödet av nya 
personer som lägger in sina CV:n i vår databas 
är stort. Kandidatbanken är vår viktigaste resurs 
när vi söker kandidater till rekryteringsuppdragen. 
Vi bedömer och uppdaterar regelbundet kom-
petenserna i databasen.

   Annonsering är särskilt lämplig för vissa typer 
av sökprofi ler, och Poolias rekryterare har stor 
kunskap om vilka tidningar och webbplatser 
som ger bäst resultat för olika typer av tjänster. 
Ibland kan annonsering vara värdefull för 
kunden även av marknadsföringsskäl.

   Sökning i personliga nätverk är oftast den 
effektivaste metoden när det gäller rekrytering 
av specialister och högre chefer. Personer som 
kan vara aktuella för denna typ av tjänster är 
inte alltid aktivt arbetssökande. I dessa fall 
söker vi efter rätt kandidat i våra nätverk via 
grundlig efterforskning och research. 

4 5 6 7
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MEDARBETARE

Aktivt personalarbete 
en framgångsfaktor

Poolia är ett kompetensföretag där varje individ 
är viktig. Våra medarbetare är därför i verklig 
mening företagets viktigaste resurs. Våra 2 000  
medarbetare består dels av resurskonsulter som 
är uthyrda till våra kunder för kortare eller längre 
perioder, dels av innepersonal som ansvarar för 
konsult- och kundkontakter, försäljning och övrig 
administration. Konsulterna utgör omkring  
90 procent av det totala antalet medarbetare.

De som arbetar som resurskonsulter kan delas in 
i två grupper med olika preferenser och behov. 
Den ena gruppen består av ”tillfälliga” konsulter, 
det vill säga personer som är mitt emellan två 
jobb, vill få arbetslivserfarenhet eller av annan 

anledning vill jobba som resurskonsult 
för en kortare tid. Den andra gruppen, de 
”genuina” konsulterna, består av per-
soner som uppskattar att arbeta för olika 
arbetsgivare, vill ha flexibla arbetstider, 
eller helt enkelt trivs bäst med att arbeta 
för bemanningsföretag. Hur stora dessa  
två grupper är varierar mellan olika 
länder, men båda grupperna finns  
representerade överallt.

Även anställningsförhållandena skiljer sig åt 
mellan olika europeiska länder. I till exempel 
Sverige och Tyskland är merparten av resurs-
konsulterna tillsvidareanställda hos bemannings-
företagen. I exempelvis Finland och Storbritannien 
är den vanligaste anställningsformen däremot att 
konsulterna endast kontrakteras vid befintliga 
uppdrag. Detta gör att personalomsättningen på 
vissa marknader är mycket hög. Inom branschen 
är det också stor skillnad på hur bemannings-
företagen ser på sin personal – vissa betraktar 
resurskonsulterna som viktiga medarbetare 
medan andra ser dem mer som tillfälliga bekanta.

Aktivt personalarbete
För oss på Poolia är personalarbetet av största vikt 
på alla marknader där vi är verksamma. För att 
kunna hyra ut och rekrytera kvalificerade 
tjänstemän måste vi attrahera och behålla kompe-
tenta medarbetare, oavsett hur anställnings-
förhållandena ser ut. Ett genomtänkt och aktivt 
personalarbete är en viktig framgångsfaktor, 
särskilt på marknader och inom segment där det 
råder kandidatbrist.

Vårt mål är att det ska vara attraktivt och 
meriterande att arbeta för Poolia, både för 
resurskonsulter och innepersonal, och vi vet att 
vår specialisering bidrar starkt till detta mål. 
Många känner sig helt enkelt mer hemma i ett 
företag som så tydligt fokuserar på tjänstemanna-
området.

Hos oss får alla nyanställda genomgå en 
introduktionsutbildning, och för konsultchefer 
och rekryterare utfärdas ett Pooliacertifikat när 
de har klarat av alla moment i introduktionen. 
Utvecklingssamtal genomförs årligen med alla 
medarbetare, och möjlighet till kompetensutveck-
ling ges både via Poolia och för resurskonsulterna 
även via uppdragen. Vi arbetar också aktivt för att 
förebygga diskriminering och ohälsa.

En viktig del i personalarbetet är den interna 
kommunikationen. Sätten att kommunicera kan 

Michel Collas, platschef

2 månader som Pooliakonsult

Pia Söderberg Young, sjuksköterska

7 år som Pooliakonsult

Rima Hörnsten, redovisningsekonom 1 år som Pooliakonsult

Anja Folkman, informatör 

3 veckor som Pooliakonsult
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variera beroende på förutsättningarna i respektive 
land. Exempel på verktyg som används är intranät 
och elektroniska nyhetsbrev. Konsultcheferna har 
en tät personlig kontakt med sina konsulter både 
via besök och via telefon, och utöver seminarie- 
och utbildningstillfällen anordnas även konsult-
träffar flera gånger per år. För innepersonalen 
hålls veckomöten med samtliga kontor och en 
gemensam kick-off arrangeras två gånger per år.

Jämställdhet en självklarhet
Eftersom alla rekryteringar till Poolia sker 
baserat på kompetens och inte utifrån kön, 
etnicitet, religiös övertygelse eller annat, är vårt 
jämställdhetsarbete en naturlig del av företags-
kulturen. Den jämna könsfördelningen bland 

Våra värderingar

medarbetarna återspeglas även bland cheferna,  
i företagsledningen och i styrelsen. 2005 blev 
Poolia för andra året i rad utsett till årets 
jämställdhetsföretag av Folksam.

Vårt personalarbete har gjort att vi har en 
för branschen låg personalomsättning, och en 
stor andel av våra uthyrda medarbetare tillhör 
gruppen genuina resurskonsulter som trivs med 
konsultrollen och väljer att stanna länge hos oss.

I Sverige och Storbritannien genomför vi  
årliga medarbetarundersökningar, och på sikt  
ska sådana genomföras även i övriga länder.

Agneta Åkerhielm, storkundsansvarig 

Jobbat 10 år på PooliaPoolia har en stark företags-
kultur med rötter i vår historia. 
Vårt sätt att arbeta och 
förhålla oss till varandra och 
till andra utgår från våra sju 
värderingar, som vi håller 
levande genom att föra 
återkommande diskussioner 
om vad de betyder i vår vardag.

1.  Affärer före administration
Affärerna i fokus ger oss resurser 
att utvecklas. Administrationen är 
en service till affärerna – inte 
tvärtom.

2. Du är betydelsefull
På Poolia är alla människor lika  
mycket värda och vi bryr oss om 
varandra.

3. Våga det oprövade
Vi gillar att omvärdera, lära om 
och tänka nytt. Det innebär också 
att vi måste våga misslyckas. 
Nya förutsättningar i en föränderlig 
värld innebär nya lösningar.

4. Att alltid göra sitt bästa
Högsta kvalitet i allt vi gör ger 
nöjda kunder, god lönsamhet och 
möjlighet att utvecklas och växa. 
Genom att alltid göra vårt bästa 
ser vi möjligheter istället för hot.

5. Viljan att ta ansvar
Att ta ansvar ger möjlighet att 
växa och utvecklas. Genom att 
individen får och tar ansvar 
undviker vi att bygga onödiga 
hierarkier.

6. Med hjärta och lust
En anda av entusiasm och 
engagemang gör arbetet på 
Poolia roligt och stimulerande, 
och denna Pooliaanda är en 
viktig ingrediens i företagets 
framgångsrecept. Vi gillar vårt 
jobb, och det märker både 
kunder och kandidater när de 
kommer i kontakt med oss som 
jobbar här.

7. Att vara det goda företaget
Vi är ett ärligt företag som man 
kan lita på, och vi respekterar de 
regler och gränser som samhället 
ställer upp. Respekt och ärlighet 
präglar alla våra relationer, både 
till människor och till samhället 
omkring oss.

Antal anställda
könsfördelning

Män
775 st

Kvinnor
1 159 st
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Poolias aktie

Poolia börsintroducerades på Stockholmsbörsen 
den 23 juni 1999. 

Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 
2005 till 3 668 994 SEK fördelat på 18 444 970 
aktier, varav 4 023 815 aktier av serie A och 
14 421 155 aktier av serie B, till ett kvotvärde 
av 20 öre. 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. Program från tidigare år som fortfarande 
pågår finns närmare beskrivet i koncernens not 19. 

Kursutveckling
Aktiekursen var 38,00 kronor vid årets början och 
42,00 kronor den 31 december 2005. 

Årshögsta notering för Pooliaaktien uppgick 
till 42,50 kronor och årslägsta till 32,20 kronor. 
(Diagrammet visar Poolias slutkurs per månad.)

Börshandel
Pooliaaktien är noterad på O-listan. En börspost 
omfattar 500 aktier och kvotvärdet är 20 öre.

Utdelningspolitik
Styrelsens långsiktiga utdelningspolitik innebär 
att den årliga utdelningen i genomsnitt ska mot-
svara cirka 30 procent av årets vinst efter skatt.
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Kursutveckling 2001–2005

De tio största svenska aktieägarna

Innehav 31 december 2005

Björn Örås1) 8 175 260 

SEB Sverige Småbolagsfond 807 284

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia 804 114

Skandia Fond Småbolag Sverige 436 200

Carlson Småbolagsfond 368 000

Roburs Småbolagsfond Sverige 239 140

Roburs Småbolagsfond Norden 223 400

Nordea Selekta Sverige 181 810

Öhman Sverigefond 130 000

Värdepappersfonden Borgen 117 990

1) Motsvarar 70,3 procent av antalet röster. 

De tio största utländska aktieägarna

Innehav 31 december 2005

Nordea Bank SA 834 380 

CM CIC Securities 741 800

DZ Bank International 419 200

3C Alpha 395 500

Stichting Shell Pensioenfonds 207 673

Morgan Stanley 183 000

DFA-Intl Sml Cap Val Port 147 200

French Res Treaty CL 125 000

SEB Private Bank S.A., NQI 40 800

SA, Nordnet 31 675

Nyckeltal per aktie

 2005  2004  2003 2002  2001

Antal aktier, genomsnitt 18 443 464 18 434 440 22 111 033 22 999 164 22 999 164

Antal aktier, utestående 18 444 970 18 440 190 18 433 420 22 999 164 22 999 164

Resultat per aktie, SEK –2,39 0,19 –2,82 –1,93 0,23

Eget kapital per aktie, SEK 12,30 14,61 16,78 22,58 24,83

Utdelning per aktie, SEK 0,251) 0,25 0,25 0,25 0,25

Börskurs 31/12 42,00 38,00 25,30 21,70 59,50

P/E-tal neg 47,8 neg neg 253,8

Resultat och nyckeltal för åren 1999-2003 har upprättats enligt tidigare redovisningsprinciper. Någon återläggning av dessa års planenliga 
avskrivning av goodwill för att erhålla jämförelse med redovisning enligt IFRS har alltså inte skett. Nyckeltalen för 2004 avser hela verksam-
heten, inklusive avyttrade dotterbolaget Uniflex AB.
1) Enligt styrelsens förslag.

Ägarkategorier

Svenska
privatpersoner 55%

Finansiella företag 22%

Icke finansiella företag 3%
Intresseorganisationer 1%
Offentlig sektor 1%

Utländska ägare 18%
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Riskanalys

Det  finns en underliggande strukturell tillväxt 
i bemanningsbranschen men volymen påverkas 
också av konjunktursvängningar. Korrelationen 
mellan tillväxten för bemanningsbranschen och 
för ekonomin i allmänhet är hög. Studier gjorda 
av den holländska investmentbanken ING  
Wholesale Banking visar att en god ekonomisk 
tillväxt får en femfaldig utväxling på bemannings-
branschen. Samtidigt är det så att när den all-
männa ekonomiska tillväxten är låg eller helt har 
avstannat, så backar marknaden för bemannings-
tjänster. Förklaringen till detta ligger i att 
kundföretagen vid sämre konjunktur hittills har 
upplevt övertalighet och därmed haft ett mindre 
behov av att ta in tillfällig arbetskraft utifrån.

En utmaning för Poolia blir därmed att hantera 
svängningar i konjunkturen med bibehållen 
lönsamhet.

Risker i högkonjunktur
Under perioder med ökad tillväxttakt är verksam-
heten beroende av hur väl vi lyckas attrahera och 
rekrytera kvalificerad personal. En framgångs-
faktor blir således tillgången på den kompetens 
som efterfrågas, och tillväxttakten kommer till 
stor del att bestämmas av detta. Poolia arbetar 
aktivt med personalfrågor i syfte att vara en 
attraktiv arbetsgivare oavsett konjunkturläge.  
Vi lägger också stort fokus på att hela tiden få 
kontakt med nya kandidater och därmed hela 
tiden ha en stor kandidatdatabas.

Risker i lågkonjunktur
När konjunkturen vänder nedåt blir lönsamheten 
beroende av dels hur snabbt Poolia uppfattar och 
tolkar marknadens signaler, dels vilken förmåga 
vi har att anpassa företagets kostnader i nedgången. 
Poolia har, dels genom vår europeiska strategi och 
dels genom en kundsegmentering som bygger på 
att inte vara beroende av enskilda kunder, 
minskat beroendet av konjunkturen i enskilda 
marknader eller kundbranscher.

Vi arbetar också hela tiden för att öka andelen 
rörliga kostnader. Den största kostnadsposten 
utgörs av lönekostnader, och under de senaste 
två åren har rörliga lönesystem införts för både 
resurskonsulter och innepersonal. I dag har huvud-
delen av Poolias medarbetare en delvis rörlig 
lön. Under året har rörligheten i kostnader även 
ökat genom att den svenska verksamheten har 
gått över till extern IT-drift med debitering per 
användare. På sikt kommer även de utländska 
dotterbolagen att gå över till extern IT-drift enligt 
samma principer.

Personberoende
Liksom alla tjänsteföretag är Poolia beroende av 
de medarbetare som finns i verksamheten. I syfte 
att säkra strukturkapitalet och minska beroendet 
av nyckelpersoner har företagets koncept doku-
menterats i Poolia Business Guide; en beskrivning 
av Poolias arbetsprocesser och metodik som 
fungerar som koncernens gemensamma styr-
verktyg och kortar startsträckan vid nyetableringar.

Lagstiftning och regleringar
Efterfrågan på Poolias tjänster är i hög grad 
beroende av de lagar och regelverk som berör 
arbetsmarknaden och bemanningsbranschen i 
de länder där vi är verksamma. Framtida föränd-
ringar i dessa lagar och regelverk kan därför 
komma att påverka Poolia såväl positivt som 
negativt. Vi följer utvecklingen på detta område 
noga för att kunna vara väl förberedda inför  
eventuella förändringar.

Finansiella risker
Företagets balansräkning är stark och likviditeten 
god. Bolaget kommer att påverkas av eventuella 
valutaförändringar mellan de länder där dotter-
bolagen är verksamma. Övriga finansiella risker 
beskrivs i koncernens not 5. 
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I tabellerna nedan återges finansiell information i sammandrag för räkenskapsåren 2001-2005.

MSEK 2005 2004 2003 2002 2001

Rörelsens intäkter 1 008,7 905,7 766,3 792,5 1 043,2

Rörelsens kostnader –988,6 –885,3 –776,3 –832,5 –1 022,0

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 20,1 20,4 –10,0 –40,0 21,2

Avskrivningar av anläggningstillgångar (exklusive goodwill) –4,6 –11,0 –11,2 –13,8 –12,0

Goodwillavskrivningar och nedskrivningar –48,1 –3,6 –52,3 –10,7 –7,9

Rörelseresultat –32,6 5,8 –73,5 –64,5 1,3

Finansiella poster 1,1 2,6 10,5 15,7 16,7

Resultat efter finansiella poster –31,5 8,4 –63,0 –48,8 18,0

Skatter –12,6 –4,9 0,6 4,5 –9,2

Minoritet – – – – –3,4

Årets resultat för kvarvarande verksamhet –44,1 3,5 –62,4 –44,3 5,4

Resultat efter skatt för avvecklad verksamhet – 11,1 – – –

Årets resultat –44,1 14,6 –62,4 –44,3 5,4

Fem år i sammandrag

2005 2004 2003 2002 2001

Rörelsemarginal, % –3,2 0,6 –9,6 –8,1 0,1

Vinstmarginal, % –3,1 0,9 –8,2 –6,2 1,7

Avkastning på eget kapital, % –17,8 1,2 –15,0 –8,1 0,9

Avkastning på sysselsatt kapital, % –12,6 3,2 –14,8 –8,7 3,4

Avkastning på totalt kapital, % –7,7 2,2 –10,8 –6,8 2,6

Soliditet, % 57,8 63,6 65,8 76,6 77,9

Andel riskbärande kapital, % 57,8 65,2 67,2 78,1 79,6

Antal årsanställda, genomsnitt 1 934 1 838 1 871 2 013 2 603

Omsättning per anställd, TSEK 522 493 410 394 401

Resultat och nyckeltal för åren 2001-2003 har upprättats enligt tidigare redovisningsprinciper. Någon återläggning av dessa års planenliga avskrivning av goodwill för att 
erhålla jämförelse med redovisning enligt IFRS har alltså inte skett. Nyckeltalen för 2004 avser kvarvarande verksamhet efter avyttring av dotterbolaget Uniflex AB.  
I nyckeltalen för 2001-2003 ingår Uniflex.

Nyckeltal



poolia  2005 – 29

Förvaltningsberättelse
Poolia AB (publ) org.nr 556447-9912

Utveckling på huvudmarknaderna
Poolia har verksamhet i sex länder: Sverige,  
Danmark, Finland, Norge, Tyskland och 
Storbritannien. Marknadsutvecklingen har varit 
positiv under året på samtliga dessa marknader. 
Starkast har tillväxten varit i Sverige och de 
övriga nordiska länderna. Tyskland har vänt 
försiktigt uppåt och Storbritannien har haft en 
fortsatt god utveckling inom Poolias segment. På 
flera av marknaderna är konkurrensen stor om 
kvalificerade kandidater, särskilt specialister inom 
IT och ekonomi.

Viktiga händelser under 2005
Koncernen har haft en fortsatt tillväxt, med en 
sammanlagd organisk tillväxt på 11 procent. 
    Rörelseresultatet, exklusive omstrukturerings- 
och nedskrivningskostnader i Tyskland, har 
förbättrats med 353 procent, det vill säga fortsatt 
den utveckling mot ett förbättrat resultat som 
inleddes 2004.
    Övriga Norden har under sista halvåret haft en 
mycket god volymutveckling, och visade under 
fjärde kvartalet ett positivt resultat för första  
gången sedan starten.
    Under året togs beslut om att verksamheten i 
Tyskland helt ska inriktas på Poolias kärnverk-
samhet, uthyrning och rekrytering av kvalificerade 
tjänstemän. Detta har inneburit omställningskost-
nader i Hamburg och en nedskrivning av good-
will i Tyskland om sammanlagt 58,9 MSEK. 
    Andelen rekrytering fortsatte att öka och  
uppgick till 9 procent (7).
    Den utländska verksamheten har förstärkts 
genom att nya landschefer har rekryterats i  
Tyskland och Storbritannien. Den vakanta  
tjänsten som internationell chef i koncernledningen 
har tillsatts och därmed är ledningsgruppen 
komplett.
    Varumärkesbyggandet i Sverige har fortsatt 
under året, bland annat genom en väl mottagen 
TV-kampanj under andra halvåret.
    Internt har stor kraft lagts på att samla Poolias 
strukturkapital i Poolia Business Guide. Det är en 
beskrivning av Poolias koncept, arbetsprocesser 
och metodik som fungerar som koncernens  
gemensamma styrverktyg, kortar startsträckan 

vid nyetableringar och minskar beroendet av 
nyckelpersoner. Ett nytt affärsstödsystem har 
handlats upp och är under implementering med 
planerad driftssättning under 2006.

Säsongsvariationer
Intäkterna i uthyrningsverksamheten i 
bemanningsbranschen är starkt beroende av  
antalet arbetsdagar (icke helgdagar) i månaden 
samt semesterperioder. Störst inverkan på resultatet 
får antalet arbetsdagar, då resurskonsulterna i 
vissa länder har en fast månadslön oavsett antalet 
arbetsdagar. Detta är vanligast i Sverige och Tysk-
land. I Sverige har cirka 20 procent av konsulter-
na fast månadslön oavsett antalet arbetsdagar.

Omsättning 
Omsättningen för koncernen ökade med  
11,4 procent till 1 008,7 MSEK (905,7). Inga 
förvärv har skett under året, valutaeffekten har 
påverkat omsättningen positivt med 0,7 procent 
under året. Personaluthyrning var fortsatt det  
dominerande tjänsteområdet. Andelen rekryte-
ring har ökat från 7 till 9 procent. I absoluta tal 
var yrkesområdet Ekonomi störst.
    Omsättningen på den svenska marknaden har 
under året fortsatt den ökning som inleddes andra 
halvåret 2004. För helåret uppgick omsättningen 
till 511,9 MSEK, vilket är en ökning med  
23 procent.
    Övriga Norden, som omfattar Danmark, 
Finland och Norge, omsatte 40,8 MSEK, vilket är 
27 procent över 2004. Huvuddelen av ökningen 
skedde under andra halvåret. Danmark svarar för 
den största ökningen.
    Omsättningen i Tyskland var 65,1 MSEK, en 
minskning med 17 procent. Den lägre omsättningen 
är till största delen hänförlig till Hamburg och 
beror dels på att en större kund kraftigt minskade 
sitt behov av bemanningstjänster vid inledningen 
av året, dels på omställningsarbetet som bland  
annat innebar att ej lönsamma uppdrag avslutats.
    I Storbritannien minskade omsättningen med 7 
procent till 293,4 MSEK. Ungefär halva minsk-
ningen är en följd av att avtalskonstruktionen 
med en stor kund ändrats från brutto- till netto-
fakturering. Tidigare fakturerades summan av 
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den uthyrda personalens lön och Poolias marginal, 
men från och med 2005 faktureras endast  
marginalen. En temporärt ökad personalomsätt-
ning bland innepersonalen vid inledningen av året 
har haft en negativ inverkan på intäkterna under 
hela året. Personalomsättningen har stabiliserats 
under andra halvåret.
    Vård, som omfattar verksamhet i Sverige och 
Norge, har sammantaget omsatt 97,5 MSEK och 
därmed vuxit med 53 procent. Den största till-
växten har skett av uthyrning av sjuksköterskor i 
Norge och uthyrning av läkare i Sverige.

Resultat 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till  
–31,5 MSEK (8,4). Rörelseresultatet uppgick till 
–32,6 MSEK (5,8). Rörelseresultatet inkluderar 
nedskrivning av goodwill i Tyskland med  
48,1 MSEK samt reservering för omstrukturering 
av verksamheten i Hamburg med 10,8 MSEK. 
Exkluderas dessa poster var rörelseresultatet  
26,3 MSEK. 
    Poolia Sverige visade ett rörelseresultat på  
28,9 MSEK (13,7). Rörelseresultatet för Övriga 
Norden var –0,9 MSEK (–4,1). Tysklands  
rörelseresultat var –67,7 MSEK (–5,4), exklusive 
nedskrivning och omstrukturering var resultatet 
–8,8 MSEK. Storbritannien visade ett rörelse-
resultat för perioden med 11,3 MSEK (12,6). 
Rörelseresultatet för Vård var 2,9 MSEK (0,3). 
    Koncernens finansnetto uppgick till 1,1 MSEK 
(2,6). Skillnaden är en följd av minskade likvida 
medel genom utskiftningen av Uniflex i november 
2004. Den höga nivån på bolagets skattesats beror 
huvudsakligen på negativt resultat och nedskriv-
ningar i Tyskland. Uppskjuten skattefordran av-
seende underskott i Tyskland har skrivits ned med 
1,7 MSEK. Inga nya uppskjutna skattefordringar 
har bokförts under året. Ofördelade moderbolags-
kostnader uppgick till 7,1 MSEK (11,3).

Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel uppgick per den  
31 december 2005 till 88,2 MSEK (97,8). Kassa-
flödet från den löpande verksamheten var under  
perioden 7,3 MSEK (23,3). Aktieutdelning har 
lämnats med 4,6 MSEK. Soliditeten uppgick till 
57,8 procent (63,3).

Tillämpade principer för finansiell riskstyrning 
och exponering för olika typer av risker framgår 
av not 5 i koncernens notapparat.

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

Medarbetare

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

Årsstämma

Alla aktieägare som är registrerade i aktieägar-
registret och anmäler sitt deltagande till bolaget 
enligt utfärdad kallelse har rätt att delta i för-
handlingarna på årsstämman. Årsstämma 2006 
äger rum den 6 april.

Valberedning

Poolias valberedning (kallades tidigare 
nomineringskommitté) har i uppdrag att föreslå 
kandidater till styrelsen och att lämna förslag på 
ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
De största aktieägarna har tillsammans med 
styrelsens ordförande utsett följande personer att 
ingå i valberedningen:
» Mats Andersson, Skandia Liv
» Thomas Ehlin, Nordea Fonder AB
» Björn Örås, Poolia
Thomas Ehlin har utsetts till valberedningens 
ordförande. 

Styrelsens arbete

Poolias styrelse består av sex ledamöter. Vid 
bolagsstämman 8 april 2005 omvaldes samtliga 
förutom Ulf Sallnäs som avböjt omval. Som ny 
styrelseledamot valdes Mats Sundström. Bolagets 
koncernchef Erik Strand har varit adjungerad vid 
samtliga styrelsemöten och bolagets finansdirektör 
Mats Påhlson har fungerat som styrelsens  
sekreterare.

Styrelsen har under räkenskapsåret 2005 haft 
åtta sammanträden, varav ett konstituerande. 
Bolagets revisor har deltagit vid det styrelse-
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sammanträde då årsbokslutet behandlades och då 
framlagt sina synpunkter.
    Styrelsen svarar för bolagets organisation och 
förvaltning, och bedömer löpande moderbolagets 
och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen 
har antagit en skriftlig arbetsordning som bland 
annat reglerar antalet styrelsesammanträden, 
vilka ärenden som ska underställas styrelsen, 
ekonomiska rapporter samt en instruktion för 
verkställande direktören. Styrelsen har under året 
utvärderat revisorernas, verkställande direktörens 
och styrelsens arbete. Styrelsen har under året 
fungerat som ersättningskommitté.
    Styrelsen har bland annat beslutat om anta-
gande av budget och har löpande följt bolagets 
verksamhet och resultatutveckling. Under året 
har styrelsen arbetat med omstruktureringen av 
verksamheten i Hamburg, och beslutat om av-
veckling av de delar som ligger utanför Poolias 
kärnverksamhet. Styrelsen har under året antagit 
en ny informationspolicy och varit delaktig i arbetet 
med att framställa Poolia Business Guide. 

Redovisningsprinciper

Poolias finansiella rapporter har tidigare 
upprättats enligt Årsredovisningslagen och 
Redovisningsrådets rekommendationer. Från och 
med den 1 januari 2005 upprättar Poolia sin  
koncernredovisning enligt IFRS. En redogörelse 
för effekterna av införandet av IFRS lämnas i not 2 
i koncernens notapparat.

Moderbolaget 

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

Förväntad framtida utveckling

I samtliga länder där Poolia verkar bedömer vi att 
tillväxten i ekonomin kommer att fortsätta under 
2006, vilket medför att efterfrågan på bemannings-
tjänster förväntas växa på Poolias samtliga  
marknader.

Händelser efter balansdagen

Lynda Pickess har utsetts till vd för verksamheten 
i Storbritannien.

Incitamentsprogram 

Inga nya incitamentsprogram har lanserats under 
året. Det finns ett optionsprogram från 2003 
som fortfarande löper. Programmet var riktat 
till ledande befattningshavare och gav rätt att till 
marknadspris förvärva skuldebrev med options-
rätter till nyteckning av aktier. De huvudsakliga 
villkoren för optionsprogrammet framgår av  
not 19 i koncernens notapparat.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande, i SEK:

Balanserad vinst 85 303 647

Årets resultat –78 352 671

Summa 6 950 976

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

Till aktieägarna utdelas 0,25 SEK per aktie  4 611 242

I ny räkning överföres 2 339 734

Summa 6 950 976

Enligt styrelsens och verkställande direktörens 
uppfattning har Pooliakoncernen en långsiktig 
underliggande intjäningsförmåga. Mot bakgrund 
av bolagets goda soliditet och likviditet, och 
eftersom 2005 års negativa resultat är betingat av 
engångsposter, anser styrelsen att den föreslagna 
aktieutdelningen är rimlig.
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Resultaträkning Koncernen

Belopp i TSEK Not 2005 2004

RÖRELSENS INTÄKTER 6 1 008 738 905 675

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga kostnader 9 –95 309 –74 356

Personalkostnader 8 –893 338 –810 847

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 14,15,16 –52 674 –14 624

RÖRELSERESULTAT –32 583 5 848

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

Övriga ränteintäkter 10 1 347 3 359

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 –300 –780

RESULTAT FÖRE SKATT –31 536 8 427

Skatt på årets resultat 12  –12 592  –4 893

ÅRETS RESULTAT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHET –44 128 3 534

Resultat efter skatt för avvecklad verksamhet 13 – 11 117

ÅRETS RESULTAT –44 128 14 651

Hänförligt till moderföretagets aktieägare –44 128 14 651

Resultat per aktie inkl avvecklad verksamhet, före utspädning SEK 20 –2,39 0,79

Resultat per aktie inkl avvecklad verksamhet, efter utspädning SEK 20 –2,39 0,79

Resultat per aktie exkl avvecklad verksamhet, före utspädning SEK 20 –2,39 0,19

Resultat per aktie exkl avvecklad verksamhet, efter utspädning SEK 20 –2,39 0,19
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Balansräkning Koncernen

Tillgångar 

Belopp i TSEK Not 2005-12-31 2004-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Goodwill 14 99 694 144 768

Övriga immateriella tillgångar 15 11 382 4 395

Materiella anläggningstillgångar 16 4 291 6 524

Uppskjutna skattefordringar 12 7 081 8 881

SUMMA  ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 122 448 164 568

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kundfordringar 17 124 591 106 973

Aktuella skattefordringar 441 10 130

Övriga fordringar 3 550 2 245

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 53 333 41 997

Likvida medel 88 233 97 765

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 270 148 259 110

SUMMA TILLGÅNGAR 392 596 423 678

Eget kapital och skulder 

Belopp i TSEK Not 2005-12-31 2004-12-31

EGET KAPITAL

Aktiekapital 19 3 689 3 688

Övrigt tillskjutet kapital 228 379 228 302

Reserver 1 631 –4 428

Balanserat resultat –6 908 41 829

SUMMA EGET KAPITAL 226 791 269 391

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Avsättningar för omstrukturering 21 1 839 –

Avsättningar för pensioner 22 200 300

Avsättningar för skatter 12 – 6 664

Skulder till kreditinstitut 23 262 381

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 2 301 7 345

KORTFRISTIGA SKULDER

Avsättningar för omstrukturering 21 8 979 –

Leverantörsskulder 12 392 12 186

Aktuella skatteskulder 4 309 1 711

Övriga skulder 23 47 664 37 274

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 90 160 95 771

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 163 504 146 942

SUMMA SKULDER 165 805 154 287

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 392 596 423 678

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Ställda säkerheter

Spärrade bankmedel 1 407 941

Summa ställda säkerheter 1 407  941

Eventualförpliktelser – –

Summa eventualförpliktelser – –

SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 1 407 941
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Kassaflödesanalys Koncernen

Belopp i TSEK Not 2005 2004

 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat före skatt –31 536 23 836

Omstruktureringskostnader 10 818 –1 230

Av- och nedskrivningar som belastat resultatet 52 674 15 023

Realisationsvinst (–)/förlust (+) på sålda anläggningstillgångar –184 129

Betald skatt –5 169 –7 480

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  
FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

26 603 30 278

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga fordringar –30 259 –51 844

Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder 10 913 44 866

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 7 257 23 300

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av inventarier –2 368 –4 251

Förvärv av immateriella tillgångar –7 847 –2 797

Förvärv av dotterföretag 25 –5 928 –81 007

Försäljning av inventarier 1 225 119

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN –14 918 –87 936

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 78 187

Förändring av långfristiga skulder –119  –6 287

Utdelning till aktieägare –4 610 –4 608

Utskiftning av dotterföretag 25 – –65 787

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN –4 651 –76 495

ÅRETS KASSAFLÖDE –12 312 –141 131

Likvida medel vid årets början 97 765 239 517

Kursdifferens i likvida medel 2 780 –621

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 25 88 233 97 765
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Förändring i Koncernens eget kapital

Belopp i TSEK
Aktie- 

kapital

Övrigt till- 
skjutet 
kapital Reserver

Balanserat 
resultat Totalt

Ingående balans 2004-01-01 3 687 228 116 –2 609 79 869 309 063

Aktieutdelning –4 608 –4 608

Nyemission 1 186 187

Nedsättning aktiekapital –184 184

Fondemission 184 –184

Utskiftning Uniflex* –48 083 –48 083

Omräkningsdifferenser –1 819 –1 819

Årets resultat 14 651 14 651

Utgående balans 2004-12-31 3 688 228 302 –4 428 41 829 269 391

Aktieutdelning –4 610 –4 610

Nyemission 1 77 78

Omräkningsdifferenser 6 059 6 059

Årets resultat –44 128 –44 128

Utgående balans 2005-12-31 3 689 228 379 1 631 –6 908 226 791

*Inklusive 3 122 i utgifter för utskiftningen.

Ackumulerade omräkningsdifferenser i koncernen som redovisas direkt mot eget kapital uppgår 2005 till 1 631 (–4 428).  
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Noter Koncernen
Samtliga belopp i TSEK om ej annat anges.

NOT 1 Allmän information

Koncernredovisningen godkändes för offentliggörande av styrelsen den 17 februari 
2006.

NOT 2  Övergång till International Financial Reporting 
Standards (IFRS)

Denna årsredovisning är Poolias första fullständiga finansiella rapport upprättad i 
enlighet med IFRS. Övergångsdatum för redovisning enligt IFRS är den 1 januari 
2004 vilket innebär att jämförelsesiffror för 2004 är omräknade enligt de nya prin-
ciperna. I samband med övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper 
till IFRS har koncernen tillämpat IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas, den stan-
dard som beskriver hur övergången till IFRS ska redovisas. Huvudregeln i IFRS 1 
är att ett bolag tillämpar samtliga IFRS standarder retroaktivt vid fastställandet av 
öppningsbalansen enligt IFRS. Vissa undantag från den retroaktiva tillämpningen 
är dock tillåtna. Poolia har valt att tillämpa följande undantag:
•  Rörelseförvärv (IFRS 3) 

Reglerna i IFRS 3 Rörelseförvärv tillämpas framåtriktat på förvärv och samgåen-
den som genomförs från och med övergångsdatum den 1 januari 2004.

•  Ersättningar till anställda (IAS 19) 
Poolia införde RR 29 Ersättningar till anställda den 1 januari 2004. RR 29 överens-
stämmer i allt väsentligt med IAS 19. Poolia har valt, enligt undantagsreglerna i 
IFRS 1, att inte tillämpa IAS 19 retroaktivt vilket överensstämmer med tillämpade 
övergångsregler i RR 29. Någon effekt vid övergången till IFRS har därför inte 
uppstått.

•  Finansiella instrument (IAS 39) 
Poolia har valt att tillämpa IAS 39 från och med 1 januari 2005 och nyttjar det 
undantag som medges i IFRS 1 att inte omräkna jämförelsesiffror/-information 
avseende 2004. 

Under rubriken ”Implementering av IFRS 2005” nedan beskrivs hur övergången 
från svenska redovisningsprinciper till IFRS påverkat Poolias finansiella ställning, 
resultat och kassaflöde.
    Övergången till IFRS har medfört förändringar i vissa av Poolias tillämpade 
redovisningsprinciper. I de fall införandet av IFRS inneburit förändring beskrivs de 
nya redovisningsprinciperna, tillsammans med en beskrivning av eventuella för-
ändringar som identifierats. 

Implementering av IFRS 2005
Poolia har arbetat med anpassning till IFRS sedan 2003. Samtliga IFRS standarder 
har analyserats för att fastställa deras påverkan på koncernens redovisning. Poolia 
har tidigare tillämpat redovisningsprinciper som överensstämmer med Årsredo-
visningslagen samt rekommendationer och uttalanden från Redovisningsrådet och 
FAR samt i vissa avseenden även Bokföringsnämnden (tidigare tillämpade redo-
visningsprinciper). De IFRS-regler som är tillämpliga för Poolia överensstämmer 
relativt väl med tidigare tillämpade redovisningsprinciper och effekten vid över-
gången till IFRS är, förutom redovisning av goodwill, begränsad för Poolia. 

Den standard som får störst påverkan på resultat och ställning vid övergången 
till IFRS är IFRS 3 Rörelseförvärv. Enligt övergångsreglerna i IFRS 1 har Poolia valt 
att inte tillämpa IFRS 3 på förvärv gjorda före 1 januari 2004. IFRS 3 tillåter inte att 
goodwill skrivs av. Istället skall värdet av goodwill testas för nedskrivning en gång 
per år eller oftare om indikation finns på att verkligt värde understiger redovisat 
värde. Detta är en skillnad jämfört med Poolias tidigare tillämpade redovisnings-
principer där goodwill skrivits av enligt plan och nedskrivningsprövning endast 
skett vid indikation om att ett nedskrivningsbehov förelegat. 

Med anledning av att avskrivning av goodwill inte görs enligt IFRS har koncer-
nens rörelseresultat för 2004 förbättrats med 9,7 MSEK. Återföring av avskrivning-
ar 2004 enligt IFRS har inneburit en nedskrivning av goodwillvärdet per 31 decem-
ber 2004 med 3,6 MSEK.

I de omräknade resultat- och balansräkningarna nedan har planenlig avskriv-
ning och nedskrivning av goodwill som gjordes under 2004 återförts mot eget 
kapital. Det redovisade värdet på goodwill per den 31 december 2004 har som en 
konsekvens av de ändrade redovisningsprinciperna ökat med 3,2 MSEK under 
IFRS jämfört med Poolias tidigare tillämpade redovisningsprinciper.

IFRS 3 innebär också att redovisning av rörelseförvärv från och med den  
1 januari 2004 kommer att vara föremål för en mer noggrann fördelning av köpe-
skillingen på identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser. Framför allt 
kräver de nya reglerna en mer detaljerad allokering av köpeskillingen på immate-
riella tillgångar jämfört med Poolias tidigare tillämpade redovisningsprinciper. 
Poolia har gjort ett förvärv under 2004, Parker Bridge, och en tillämpning av IFRS 
3 på förvärvet av Parker Bridge har inneburit att 2,9 MSEK av tidigare redovisad 
goodwill omförts till immateriella tillgångar avseende varumärke. Detta värde har 
skrivits av i sin helhet under 2004. 

Den sammanlagda effekten vid en tillämpning av IFRS 3 är en förbättring av 
2004 års resultat efter skatt med 3,2 MSEK.  

Påverkan på kassaflödet
Ingen skillnad föreligger mellan kassaflödesanalysen enligt IFRS och kassaflödes-
analysen enligt Poolias tidigare tillämpade redovisningsprinciper.

Effekter på ingående balans (1 januari) 2005
Införandet av IAS 39 den 1 januari 2005 innebär för Poolia att samtliga finansiella 
tillgångar och samtliga derivatinstrument ska värderas till verkligt värde medan 
finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Den löpande redovis-
ningen av de finansiella instrumentens värdeförändringar bestäms av den initiala 
klassificeringen av respektive finansiellt instrument. 
    Införandet av IAS 39 per den 1 januari 2005 har inte haft några effekter på 
ingående eget kapital.

Övergång till IFRS

Årets resultat MSEK 2004

Årets resultat enligt tidigare principer 11,4

Återläggning av goodwillavskrivningar 9,7

Avskrivning varumärke –2,9

Nedskrivning goodwill –3,6

Årets resultat enligt IFRS 14,6

Eget kapital MSEK 2004-12-31

Eget kapital enligt tidigare principer 266,2

Återläggning av goodwillavskrivningar 9,7

Avskrivning varumärke –2,9

Nedskrivning goodwill –3,6

Eget kapital enligt IFRS 269,4

Balansomslutning MSEK 2004-12-31

Balansomslutning enligt tidigare principer 420,5

Återläggning av goodwillavskrivningar 9,7

Avskrivning varumärke –2,9

Nedskrivning goodwill –3,6

Balansomslutning enligt IFRS 423,7

NOT 3 Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU godkända 
International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar av International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) per den 31 december 2005. 
Övergångsdatum för redovisning enligt IFRS är den 1 januari 2004 vilket innebär 
att jämförelsesiffrorna för 2004 är omräknade enligt de nya principerna. Vidare till-
lämpar koncernen även Redovisningsrådets rekommendation RR 30 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner, vilken specificerar de tillägg till 
IFRS upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i Årsredovisningslagen. 
Årsredovisningen för moderbolaget har upprättats enligt Årsredovisningslagen, 
Redovisningsrådets rekommendation 32 Redovisning för juridiska personer och 
tillämpliga uttalanden från Redovisningsrådets Akutgrupp. Enligt övergångsregler-
na i IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas har IAS 32/39 Finansiella instrument till-
lämpats från 1 januari 2005. Jämförelsesiffrorna har inte omräknats utan redovisas 
enligt tidigare redovisningsprinciper vilket bland annat innebär att finansiella skul-
der för jämförelseperioden har värderats och redovisats till sina nominella värden. 
Finansiella skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. 

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 bestämmande inflytande över denna på grund av avtal eller 
annan föreskrift. Bestämmande inflytande innebär att koncernen har rätten att 
utforma finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 
Dotterföretag medtas i koncernredovisningen från och med den tidpunkt då det 
bestämmande inflytandet överförs till och med den tidpunkt då det bestämmande 
inflytandet upphör.
    Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Förvärvade identifierbara till-
gångar, skulder och eventualförpliktelser värderas till verkligt värde på förvärvs-
dagen. Om anskaffningsvärdet för de förvärvade andelarna överstiger summan av 
verkliga värden på förvärvade identifierbara tillgångar och skulder redovisas skill-
naden som goodwill. Om anskaffningskostnaden understiger verkligt värde beräk-
nat enligt ovan, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. 

Alla interna transaktioner mellan koncernföretagen samt koncernmellanhavan-
den elimineras i koncernredovisningen.

RAPPORTERING FÖR SEGMENT
Poolia tillämpar från och med 2005 en segmentsredovisning som följer matris-
presentation enligt IAS 14.29, vilket innebär att både geografi och affärssegment 
utgör primärsegment. För Poolia utgörs de geografiska segmenten av Sverige, 
Övriga Norden, Storbritannien och Tyskland. Affärssegmenten är två, där det ena 
utgörs av vårdverksamheten och det andra är Poolias övriga verksamhet. 
Vårdverksamheten utgör ett eget segment då marknad, kunder, kandidatstruktur 
och affärslogik skiljer sig från övriga Poolia. Vårdverksamheten bedrivs under egen 
operativ ledning och är för närvarande etablerad i Sverige och Övriga Norden. 
Verksamheten särredovisas tillsvidare inte geografiskt på grund av den relativt 
ringa omfattningen i Övriga Norden.
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Poolia (exkl vård) Vård

Sverige X X

Övriga Norden   X X

Storbritannien X –

Tyskland X –

INTÄKTSREDOVISNING
(a)  Försäljning av tjänster 

Nettoomsättningen omfattar försäljning av tjänster inom områdena personal-
uthyrning och rekrytering. Intäkter redovisas i den redovisningsperiod då  
tjänsterna utförs. 

(b)  Ränteintäkter 
Ränteintäkter periodiseras över löptiden med tillämpning av effektivränte-
metoden.

(c)  Utdelningsintäkter 
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning har fastställts.

LEASING
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och för-
delar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från 
leasegivaren till leasetagaren. De leasingavtal som inte är finansiella klassificeras 
som operationella.

Koncernen som leasetagare
Tillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal redovisas som anläggnings-
tillgångar i koncernens balansräkning till verkligt värde vid leasingperiodens början 
eller till nuvärdet av minimileaseavgifterna om detta är lägre. Motsvarande skuld 
redovisas i balansräkningen som en skuld till leasegivaren. Leasingbetalningarna 
fördelas mellan ränta och amortering av skulden. Räntan fördelas över leasing-
perioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar 
en fast räntesats på den under respektive period redovisade skulden. Avskriv-
ningar på finansiellt leasade tillgångar sker såsom för ägda tillgångar med undan-
tag för leasetillgångar där det inte är sannolikt att Poolia löser tillgången i fråga.  
I dessa fall skrivs tillgången av över det kortare av tillgångens nyttjandeperiod och 
leasingkontraktets löptid.

Leasingavgifter som erläggs under operationella leasingavtal kostnadsförs  
systematiskt över leasingperioden.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, betald sjukfrånvaro med 
mera samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och 
andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgifts-
bestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. 

Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat 
oberoende juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. 
Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas,  
vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när premie erläggs.

Förmånsbestämda planer
För förmånsbestämda pensionsplaner beräknas kostnaden för förpliktelserna 
enligt den så kallade Projected Unit Credit Method, där en aktuariell beräkning 
görs vid varje balansdag. Aktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträk-
ningen under den period de inträffar. Förmånsbestämda planer redovisas i balans-
räkningen till nuvärdet av pensionsförpliktelser, med justering för oredovisade 
aktuariella vinster och förluster samt oredovisade kostnader avseende tjänstgöring 
under tidigare perioder, minskat med det verkliga värdet av förvaltningstillgångar-
na. I det fall en nettotillgång uppkommer redovisas denna endast i den utsträck-
ning den representerar framtida ekonomiska fördelar, till exempel i form av åter-
betalningar från planen eller i form av minskningar av framtida avgifter till planen.

I resultaträkningen utgörs kostnader för förmånsbestämda pensionsplaner av 
summan av kostnader avseende tjänstgöring under innevarande och tidigare peri-
od, ränta på förpliktelsen och förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna. 
Kostnad avseende tjänstgöring under innevarande period och tidigare perioder 
redovisas som personalkostnad.

En av de förmånsbestämda planerna i koncernen utgörs av ITP-planen i 
Alecta. ITP är en plan som omfattar flera arbetsgivare och klassificeras som en 
förmånsbestämd plan enligt IAS 19. Alecta har dock inte kunnat presentera till-
räcklig information för att möjliggöra en redovisning som en förmånsbestämd 
plan, varför ITP-planen redovisas som en avgiftsbestämd plan.

I Finland finns en lagstadgad ålders- och invaliditetspension som regleras i 
Arbetspensionslagen (APL) och gäller samtliga företag i Finland. Pensions-
åtaganden i APL ska redovisas enligt reglerna om avgiftsbestämda pensionspla-
ner, det vill säga att erlagda premier kostnadsförs i takt med att avgifterna betalas 
och förmånerna intjänas.

Optionsprogram
Erhållen premie avseende bolagets optionsprogram redovisas direkt mot eget 
kapital.

UTLÄNDSK VALUTA
Transaktioner i utländsk valuta redovisas i respektive enhet baserat på enhetens 
funktionella valuta enligt transaktionsdagens valutakurs. Monetära tillgångar och 
skulder i utländsk valuta omräknas på varje balansdag enligt balansdagens kurs. 
Kursdifferenser som uppkommer inkluderas i periodens resultat. Kursdifferenser 
på koncerninterna långfristiga lån förs direkt till koncernens eget kapital, då  
mellanhavandet är av sådan art att det inte är avsett att regleras.

Vid upprättande av koncernredovisning omräknas koncernens utlandsverk-
samheters balansräkningar från dessas funktionella valuta till svenska kronor 
baserat på balansdagens valutakurs. Resultaträkningen omräknas till periodens 
genomsnittskurs. De omräkningsdifferenser som uppstår redovisas mot omräk-

ningsreserven i eget kapital. Den ackumulerade omräkningsdifferensen omförs 
och redovisas som en del i reavinst eller -förlust i de fall utlandsverksamheten 
avyttras. Goodwill och justeringar till verkligt värde som är hänförliga till förvärv  
av verksamheter med annan funktionell valuta än svenska kronor behandlas som 
tillgångar och skulder i den förvärvade verksamhetens valuta och omräknas till 
balansdagens valutakurs. 

AVVECKLADE VERKSAMHETER
Från och med 1 januari 2005 har koncernen tillämpat IFRS 5 Anläggningstillgångar 
som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter. Även jämförelsetalen för 
2004 har redovisats och presenterats i enlighet med IFRS 5. En avvecklad verk-
samhet är en del av företaget som antingen har avyttrats eller där beslut fattats 
om försäljning och som utgör en självständig rörelsegren eller en väsentlig verk-
samhet som bedrivs inom ett geografiskt område. Poolias avvecklade verksam-
heter särredovisas i resultaträkningen.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga 
värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterföretagets identifierbara 
nettotillgångar vid förvärvstillfället. Om det vid förvärvet visar sig att verkligt värde 
på förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser överstiger anskaffnings-
värdet redovisas överskottet omedelbart som en intäkt i resultaträkningen.

Goodwill har en obestämd nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade nedskrivningar. Vid försäljning av en verksamhet 
redovisas oavskriven andel av goodwill hänförlig till denna verksamhet i beräk-
ningen av vinst eller förlust av avyttringen. 

Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar, i huvudsak bestående av nyinvesteringar och för-
bättringar av administrativa system, redovisas till anskaffningskostnad med avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Internt upparbeta-
de immateriella tillgångar redovisas endast som en tillgång om en identifierbar till-
gång har skapats, det är sannolikt att tillgången kommer att generera framtida 
ekonomiska fördelar och utgifterna för att utveckla tillgången kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Om det inte är möjligt att redovisa någon internt upparbetad 
immateriell tillgång redovisas utgifter för utveckling som en kostnad i den period 
de uppkommer. 

Avskrivning på övriga immateriella tillgångar kostnadsförs så att tillgångens 
värde skrivs av linjärt över dess beräknade nyttjandeperiod som har uppskattats 
till 5 år.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det 
är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del 
och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Materiella anläggningstillgångar, bestående företrädesvis av inventarier och dato-
rer, redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 
kostnadsförs så att tillgångens värde skrivs av linjärt över dess beräknade nyttjan-
deperiod.

Följande procentsatser har tillämpats: 
Inventarier och datorer 20–33 %

NEDSKRIVNINGAR
Vid varje rapporttillfälle görs en bedömning av om det föreligger någon indikation 
på en värdeminskning avseende koncernens tillgångar. Om så är fallet sker en 
beräkning av tillgångens återvinningsvärde. Goodwill har allokerats till kassagene-
rerande enheter och är, tillsammans med immateriella tillgångar med obestämbar 
nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som inte tagits i bruk, föremål för årli-
ga nedskrivningsprövningar även om någon indikation på värdeminskning inte 
föreligger. Prövning av nedskrivningsbehov sker dock oftare om det finns indika-
tioner på att en värdeminskning har inträffat. Återvinningsvärdet utgörs av det 
högsta av nyttjandevärdet av tillgången i verksamheten och det värde som skulle 
erhållas om tillgången avyttrades till en oberoende part, nettoförsäljningsvärdet. 
Nyttjandevärdet utgörs av nuvärdet av samtliga in- och utbetalningar som är hän-
förliga till tillgången under den period den förväntas nyttjas i verksamheten med 
tillägg av nuvärdet av nettoförsäljningsvärdet vid nyttjandeperiodens slut. Om det 
beräknade återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet görs en nedskriv-
ning till tillgångens återvinningsvärde. 

En nedskrivning redovisas i resultaträkningen. Gjorda nedskrivningar återförs 
om förändringar skett i de antaganden som ledde fram till den ursprungliga ned-
skrivningen som gör att nedskrivningen inte längre är motiverad. Återföring av 
gjord nedskrivning görs inte så att det redovisade värdet överstiger vad som skul-
le ha redovisats, efter avdrag för planenliga avskrivningar, om någon nedskrivning 
inte gjorts. En återföring av gjorda nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. 
Nedskrivning av goodwill återförs inte.

SKATTER
Koncernens totala skattekostnad utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt jus-
teringar av tidigare års aktuella skatt. Uppskjuten skatt beräknas på skillnaden 
mellan redovisade och skattemässiga värden på företagets tillgångar och skulder. 
Uppskjuten skatt redovisas enligt den så kallade balansräkningsmetoden. 
Uppskjutna skatteskulder redovisas i princip för alla skattepliktiga temporära skill-
nader medan uppskjutna skattefordringar redovisas i den utsträckning det är  
sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott.

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bok-
slutstillfälle och reduceras till den del det inte längre är sannolikt att tillräckliga 
skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas helt eller 
delvis mot den uppskjutna skattefordran. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som förväntas gälla för den 
period då tillgången återvinns eller skulden regleras. Uppskjuten skatt redovisas 
som intäkt eller kostnad i resultaträkningen, utom i de fall den avser transaktioner 
eller händelser som har redovisats direkt mot eget kapital. Då redovisas även den 
uppskjutna skatten direkt mot eget kapital.
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Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till inkomst-
skatt som debiteras av samma myndighet och då koncernen har för avsikt att reg-
lera skatten med ett nettobelopp.

AVSÄTTNINGAR
En avsättning redovisas i balansräkningen när det föreligger ett åtagande, det är 
troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och 
att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar omprövas vid 
varje bokslutstillfälle.

FINANSIELLA INSTRUMENT
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir 
part till instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från 
balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar 
kontrollen över dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förplik-
telsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. 

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen utom i 
de fall bolaget förvärvar eller avyttrar noterade värdepapper då istället likviddags-
redovisning tillämpas. 

Finansiella instrument redovisas till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt 
värde beroende på den initiala kategoriseringen under IAS 39.

Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva indikationer 
på att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar är i behov av ned-
skrivning. 

Beräkning av verkligt värde finansiella instrument
Vid fastställande av verkligt värde för kortfristiga placeringar och låneskulder 
används officiella marknadsnoteringar på balansdagen. I de fall sådana saknas 
görs värdering genom allmänt vedertagna metoder såsom diskontering av fram-
tida kassaflöden till noterad marknadsränta för respektive löptid. Omräkning till 
svenska kronor görs till noterad kurs på balansdagen. 

Upplupet anskaffningsvärde
Upplupet anskaffningsvärde beräknas med hjälp av effektivräntemetoden, vilket 
innebär att eventuella över- eller underkurser vid anskaffningstidpunkten samt 
direkt hänförliga kostnader eller intäkter periodiseras över kontraktets löptid med 
hjälp av den beräknade effektivräntan. Effektivräntan är den ränta som ger instru-
mentets anskaffningsvärde som resultat vid nuvärdesberäkning av framtida kassa-
flöden.

Kvittning av finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i 
balansräkningen när det finns en legal rätt att kvitta och när avsikt finns att regle-
ra posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera 
skulden.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel hos finansinstitut samt kortfristiga likvida pla-
ceringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader, 
vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Likvida medel 
redovisas till dess nominella belopp.

Kortfristiga placeringar
Poolias kortfristiga placeringar omfattas av svenska räntebärande värdepapper 
vilka anskaffats med avsikt att innehas till förfall. Värdering sker till upplupet 
anskaffningsvärde.

Kundfordringar 
Kundfordringar kategoriseras som ”Lånefordringar och kundfordringar” vilket inne-
bär värdering till upplupet anskaffningsvärde. Kundfordrans förväntade löptid är 
kort, varför värdet redovisats till nominellt belopp utan diskontering. Osäkra kund-
fordringar bedöms individuellt och reserveras i balansräkningen baserat på åter-
vinningsbart belopp. Eventuella nedskrivningar redovisas i rörelsens kostnader.

Övriga fordringar 
Övriga fordringar är fordringar som uppkommer då företaget tillhandahåller pengar 
utan avsikt att idka handel med fordringsrätten. Om den förväntade innehavstiden 
är kortare än ett år utgör de kortfristiga övriga fordringar. Dessa fordringar katego-
riseras i enlighet med IAS 39 som ”Lånefordringar och kundfordringar”. Tillgångar 
inom denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. 

Derivatinstrument 
Under 2005 har Poolia ej haft några derivatinstrument. 

Skulder
Poolias skulder till kreditinstitut, leverantörsskulder och övriga skulder kategorise-
ras som ”Andra skulder” och värderas till upplupet anskaffningsvärde. Eventuella 
lånekostnader redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med till-
lämpning av effektivräntemetoden. Långfristiga skulder har en förväntad löptid 
längre än 1 år medan kortfristiga har en löptid kortare än 1 år. Leverantörsskulders 
förväntade löptid är kort, varför skulden redovisats till nominellt belopp utan dis-
kontering. 

NOT 4  Viktiga uppskattningar och bedömningar för 
redovisningsändamål

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk 
erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som 
anses rimliga under rådande förhållanden.

Poolia gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar 
för redovisningsändmål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, 
sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden 
som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för 
tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår diskuteras nedan.

a.  Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Poolia undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för 

goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i not 3. Prövning 
av nedskrivningsbehov sker dock oftare om det finns indikationer på att en 
värdeminskning kan ha inträffat under året.

Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom 
beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskattning-
ar göras, se not 13.

Om den bedömda volymutvecklingen under de närmaste fem åren skulle 
vara hälften av bolagets bedömning per 31 december 2005, skulle Poolia vara 
tvungen att skriva ner det redovisade värdet på goodwill med 3,8 MSEK.

Om den omprövade uppskattade diskonteringsräntan efter skatt som till-
lämpats för diskonterade kassaflöden hade varit 5 procentenheter högre än 
bolagets bedömning, skulle Poolia vara tvunget att skriva ner det redovisade 
värdet på goodwill med 3,8 MSEK.

Om den verkliga volymutvecklingen hade varit högre eller diskonterings-
räntan efter skatt lägre än bolagets bedömning, skulle Poolia enligt gällande 
regler inte kunna återföra några nedskrivningar som gjorts på goodwill. 

b. Inkomstskatter
Poolia har sammanlagt 7,1 MSEK i redovisad uppskjuten skattefordran som 

uppkommit genom historiska skattemässiga förluster i verksamheten. Denna 
skattefordran utgör cirka 20% av den totala potentiella skattefordran som kan 
återvinnas då verksamheterna genererar skattmässiga överskott. Skattefordran 
är beräknad efter nu gällande skattelagstiftning i aktuella länder och bedömd 
utveckling av det skattemässiga resultatet i de olika länderna. 

En sämre utveckling av det framtida skattemässiga resultatet än den 
bedömning som gjorts av ledningen per 2005-12-31 kan medföra att skatte-
fordran är lägre än den bedömda.

Det pågående klarläggandet av rättsläget om resultatutjämning inom EU 
efter ”Marks & Spencer-domen” samt ett högre skattemässigt framtida resultat 
än den bedömning som gjorts av bolaget per 2005-12-31 kan medföra att den 
verkliga skattefordran överstiger den redovisade. 

NOT 5 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 finan-
siella riskerna ska 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 utländska 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 omräknings-
exponering inte ska valutakurssäkras. För 2005 har omräkningen av de utländska 
dotterbolagen påverkat koncernens egna kapital positivt med 6 059.

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 marknadsräntan med en procentenhet påverkar koncernens 
samtliga räntebärande tillgångar och skulder och skulle ge en resultateffekt med 
cirka 0,9 MSEK.

KREDIT- OCH MOTPARTSRISK
Kredit- och motpartsrisk avser risken att motparten i en transaktion inte kan full-
göra sitt åtagande och därmed åsamkar koncernen förlust. Koncernen exponeras 
för kredit- och motpartsrisk när överskottslikviditet placeras i finansiella tillgångar. 
För att begränsa motpartsrisken accepteras endast motparter med hög kredit-
värdighet enligt fastställd finanspolicy. Per den 31 december 2005 fanns inga deri-
vatinstrument.

Den kommersiella kreditrisken inom koncernen är begränsad då det inte förelig-
ger någon betydande kreditriskkoncentration för koncernen i förhållande till någon 
viss kund, motpart eller i förhållande till någon viss geografisk region.  Maximal kre-
ditrisk motsvaras av det bokförda värdet på Poolias finansiella tillgångar.

LIKVIDITETSRISK
Likviditetsrisk är risken att koncernen får svårigheter att få fram pengar att möta 
åtaganden förknippade med finansiella instrument. Poolias likvida medel placeras 
idag på konto eller i deposit med kort löptid hos bank. Något refinansieringsbehov 
finns ej för närvarande.

För samtliga finansiella tillgångar och skulder, om ej annat anges i not, anses 
det redovisade värdet vara en god approximation av det verkliga värdet.
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NOT 6 Rörelsens intäkter

Omsättningens fördelning på tjänsteområden

JAN-DEC
FÖRÄNDRING 

%

ANDEL %

MSEK 2005 2004 2005 2004

Personaluthyrning 922,2 841,0 9,9 91 93

Rekrytering    86,5    64,7 33,7  9  7

Summa 1 008,7 905,7 11,6 100 100

NOT 7 Information om rörelsegrenar och geografiska områden

Poolia tillämpar från och med årsbokslutet 2005 en segmentsredovisning som följer matrispresentation enligt IAS 14.29, vilket innebär att både geografi och affärsseg-
ment utgör primärsegment. För Poolia utgörs de geografiska segmenten av Sverige, Övriga Norden, Storbritannien och Tyskland. Affärssegmenten är två där det ena 
utgörs av vårdverksamheten och det andra är Poolias övriga verksamhet. Vårdverksamheten utgör ett eget segment då marknad, kunder, kandidatstruktur och affärslogik 
skiljer sig från övriga Poolia. Vårdverksamheten bedrivs under egen operativ ledning och är för närvarande etablerad i Sverige och Övriga Norden. Verksamheten särredo-
visas tillsvidare inte geografiskt på grund av den relativt ringa omfattningen i Övriga Norden. Under 2004 redovisades även verksamheten i Uniflex som ett eget segment. 
Uniflex avyttrades under 2004.

2005 Sverige
Övriga

Norden Tyskland

Stor-
britan-

nien Vård Summa

Oför-
delade

kostnader Elim Summa

Extern omsättning 511 928 40 823 65 104 293 428 97 455 1 008 738 1 008 738 

Rörelseresultat 28 872 –911 –67 710 11 303 2 917 –25 529 –7 054 –32 583

Ränteintäkter 1 347

Räntekostnader –300

Skatt –12 592

Årets resultat –44 128

Tillgångar 211 620 14 600 30 875 118 543 29 047 404 685 –12 089 392 596

Skulder –116 744 –12 544 –25 577 –15 474 –7 555 –177 894 12 089 –165 805

Investeringar 9 162 71 211 771 0 10 215 10 215

Av- och nedskrivningar –2 610 –101 –48 618 –1 304 –41 –52 674 –52 674

2004 Sverige
Övriga

Norden Tyskland

Stor–
britan-

nien Vård Summa Uniflex

Oför–
delade

kostnader Elim Summa

Extern omsättning 416 514 32 170 78 167 314 877 63 947 905 675 255 808 1 161 483 

Rörelseresultat 13 743 –4 109 –5 429 12 645 298 17 148 15 156 –11 300 21 004

Ränteintäkter 3 691

Räntekostnader –859

Skatt –9 185

Årets resultat 14 651

Tillgångar 195 064 9 804 81 513 114 058 27 551 427 990 –4 312 423 678

Skulder –105 241 –14 833 –10 886 –20 626 –7 013 –158 599 4 312 –154 287

Investeringar 4 485 40 383 75 930 5 759 86 597 267 86 864

Av- och nedskrivningar –5 634 –296 –4 316 –4 330 –48 –14 624 –399 –15 023

Under 2004 har Poolia Sverige sålt tjänster till Uniflex för 1 710 och Uniflex sålt tjänster till Poolia Sverige för 2 146.  Transaktionerna har eliminerats i ovan redovisad 
extern omsättning.
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NOT 8 Personal

Antal anställda Varav män

Medelantalet anställda 2005 2004 2005 2004

Moderbolaget 3 3 2 2

Dotterföretag 1 931 1 835 773 761

1 934 1 838 775 763

Avvecklad verksamhet – 748 – 462

Koncernen totalt 1 934 2 586 775 1 225

Antal anställda Varav män

Geografisk fördelning 2005 2004 2005 2004

Sverige 970 847 344 293

Danmark 23 15 13 5

Finland 60 62 20 23

Norge 49 29 4 3

Tyskland 267 324 133 174

Storbritannien 565 561 261 265

Avvecklad verksamhet – 748 462

Koncernen totalt 1 934 2 586 775 1 225

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

Sjukfrånvaro, kvarvarande verksamhet 2005 2004

Sverige

Total sjukfrånvaro 4,8% 5,2%

Sjukfrånvaro för män 3,4% 4,0%

Sjukfrånvaro för kvinnor 5,6% 5,9%

Anställda   -29 år 3,1% 3,2%

Anställda  30-49 år 5,0% 5,7%

Anställda  50 år- 7,0% 7,6%

Långtidssjukfrånvaro % av total sjukfrånvaro 50,4% 59,5%

Löner och andra 
ersättningar

Styrelse och
verkställande

direktör1

Varav tantiem 
och därmed jäm-
ställd ersättning Övriga anställda

2005 2004 2005 2004 2005 2004

Moderbolaget 3 460 3 788 – – 383 302

Dotterföretag

   Sverige 6 360 8 276 119 – 298 330 252 972

   Danmark 885 653 – – 9 183 5 743

   Finland 981 919 28 73 14 758 13 362

   Norge 1 376 1 128 – – 20 206 12 736

   Tyskland 632 575 – – 48 668 65 946

   Storbritannien 1 922 3 690 632 2 188 243 900 245 199

Totalt i dotterföretag 12 156 15 241 779 2 261 635 045 595 958

Vinstandelsstiftelse – – – – – –

15 616 19 029 779 2 261 635 428 596 260

Avvecklad verksamhet – 1 678 – – – 160 427

Koncernen totalt 15 616 20 707 779 2 261 635 428 756 687

1  Inkluderar nuvarande och tidigare styrelseledamöter och deras suppleanter 
samt nuvarande och tidigare verkställande och vice verkställande direktörer. 

Löner och andra 
ersättningar

Löner och andra 
ersättningar

Sociala 
kostnader

Pensions-
kostnader

2005 2004 2005 2004 2005 2004

Moderbolaget 3 843 4 090 1 464 1 230 465 488

Dotterföretag 647 201 611 199 138 200 120 878 31 548 27 776

Vinstandelsstiftelse – – – – – –

651 044 615 289 139 664 122 108 32 013 28 264

Avvecklad verksamhet – 162 105 – 52 326 – 9 968

Koncernen totalt 651 044 777 394 139 664 174 434 32 013 38 232

Av koncernens pensionskostnader avser 2 430 (2 910) gruppen styrelser och verk-
ställande direktörer.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARES VILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR
Styrelsen har under året fungerat som ersättningskommitté och beslutat om 
ersättningar till vd och styrelsens ordförande. 

I enlighet med bolagsstämmans beslut uppgår arvode till styrelsen i moder-
bolaget till 700, varav 200 till styrelsens ordförande. Utöver detta har arbetande 
styrelseordföranden Björn Örås i ersättning erhållit 900. Styrelsens ordförande 
äger rätt att erhålla ersättning motsvarande 50% av kostnaden för vd:s ersättning. 
Styrelsens ordförande har haft arbetsuppgifter i anknytning till förvärvsfrågor, 
strategiutveckling samt anställning av nyckelpersoner. Verkställande direktören i 
moderbolaget, Erik Strand, har från och med 2005 en rörlig lönemodell som base-
rar sig på årsresultatet i koncernen. Lönemodellen medför att under 2005 har Erik 
Strands lön kunnat utfalla i intervallet mellan 1 836 och 2 856 jämte semester-
ersättning och eventuella sjuk-/tjänstledighetsavdrag. Erik Strand har erhållit 1 836 
i lön och sammanlagt 24 i semesterersättning och sjuk-/tjänstledighetsavdrag. 
Andra ledande befattningshavare (5 personer, presenteras på sid 52) har från och 
med 1 juli 2005 en rörlig lönemodell som regleras kvartalsvis, och baserar sig på 
utfallet föregående kvartal. Lönemodellen medför att under 2005 har andra ledan-
de befattningshavares sammanlagda löner kunnat utfalla i intervallet mellan 4 295 
och 4 466, jämte semesterersättning och eventuella sjuk-/tjänstledighetsavdrag. 
Andra ledande befattningshavare har sammanlagt erhållit 4 367 i lön och sam-
manlagt 44 i semesterersättning och sjuk-/tjänstledighetsavdrag. 

Verkställande direktören har vid egen respektive bolagets uppsägning av 
anställning rätt till 6 respektive 12 månaders uppsägningstid. Andra ledande 
befattningshavare har vid egen respektive bolagets uppsägning av anställning rätt 
till 6 respektive 12 månaders uppsägningstid.

Vd har ett personligt pensionsavtal som innebär att belopp motsvarande 25% 
av bruttolön upp till 20 basbelopp och 20% av bruttolön i intervallet 20-30 bas-
belopp inbetalas i pensionspremier. Därutöver har vd en sjukförsäkring (redovisas 
under Övriga förmåner i tabellen). Andra ledande befattningshavare har rätt till 
pensionsförmån i enlighet med regler som gäller i kollektivavtal enligt ITP-planen. 
Vidare har vissa ledande befattningshavare tjänstebil. Värdet redovisas under 
Övriga förmåner i tabellen nedan. Pensionsålder för samtliga ledande befattnings-
havare är 65 år.

Styrelsen Född
Medlem i
styrelsen

Aktie-
innehav

Options-
innehav

Margareta Barchan 1950 2003 1000 B –

Monica Caneman 1954 2003 3000 B –

Maria Lilja 1944 1999 2400 B –

Curt Lönnström 1943 1999 18000B –

Mats Sundström 1955 2005 – –

Björn Örås 1949 Sedan
grundandet

4023815A
4151445B

–

Ledande 

befattningshavare Lön/styrelsearvode Övriga förmåner Pensionskostnad Summa

Styrelsens ordförande 1 100 – – 1 100

Övriga styrelseledamöter 500 – – 500

Verkställande direktören 1 860 112 276 2 248

Andra ledande befattningshavare 
(5 personer) 4 411 232 1 253 5 896

Summa 7 871 344 1 529 9 744
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NOT 9 Ersättning till revisorerna

2005 2004

Deloitte, revision 1 291 1 190

Deloitte, konsultation 200 789

BDO, revision 247 318

BDO, konsultation 252 323

Summa 1 990 2 620

NOT 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2005 2004

Räntor 1 347 3 359

Räntor, avvecklad verksamhet – 332

Summa 1 347 3 691

NOT 11 Räntekostnader och liknande resultatposter

2005 2004

Räntor 218 141

Kursdifferenser, netto – 531

Övrigt 82 108

300 780

Räntor, avvecklad verksamhet – 79

Summa 300 859

I kursdifferenser 2004 ingår effekt av omräkningsdifferens på lån till koncernföre-
tag med 295. Årets rörelseresultat har inte påverkats av några kursdifferenser.

Not 12 Skatter

2005 2004

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt på kvarvarande verksamhet –12 592 –4 893

Aktuell skatt på avvecklad verksamhet – –4 292

Summa aktuell skatt –12 592 –9 185

Sambandet mellan periodens skattekostnad och redovisat resultat

2005 2004

Redovisat resultat före skatt –31 536 8 427

Skatt enligt tillämplig inhemsk skattesats i 
respektive land

16 805 –1 724

Skatteeffekt av icke avdragsgilla kostnader –654 –244

Effekt av nedskrivning av skattefordran –1 699 –

Skatteeffekt av utskiftningskostnader – 874

Skatteeffekt av förlustavdrag där uppskjuten 
skattefordran ej redovisats 

–7 600 –1  547

Skatteeffekt av nedskrivning på goodwill –19 224 –2 252

Skatt avseende ränta på periodiseringsfonder –220 –

Skatt på avvecklad verksamhet – – 4 292

Total skatt på årets resultat –12 592 –9 185

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 räken-
skapsårs verksamhet (full skatt), uppgår till följande belopp:

2005 2004

Uppskjuten skattefordran

Avseende ej utnyttjade underskottsavdrag 34 882 26 634

Avgår bokförd uppskjuten skattefordran –7 081 –8 881

Ej bokförd uppskjuten skattefordran 27 801 17 753

Uppskjuten skatteskuld

Avseende obeskattade reserver – 7 756

Ej utnyttjade underskottsavdrag – –1 092

Avgår bokförd uppskjuten skatteskuld – –6 664

Ej bokförd uppskjuten skatteskuld – –

Uppskjuten skattefordran redovisas i koncernbalansräkningen för outnyttjade 
underskottsavdrag, i den mån de kan mötas av upplösning av obeskattade reser-
ver eller eljest med största sannolikhet beräknas utnyttjas inom en överskådlig 
framtid. Ej bokförd skattefordran på förlustavdrag i Norge uppgår till 6 112. 
Denna fordran förfaller om inte underskotten kan utnyttjas under åren 2011-2014. 
I Danmark förloras rätt till förlustavdrag 2006 avseende underskott från 2001. 
Uppskjuten, ej bokförd skattefordran, avseende detta underskott uppgår till 
1 851. Totala skattefordringar i Danmark uppgår till 4 257, varav bokfört 1 600.  
I Finland förloras rätt till förlustavdrag under åren 2010-2012. Uppskjuten skatte-
fordran i Finland uppgår till 2 468, varav bokfört 2 000. Uppskjuten skattefordran 
i Tyskland uppgår till 22 013, varav bokfört 3 449. I Tyskland är rätten att nyttja 
underskottsavdrag evig. Skattesatserna är i Sverige, Danmark och Norge 28%, i 
Finland 26%, i Storbritannien 30% och i Tyskland 40%. 

NOT 13 Avvecklad verksamhet

Per den 16 november 2004 utskiftades Uniflex AB till aktieägarna i Poolia AB. 
Nedan redovisas resultaträkningen för den tid bolaget ingick i koncernen samt 
balansräkningen den 16 november 2004. Bolaget utgör huvuddelen av segmen-
tet Uniflex. I tabell visas även det totala resultatet år 2004 för kvarvarande och 
avvecklad verksamhet.

Avvecklad 
verksamhet

Resultat 
inklusive 

avvecklad 
verksamhet

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

2004-01-01 
– 2004-12 -31

Rörelsens intäkter 255 808 1 161 483

Rörelsens kostnader

Övriga kostnader –12 332 –86 688

Personalkostnader –227 921 –1 038 768

Avskrivningar –399 –15 023

Rörelseresultat 15 156 21 004

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

332 3 691

Räntekostnader och liknande poster –79 –859

Resultat före skatt 15 409 23 836

Skatt på periodens resultat –4 292 –9 185

Periodens resultat 11 117 14 651

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

Under 2004 bidrog den avvecklade verksamheten med 20,5 MSEK till kassaflödet 
från den löpande verksamheten och –0,3 MSEK från investeringsverksamheten. 
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NOT 14 Goodwill

2005 2004

Ingående anskaffningsvärden 148 368 71 859

Årets anskaffning –  76 914

Omräkningsdifferenser 3 732 –405

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 152 100 148 368

Ingående nedskrivningar –3 600 –

Årets nedskrivning –48 060 –3 600

Omräkningsdifferenser –746 –

Utgående ackumulerade nedskrivningar –52 406 –3 600

Utgående planenligt restvärde 99 694 144 768

Under 2004 har goodwill uppkommit i samband med förvärv av aktierna i Parker 
Bridge Holdings Ltd. Dessutom har goodwill justerats på grund av tilläggsköpe-
skilling på tidigare förvärv av Active Nurse AS. 

Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter identifierade per 
geografiska områden. En sammanfattning av fördelningen på goodwill på seg-
mentsnivå återfinns nedan.

2005 2004

Poolia Sverige 8 598 8 598

Poolia Tyskland 3 800 49 531

Poolia Storbritannien 71 155 71 155

Poolia Övriga Norden 0 0

Poolia Vård 16 141 15 484

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill sker årligen samt då indikationer 
finns på att nedskrivningsbehov föreligger. Återvinningsbart belopp för kassa-
genererande enheter fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärden. Dessa 
beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden baserade på finansiella 
budgetar som godkänts av ledningen och som täcker en femårsperiod.
Kassaflöden bortom femårsperioden extrapoleras utan någon tillväxt. Vad gäller 
nedskrivningstest har detta gjorts på den lägsta nivå där separerbara kassa-
flöden identifierats. Vid beräkning av nyttjandevärden har en diskonteringsränta 
om 7% före skatt tillämpats inom alla segment förutom Tyskland där diskonte-
ringsränta 10% tillämpats.
    Beslutet att fokusera verkamheten i Hamburg på Poolias kärnverksamhet, och 
en bedömning av värdet av det framtida kassaflödet av den kvarvarande verk-
samheten, ledde till ett nedskrivningsbehov i Tyskland. 

NOT 15 Övriga immateriella tillgångar

2005 2004

Ingående anskaffningsvärden 17 457 11 759

Årets anskaffning 7 846 5 698

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 303 17 457

Ingående avskrivningar –13 062 –8 688

Årets avskrivningar –859 –4 374

Utgående ackumulerade avskrivningar –13 921 –13 062

Utgående planenligt restvärde 11 382 4 395

Under 2005 har aktivering skett av investering i nytt affärssystem. Avskrivning 
kommer att påbörjas när systemet är färdigt under 2006. Avskrivning kommer att 
ske under fem år.

NOT 16 Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och datorer 2005 2004

Ingående anskaffningsvärden 50 501 43 536

Företagsförvärv – 9 013

Avyttring företag – –2 180

Inköp 2 368 4 250

Försäljningar/utrangeringar –8 856 –3 762

Omräkningsdifferenser  1 311 –356

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 45 324 50 501

Ingående avskrivningar –43 977 –35 740

Företagsförvärv – –6 669

Avyttring företag – 1 536

Försäljningar/utrangeringar 7 811 3 658

Årets avskrivningar –3 750 –7 049

Omräkningsdifferenser –1 117 287

Utgående ackumulerade avskrivningar –41 033 –43 977

Utgående planenligt restvärde 4 291 6 524

Koncernen disponerar enligt hyresavtal datorer och bilar med ett beräknat 
anskaffningsvärde av 4 214. Avtalade leasingavgifter för dessa kontrakt uppgår till 
909, varav 639 avser år 2005 och resterande belopp åren 2006-2007. Samtliga 
avtal avser operationell leasing. Årets kostnad för hyra av datorer och bilar 
avseende leasingavgifter uppgår till 1 075. Koncernen disponerar vidare lokaler 
med avtalade årshyror uppgående till 16 878. Dessa hyresavtal är huvudsakligen 
ingångna under 2001 till 2005 och löper i regel på 2-5 år.

NOT 17 Kundfordringar

2005 2004

Kundfordringar 125 239 107 597

Reserv osäkra fordringar –648 –624

Summa kundfordringar 124 591 106 973

NOT 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2005 2004

Upplupna arvodesintäkter 40 869 29 308

Övriga förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter

12 464 12 689

Summa 53 333 41 997

NOT 19 Aktiekapital 

A-aktier B-aktier Totalt

Per 1 januari 2004 4 023 816 14 409 604 18 433 420

Omvandling aktieslag –1 1 –

Nyemission – 6 770 6 770

Per 31 december 2004 4 023 815 14 416 375 18 440 190

Nyemission – 4 780 4 780

Per 31 december 2005 4 023 815 14 421 155 18 444 970

Aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B till 1/5 röst. Under 2005 
genomfördes en nyemission om 4 780 aktier à 16,30 SEK i samband med utnytt-
jande av teckningsoptioner. Under 2004 erbjöds aktieägarna i Poolia en aktie i 
Uniflex för varje femtal aktier i Poolia. För att möjliggöra utskiftningen av aktierna i 
Uniflex gjordes en nedsättning av aktiekapitalet med 184 401,90 SEK genom 
minskning av aktiens kvotvärde från 20 öre till 19 öre. Vidare genomfördes en rik-
tad nyemission till Enskilda Securities av 6 770 aktier av serie B till en kurs av 
27,70 SEK. Slutligen genomfördes en fondemission genom överföring av 
184 401,90 SEK från överkursfond till aktiekapital. Aktiens kvotvärde höjdes därvid 
från 19 öre till 20 öre per aktie.

Inga nya incitamentsprogram har lanserats under året. Det finns ett options-
program från 2003 som fortfarande löper. Programmet var riktat till ledande 
befattningshavare och gav rätt att till marknadspris förvärva skuldebrev med 
optionsrätter till nyteckning av aktier. Om samtliga kvarstående optioner från år 
2003 utnyttjas medför det en ökning av antalet aktier av serie B med 23 559 st. 
Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande motsvarar cirka 0,12 procent av det tota-
la antalet aktier samt cirka 0,07 procent av det totala antalet röster. I och med att 
förvärv skett på marknadsmässiga grunder torde inte några kostnader för sociala 
avgifter belasta Poolia med anledning av programmet. 
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De huvudsakliga villkoren för optionsprogrammen är följande:

År 2002

Utestående vid början av året 35 095

Utnyttjade under året –

Förfallna under året –35 095

Utestående vid årets slut –

Teckningskurs 59,10 SEK

Teckningstid 2 maj 2003–15 april 2005

Antal utställda teckningsoptioner 35 095*

År 2003

Utestående vid början av året 20 099

Utnyttjade under året –3 390

Förfallna under året           –

Utestående vid årets slut 16 709

Teckningskurs 20,90 SEK

Teckningstid 2 maj 2004–16 april 2006

Antal utställda teckningsoptioner 20 099*

*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 teckningsoption 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 teckningskurserna. Efter en sådan omräkning ger en teckningsoption rätt 
att förvärva 1,41 aktier.

Vägd genomsnittlig aktiekurs vid utnyttjandet av optionerna 2005 var 35 kr. 
Bolaget har år 2000 infört ett vinstandelssystem i form av avsättning av vinst-
medel till en vinstandelsstiftelse för anställda som ej omfattas av ovan angivna 
incitamentsprogram. Någon avsättning till Poolias vinstandelsstiftelse sker inte för 
verksamhetsåret 2005.

NOT 20 Resultat per aktie

2005 2004

Nettoresultat –44 128 3 534

Antal aktier genomsnitt 18 443 18 434

Antal aktier genomsnitt efter utspädning 18 457 18 438

Resultat per aktie, SEK –2,39 0,19

Resultat per aktie efter utspädning, SEK –2,39 0,19

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

Föreslagen utdelning 4 611 4 610

NOT 21 Avsättningar för omstrukturering

2005 2004

Ingående redovisat värde – 1 229

Årets avsättningar 10 818 –

Utnyttjade avsättningar – –1 229

Utgående redovisat värde 10 818 –

Avsättning har 2005 skett för utgifter i samband med omstrukturering av den 
tyska verksamheten. 8 979 av avsättningen avser utgifter under 2006 och reste-
rande 1 839 avser utgifter under 2007-2008.

NOT 22 Avsättningar för pensioner

Koncernens pensionsplaner är avgiftsbestämda förutom i Sverige och Norge. 
Förmånsbestämda planer i den svenska verksamheten redovisas som avgifts-
bestämda pensionsplaner, enligt undantagsregeln i IAS 19.30, då tillräcklig infor-
mation inte erhållits från Alecta. Redovisad avsättning om 200 avser förmåns-
bestämda pensionsplaner i den norska verksamheten. Då den norska verksam-
heten utgör endast en ringa del av koncernens verksamhet, redovisas ej samtliga 
upplysningar som krävs enligt IAS 19. Koncernens och moderbolagets pensions-
kostnader framgår av not 2.

NOT 23 Skulder till kreditinstitut

Beviljad checkkredit för koncernen uppgår till 11 626 (11 142), varav utnyttjad 120 
(1 157). Övriga skulder till kreditinstitut förfaller till betalning inom 5 år.

NOT 25 Kassaflödesanalys

Förvärv av dotterföretag
Under 2005 har tilläggsköpeskilling betalts avseende tidigare förvärv av Active 
Nurse AS. 2004 förvärvades samtliga aktier i Parker Bridge Holdings Ltd. 

2005 2004

Förvärvade tillgångar och skulder

Materiella anläggningstillgångar – 2 344

Goodwill – –

Kortfristiga fordringar – 21 986

Likvida medel – 4 271

Kortfristiga skulder – –17 281

– 11 320

Utbetald köpeskilling –5 928 –85 278

Likvida medel i förvärvade dotterbolag – 4 271

Påverkan på likvida medel –5 928 –81 007

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

2004

Avyttrade tillgångar och skulder

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 förvärvade dotterbolag –62 665

Påverkan på likvida medel 62 665

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

Likvida medel 2005 2004

Kassa och bank 48 233 47 765

Kortfristiga placeringar 40 000 50 000

Belopp vid årets slut 88 233 97 765

Upplysning om betalda räntor
Under perioden erhållen ränta uppgick till 1 367 (3 665). Under perioden betald 
ränta uppgick till 300 (338).

NOT 26 Transaktioner med närstående

Poolia har vissa samarbetsavtal och kommersiella mellanhavanden med Uniflex 
AB. Poolias styrelseordförande och största aktieägare Björn Örås är även ord-
förande och största aktieägare i Uniflex AB. Fram till 16 november 2004 var 
Uniflex AB konsoliderat in i Pooliakoncernen. Under 2005 har Poolia fakturerat 
Uniflex för utförda tjänster med 2,5 MSEK. Poolias inköp från Uniflex AB 2005, 
som inte avser endast direkt vidarefakturering, uppgår till 3,0 MSEK. Per den 
31 december 2005 hade Poolia en leverantörsskuld till Uniflex AB på 3,2 MSEK, i 
huvudsak hänförlig till tjänster där vidarefakturering skett för kunds räkning. 
Poolias kundfordran på Uniflex AB uppgick per den 31 december 2005 till  
0,2 MSEK. Ingen reservering har krävts under 2005 eller 2004 för de fordringar 
som Poolia haft på närstående företag eller personer.

NOT 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2005 2004

Semesterlöneskuld 30 001 28 767

Personalrelaterade skatter och avgifter 13 138 20 042

Upplupna löner 36 865 33 936

Övriga upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

10 156 13 026

Summa 90 160 95 771
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Resultaträkning Moderbolaget

Belopp i TSEK Not 2005 2004

NETTOOMSÄTTNING 4 230 6 629

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader 4 –3 196 –3 661

Personalkostnader 3 –6 710 –5 893

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  10 – –

RÖRELSERESULTAT 2 –5 676 –2 925

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

Resultat från andelar i koncernföretag 5 –80 778 –12 444

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 697 2 345

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 –25 –552

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER –85 782 –13 576

Bokslutsdispositioner 8 8 488   273

Skatt på årets resultat 9 –1 059 1 108

ÅRETS RESULTAT –78 353 –12 195
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Balansräkning Moderbolaget

Tillgångar

Belopp i TSEK Not 2005-12-31 2004-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och datorer 10 – –

Summa materiella anläggningstillgångar – –

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 11 119 545 223 093

Uppskjutna skattefordringar 9 – 1 092

Summa finansiella anläggningstillgångar 119 545 224 185

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 87 862 17 003

Aktuella skattefordringar – 4 107

Övriga fordringar – 32

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12  242 676

Summa kortfristiga fordringar 88 104 21 818

Kassa och bank 41 962 52 632

SUMMA TILLGÅNGAR 249 611 298 635

Eget kapital och skulder 

Belopp i TSEK Not 2005-12-31 2004-12-31

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 13 3 689 3 688

Reservfond 228 399 228 322

Summa bundet eget kapital 232 088 232 010

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 85 304 68 269

Årets resultat –78 353 –12 195

Summa fritt eget kapital 6 951 56 074

Summa eget kapital 239 039 288 084

Obeskattade reserver – 8 488

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 18 89

Aktuella skatteskulder 9 021 –

Övriga skulder 307 276

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 1 226 1 698

Summa kortfristiga skulder 10 572 2 063

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 249 611 298 635

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Ställda säkerheter

Ställda säkerheter – –

Summa ställda säkerheter – –

Eventualförpliktelser

Borgen för koncernföretag 120 1 157

Summa eventualförpliktelser 120 1 157

SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 120 1 157
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Kassaflödesanalys Moderbolaget

Belopp i TSEK Not 2005 2004

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster –85 782 –13 576

Anteciperad aktieutdelning från dotterbolag –29 222 –

Av- och nedskrivningar som belastat resultatet 110 000 12 444

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  
FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

–5 004 –1 132

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga fordringar 5 830 25 197

Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder –512 –1 786

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 314 22 279

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

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

Förvärv av dotterföretag 15 –6 452 –97 723

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN –6 452 –8 850

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 78 187

Utdelning till aktieägare –4 610 –4 608

Utskiftning av dotterföretag – –37 022

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN –4 532 –41 443

ÅRETS KASSAFLÖDE –10 670 –28 014

Likvida medel vid årets början 52 632   80 646

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 15 41 962 52 632
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Förändring i Moderbolagets eget kapital

Belopp i TSEK
Aktie-

kapital
Reserv-

fond
Balanserad

vinst
Årets

 resultat Totalt

Utgående balans 2003-12-31 3 687 228 136 127 693 –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 Uniflex1) –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 3 688 228 322 68 269 –12 195 288 084

Överföring av 2004 års resultat –12 195 12 195 0

Aktieutdelning –4 610 –4 610

Nyemission 1 77 78

Koncernbidrag   47 000 47 000

Skatteeffekt på koncernbidrag –13 160 –13 160

Årets resultat –78 353 –78 353

Utgående balans 2005-12-31 3 689 228 399 85 304 –78 353 239 039

1) Inklusive 3 122 i utgifter för utskiftningen.
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Noter Moderbolaget
Samtliga belopp i TSEK om ej annat anges.

NOT 1 Redovisningsprinciper

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och 
Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridiska personer 
samt tillämpliga uttalanden från Redovisningsrådets Akutgrupp. RR 32 innebär 
att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa 
samtliga av EU godkända IFRS standarder och uttalanden så långt detta är möj-
ligt inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen med hänsyn till 
sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka 
undantag och tillägg som ska göras från IFRS. 

Moderbolagets redovisning överensstämmer med koncernens principer, se 
not 3 i koncernens notapparat, med undantag av vad som framgår nedan. 

Immateriella anläggningstillgångar
I moderbolaget tillämpas avskrivning enligt plan på goodwill vilket inte är tillåtet i 
koncernen. Avskrivning sker linjärt över 10 – 20 år. Den längre avskrivningstiden 
används vid väsentliga strategiska förvärv, bland annat etableringar inom nya 
geografiska områden eller nya affärsområden.

Skatter
Skattelagstiftningen 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 händelse att verksam-
heten skulle gå med förlust kan dock de obeskattade reserverna tas i anspråk 
för att täcka förlusten utan att någon beskattning blir aktuell.

Ackumulerade avskrivningar utöver plan
Skattemässiga avskrivningar beräknas i enlighet med gällande skattelagstiftning. 
Skattemässiga avskrivningar utöver avskrivningar enligt plan betraktas som 
överavskrivningar vilka utgör en obeskattad reserv. Förändringarna i denna reserv 
redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.

NOT 2  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 3 Personal

Antal anställda Varav män

Medelantalet anställda 2005 2004 2005 2004

Moderbolaget 3 3 2 2

Löner och andra 
ersättningar

Styrelse och
verkställande

direktör1

Varav tantiem 
och därmed jäm-
ställd ersättning Övriga anställda

2005 2004 2005 2004 2005 2004

Moderbolaget 3 460 3 788 – – 383 302

1  Inkluderar nuvarande och tidigare styrelseledamöter och deras suppleanter 
samt nuvarande och tidigare verkställande och vice verkställande direktörer. 

Löner och andra 
ersättningar

Löner och andra 
ersättningar

Sociala 
kostnader

Pensions-
kostnader

2005 2004 2005 2004 2005 2004

Moderbolaget 3 843 4 090 1 464 1 230 465 488

NOT 4 Ersättning till revisorerna

2005 2004

Deloitte, revision 200 200

Deloitte, konsultation – 414

Summa 200 614

NOT 5 Resultat från andelar i koncernföretag

2005 2004

Nedskrivning av aktier i dotterbolag –110 000 –12 444

Anteciperad aktieutdelning 29 222 –

Summa –80 778  –12 444

NOT 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2005 2004

Räntor 697 2 345

Summa 697 2 345

Av ränteintäkter avser 0 (782) intäkter från koncernföretag. 

NOT 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

2005 2004

Kursdifferenser, netto – 510

Övrigt 25 42

Summa 25 552
I kursdifferenser 2004 ingår effekt av omräkningsdifferens på lån till koncernföre-
tag med 295. Årets rörelseresultat har inte påverkats av några kursdifferenser.

NOT 8 Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver

2005 2004

Bokslutsdispositioner

Förändring periodiseringsfond 8 488  273

Summa 8 488  273

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

Tax 2000 – 879

Tax 2001 – 3 385

Tax 2002 – 4 224

Summa – 8 488
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NOT 9 Skatter

2005 2004

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt –13 127 –

Summa aktuell skatt –13 127 –

Uppskjuten skatt på årets resultat –1 092 296

Skatt hänförlig till koncernbidrag 13 160  812

Summa skatt på årets resultat –1 059 1 108

Skattefordringar

Bland övriga fordringar ingår skattefordringar 
med – 4 107

Sambandet mellan periodens skattekostnad och redovisat resultat
2005 2004

Redovisat resultat efter finansiella poster –85 782 –13 576

Skatt enligt tillämplig inhemsk skattesats i 
respektive land

24 019 3 801

Skatteeffekt av icke avdragsgilla kostnader –16 –7

Skatteeffekt av aktieutdelning 8 182 –

Skatteeffekt av nedskrivning av 
dotterbolagsaktier

–30 800 –3 484

Skatt avseende ränta på periodiseringsfonder –67 –

Skatteeffekt av utskiftningskostnader – 874

Skatteeffekt av bokslutsdispositioner –2 377 –76

Total skatt på årets resultat –1 059 1 108

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:

2005 2004

Uppskjuten skatteskuld

Avseende obeskattade reserver – 2 377

Ej utnyttjade underskottsavdrag – –1 092

Ej bokförd uppskjuten skatteskuld – 1 285

NOT 10 Inventarier och datorer

2005 2004

Ingående anskaffningsvärden 12 233

Försäljningar/utrangeringar – –221

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 12

Ingående avskrivningar –12 –233

Försäljningar/utrangeringar – 221

Utgående ackumulerade avskrivningar –12 –12

Utgående planenligt restvärde – –

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 Helsingfors 140 000 100  TEUR 118 3 410

Poolia Danmark A/S

Org. nr 25507835 Köpenhamn 900 100  TDKK 900 5 961

Poolia Norge AS

Org. nr  983077196 Oslo 904 100  TNOK 904 5 508

Active Nurse AS

Org. nr  982529786 Stjördal 3 946 100 – –

Poolia Holding GmbH  

Org. nr HRB 79318 Hamburg  100 TEUR 25 5 223

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 – –

A&Z Arbeit und Zeit GmbH
Org. nr. 94563 Hamburg 100 – –

Poolia Parker Bridge Holdings Ltd

Org. nr  04731846 London 101 414 100  TGBP 10 85 279

Poolia Parker Bridge Recruitment Ltd

Org. nr  2442269 London 1 000 000 100 – –

Summa 119 545
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NOT 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2005 2004

Upplupna arvodesintäkter – –

Övriga förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter

242 676

Summa 242 676

NOT 13 Aktiekapital

A-aktier B-aktier Totalt

Per 1 januari 2004 4 023 816 14 409 604 18 433 420

Omvandling aktieslag –1 1 –

Nyemission – 6 770 6 770

Per 31 december 2004 4 023 815 14 416 375 18 440 190

Nyemission – 4 780 4 780

Per 31 december 2005 4 023 815 14 421 155 18 444 970

Aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B till 1/5 röst. Under 
2005 genomfördes en nyemission om 4 780 aktier à 16,30 SEK i samband med 
utnyttjande av teckningsoptioner. Under 2004 erbjöds aktieägarna i Poolia en 
aktie i Uniflex för varje femtal aktier i Poolia. För att möjliggöra utskiftningen av 
aktierna i Uniflex gjordes en nedsättning av aktiekapitalet med 184 401,90 SEK 
genom minskning av aktiens kvotvärde från 20 öre till 19 öre. Vidare genomför-
des en riktad nyemission till Enskilda Securities av 6 770 aktier av serie B till en 
kurs av 27,70 SEK. Slutligen genomfördes en fondemission genom överföring av 
184 401,90 SEK från överkursfond till aktiekapital. Aktiens kvotvärde höjdes där-
vid från 19 öre till 20 öre per aktie.

NOT 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2005 2004

Semesterlöneskuld – 25

Personalrelaterade skatter och avgifter 121 293

Övriga upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

1 105  1 380

Summa 1 226 1 698

NOT 15 Kassaflödesanalys

Under 2005 har tillskott skett med 1 932 till det danska och 4 520 till det norska 
dotterbolaget. 

Likvida medel

2005 2004

Kassa och bank 1 962 2 632

Kortfristiga placeringar 40 000 50 000

Belopp vid årets slut 41 962 52 632

Upplysning om betalda räntor
Under perioden erhållen ränta uppgick till 717 (10 473). Under perioden betald 
ränta uppgick till 25 (42).

Stockholm den 17 februari 2006
  
      
 Björn Örås Maria Lilja Curt Lönnström Mats Sundström 
 Styrelseordförande    
      
 Margareta Barchan Monica Caneman Erik Strand 
   Verkställande direktör

      
  Vår revisionsberättelse har avgivits den 17 februari 2006  
      

Deloitte AB
Lars Svantemark

  Auktoriserad revisor  
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Revisionsberättelse

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredo-
visningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i Poolia AB 
(publ) för räkenskapsåret 2005. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret 
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen 
och för att Årsredovisningslagen tillämpas vid upp-
rättandet av årsredovisningen samt för att inter-
nationella redovisningsstandarder IFRS sådana de 
antagits av EU och Årsredovisningslagen tillämpas 
vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt 
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen,  
koncernredovisningen och förvaltningen på 
grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revi-
sionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovis-
ningen och koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och 
annan information i räkenskapshandlingarna. 
I en revision ingår också att pröva redovisnings-
principerna och styrelsens och verkställande 
direktörens tillämpning av dem samt att bedöma 
de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen 
och verkställande direktören gjort när de upp-
rättat årsredovisningen och koncernredovisningen 
samt att utvärdera den samlade informationen i 

Stockholm den 17 februari 2006

Deloitte AB
Lars Svantemark

Auktoriserad revisor

Till årsstämman i Poolia AB (publ)

Organisationsnummer 556447-9912

årsredovisningen och koncernredovisningen. Som 
underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har 
vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhål-
landen i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören 
är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören på annat sätt har handlat i strid 
med Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss 
rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med Årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av bolagets resultat och ställning i enlighet 
med god redovisningssed i Sverige. Koncernredo-
visningen har upprättats i enlighet med inter-
nationella redovisningsstandarder IFRS sådana 
de antagits av EU och Årsredovisningslagen och 
ger en rättvisande bild av koncernens resultat och 
ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och för koncernen, disponerar vinsten i moder-
bolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Björn Wide
Född 1967
Internationell chef
Anställd i Poolia sedan 2005
Aktier i Poolia: 0
Teckningsoptioner: 0

Helena Nilsson
Född 1963
Informationschef
Anställd i Poolia sedan 2005  
Aktier i Poolia: 1 000
Teckningsoptioner: 0 

Susanna Marcus
Född 1965
Vd Poolia Sverige AB
Anställd i Poolia sedan 2001
Aktier i Poolia: 1 000
Teckningsoptioner: 0

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

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

Erik Frankendal
Född 1961
Marknadschef
Anställd i Poolia 2002 - feb 2006
Aktier i Poolia: 0
Teckningsoptioner: 0

Helena Nilsson

Erik Strand

Erik Frankendal

Susanna Marcus

Mats Påhlson  

Koncernledning

Björn Wide
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Styrelse

Curt Lönnström

Margareta Barchan

Björn ÖråsMonica Caneman

Mats Sundström  

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

Margareta Barchan
Född 1950
Medlem av styrelsen sedan 2003
Styrelseledamot i Celemiab Group AB och 
Karolinska Education AB
Aktier i Poolia: 1 000

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

Mats Sundström
Född 1955
Medlem av styrelsen sedan 2005
Styrelseledamot i TV4, iBizkit AB och Power 
Mill Service Group AB
Aktier i Poolia: 0

Curt Lönnström
Född 1943
Medlem av styrelsen sedan 1999
Vd i A&K Ströhmen AB, styrelseordförande i 
Catena AB, Domarbo Skog AB och  
Minvest AB, styrelseledamot i Accent Equity, 
Hagströmer & Qviberg AB, Innoventus  
Project AB, OF Ahlmarks & Co AB, Olle  
Olsson Holding AB och Uniflex AB
Aktier i Poolia: 18 000

Maria Lilja
Född 1944
Medlem av styrelsen sedan 1999
Styrelseledamot i Bilia AB, Observer AB 
och Diageo plc
Aktier i Poolia: 2 400

Maria Lilja
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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. Månads-
anställda beräknas som antalet anställda vid periodens 
början plus antalet anställda vid periodens slut, dividerat 
med två.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget 
kapital.

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. 

Definitioner

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 balans-
omslutningen. 

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.

Inbjudan till årsstämma

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma 
torsdagen den 6 april 2006 kl 15.00 i bolagets lokaler i 
Stockholm på Warfvinges väg 20, plan 5.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara 
införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen 
den 31 mars 2006, dels vara anmäld hos Poolia senast 
fredagen den 31 mars 2006, kl 12.00.

Anmälan om deltagande till årsstämman 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 ska namn, telefonnummer, person- eller  
organisationsnummer samt antal biträden anges. För att 
aktieägare med förvaltningsregistrerade aktier ska ha rätt  
att delta i årsstämman fordras att aktieägaren låter registrera 
sitt innehav under eget namn så att aktierna är ägarregistre-
rade i god tid före den 31 mars 2006.

UTDELNING
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0,25 SEK per 
aktie. Som avstämningsdag föreslås den 11 april. Om 
årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas 
utdelning sändas ut från VPC AB den 18 april.

KALENDARIUM
Delårsrapport januari-mars 5 maj 2006
Delårsrapport januari-juni 16 augusti 2006
Delårsrapport januari-september 27 oktober 2006
Bokslutskommuniké 2006 februari 2007
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Adresser

Poolia Gävle 
Nobelvägen 2 
Box 975 
801 33 Gävle 
Tfn:  026-400 62 00 
Fax: 026-53 83 09 
gavle@poolia.se

Poolia Göteborg 
Kungsgatan 42 
411 15 Göteborg 
Tfn: 031-743 20 00 
Fax: 031-711 64 85 
gbg@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 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 København V 
Tfn: +45 70 27 37 47 
Fax: +45 70 27 37 46 
danmark@poolia.com 
www.poolia.dk

Poolia Finland 
Mannerheimintie 14 B
(Från 1 juni 2006:
Salomonkatu 17B) 
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 74 80 40 70 
www.poolia.no

(Från 1 mars 2006)
Poolia Düsseldorf 
Graf-Adolf-Straße 70 
40210 Düsseldorf 
Tfn: +49 211 936 564-0 
Fax: +49 211 936 564-63 
duesseldorf@poolia.com 
www.poolia.de

Poolia Frankfurt 
Goethestraße 23 
60313 Frankfurt am Main 
Tfn: +49 69 219 309-0 
Fax: +49 69 219 309-20
frankfurt@poolia.com 
www.poolia.de

Poolia Hamburg 
Mönchebergstraße 5 
20095 Hamburg 
Tfn: +49 40 323 109-0 
Fax: +49 40 323 109-10 
hamburg@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 München 
Salvatorplatz 4 
80333 München 
Tfn: +49 89 242 948-0 
Fax: +49 89 242 948-20 
muenchen@poolia.com 
www.poolia.de

Poolia Parker Bridge 
Edinburgh 
9-10 St Andrew Square  
Edinburgh 
EH2 2AF 
Tfn: +44 131 718 6002 
Fax: +44 131 718 6125 
edinburgh@pooliapb.
co.uk 
www.pooliaparkerbridge.
co.uk

Poolia Parker Bridge 
London 
Marlborough Court 
14-18 Holborn 
London
EC1N 2LE 
Tfn: +44 20 7464 1550 
Fax: +44 20 7464 1999 
london@pooliapb.co.uk 
www.pooliaparkerbridge.
co.uk

Poolia Parker Bridge 
Reading 
200 Brook Drive 
Green Park 
Reading
Berkshire 
RG2 6UB 
Tfn: +44 870 351 7170 
Fax: +44 870 351 7171 
reading@pooliapb.co.uk
www.pooliaparkerbridge.
co.ukProducerad av Poolia 

i samarbete med Addira. 

Form: Studio Bang. 

Foto: Håkan Lindgren. 

Tryck: Arkpressen, Västerås 2006.
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Poolia AB (publ) 
Warfvinges väg 20 
Box 30081
104 25 Stockholm 
Tfn: 08-555 650 00 
Fax: 08-555 650 01
Org.nr: 556447-9912 
info@poolia.se
www.poolia.se




