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KVALIFICERADE TJÄNSTEMÄN, KÄRNAN I POOLIA

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt   eller 

permanent, tillgodoser deras behov av kvalifi cerade tjänstemän.  

    Poolia har valt väg. Vi fokuserar på uthyrning och rekrytering. Vi har också valt att arbeta en-

bart med kvalifi cerad personal, som chefer, projektledare och handläggare inom framför allt 

ekonomi, administration och IT. Vi har också ett separat bolag som arbetar inom vårdområdet.

Vår vision är att vi, inom våra yrkesområden, ska vara Europas ledande företag när det gäller 

uthyrning och rekrytering. Med ledande menar vi att våra kunder ska uppfatta Poolia som det 

företag som alltid levererar högst kvalitet, både i kompetens och bemötande. Vi ska också vara 

bland de tre främsta företagen i vår bransch när det gäller intäkter och lönsamhet. 

För att nå dit krävs kompetenta medarbetare med branscherfarenhet, effektiva processer, ett 

ständigt förbättringsarbete, ett tydligt erbjudande till kunderna och inte minst ett stort engage-

mang, mänskligt och professionellt.

Under 2006 tog vi fl era steg på vägen mot att nå vår vision. Intäkterna blev de högsta hittills 

sedan starten, lönsamheten ökade kraftigt och vi fortsatte att investera för fortsatt tillväxt och 

för ett starkt och lönsamt Poolia. 
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• Poolia fortsatte att växa och ökade intäkterna med 21 procent till 1 221 MSEK.

• Årets rörelseresultat uppgick till 74,7 MSEK.

• Poolia Sverige växte med 35 procent och behöll sin marknadsandel på en 

kraftigt växande marknad.

• En översyn av Poolias geografi ska närvaro ledde under året till nyetableringar på 

två orter i Storbritannien och Tyskland, medan kontoret i Oslo lades ned.

• Poolia Tyskland avvecklade under året all icke-kärnverksamhet. Den kvarvarande 

verksamheten hade en kraftig tillväxt.

•  Andelen rekrytering ökade till 10 procent av koncernens intäkter.

• Företagets infrastruktur stärktes under året med implementering av nytt affärs-

stödsystem, ny varumärkesplattform och handboken Poolia Business Guide.

F I NANSI E LLA NYCKE LTAL

2006 2005 

Intäkter, MSEK 1 221 1 009

Rörelseresultat, MSEK 75 –33

Rörelsemarginal, % 6 –3 

Vinstmarginal, % 6 –3 

Soliditet, % 59 58

Antal årsanställda 2 047 1 934

Intäkter per anställd, TSEK 597 522

Resultat per aktie, SEK 3,00 –2,39

Roxroy Dunkley och Karen Gregory, London

KORT OM POOLIA 2006

Lee Shepherd, London
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Ett fantastiskt år - som 
kunde blivit ännu bättre

 2006 var framgångsrikt på så sätt att hälften av företaget – den 

svenska verksamheten – lyckades med konststycket att växa kraf-

tigt samtidigt som lönsamheten förbättrades dramatiskt. Samtliga 

regioner och yrkesområden växte med existerande och nya kunder. 

Den starka konjunkturen gav oss vind i seglen och bidrog till en 

god beläggningsgrad. Minst lika viktig för resultatet var vår specia-

lisering på utvalda yrkesområden, och den kvalitet som specialise-

ringen ger våra samarbeten med kunderna.

Vårt ständiga arbete med att effektivisera processer och me-

toder bidrog också starkt till resultatet. Under året lanserade vi 

vårt nya affärsstödsystem. Vårt strukturkapital fi nns samlat i 

 handboken Poolia Business Guide, som säkerställer kvaliteten och 

effektiviteten i allt vi gör, och vi har en ny varumärkesplattform på 

plats som bas för all kommunikation.

Vårt system med rörliga löner har lett till ett ytterligare ökat en-

gagemang och intresse för företagets utveckling hos våra anställda. 

De medarbetarundersökningar vi genomfört visar att Poolia har 

många nöjda medarbetare. Sammantaget har vi gjort, och gör, 

mycket för att fortsätta att utveckla Poolia som lönsamt bolag.

Varför säger jag då att 2006 också var ett frustrerande år? Där-

för att det var en sak som vi inte lyckades med: att fl ytta fram våra 

positioner utanför Sverige så långt som vi ville. 

Utlandsverksamheten
Om vi tittar på utlandsverksamheten kan vi konstatera att de störs-

ta möjligheterna i dag fi nns i Storbritannien och Tyskland. Stor-

britannien är en fragmenterad och sofi stikerad marknad med hög 

penetrationsgrad. Acceptansen för personaluthyrning är hög, bland 

såväl kunder som kandidater, och konkurrensen är hård. 

Tyskland är inte lika utvecklat som marknad. Penetrations-

graden ökar snabbt men är fortfarande relativt låg. Även Tyskland 

är fragmenterat med många små spelare och stora krav på lokal 

förankring. Det räcker inte med att fi nnas i Hamburg om man 

vill lyckas i München. I båda länderna har vi under året gjort stora 

omtag och ser en stor potential för tillväxt.

I Storbritannien hade Poolia en positiv utveckling under årets 

tre första kvartal, men den svagare utvecklingen mot slutet av året 

visar att vi fortfarande har en del kvar att bevisa på den brittiska 

marknaden. En ny ledning arbetar nu hårt för att stabilisera verk-

samheten. Inte minst gäller detta vår verksamhet i London, som 

under hösten öppnade ett kontor i fi nansdistriktet Canary Wharf, 

där vi har stor nytta av vår kompetens inom bank och fi nans. Vid 

årsskiftet tillkom ytterligare ett lokalkontor, i skotska Glasgow.

I Tyskland avvecklades all icke-kärnverksamhet under året, vi 

lämnade marknaden för uthyrning av industripersonal (så kallade 

”blue-collar” tjänster) och fokuserar nu helt på Poolias strategiska 

yrkesområden. Vi ser en stor potential i den kvarvarande verksam-

heten (”white-collar specialists”), som också har vuxit rejält i om-

fattning. 

Under året fl yttade vi det tyska huvudkontoret från Hamburg 

till vårt nya kontor i Düsseldorf, och även Köln tillkom vid årsskif-

tet på den tyska Pooliakartan. Målet är nu att nå en tillräckligt stor 

kritisk massa för fortsatt lönsam tillväxt.

I jämförelse med dessa två jättar är både den danska och den 

fi nska marknaden små. Den danska ekonomin utvecklas emeller-

tid starkt och där har Poolia, trots en påtaglig kandidatbrist, haft 

stora framgångar under året. I Finland etablerade vi IT som nytt 

affärsområde under hösten och ser en god möjlighet att snabbt be-

fästa en position högre upp i värdekedjan. 

Under hösten beslutade vi att lämna den norska marknaden, då 

vi kunde konstatera att förutsättningarna för oss att driva en lönsam 

verksamhet var alltför begränsade. Marknaden karaktäriseras av 

både kandidatbrist och prispress, många små aktörer och några få 

stora dominerande. 

2006 var ett rekordår för Poolia. Vi fortsatte att växa starkt, framför 
allt i Sverige, och intäkterna uppgick till 1,2 miljarder vilket var en 
ökning med 21 procent. Rörelseresultatet ökade från -33 till 75 mil-
joner kronor. Men samtidigt som 2006 var framgångsrikt på många 
sätt, var det också ett frustrerande år.

VD HAR OR DET
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Poolia fi nns dock kvar på den norska marknaden genom det sepa-

rata vårdbolaget, som även fortsättningsvis verkar i både Sverige och 

Norge. Vårdverksamheten hade en positiv utveckling 2006, och 

namnbytet till Dedicare markerar att de nu står på egna ben vid 

sidan av Poolias ordinarie verksamhet.

Organisk tillväxt
Varför är det då så viktigt att växa utanför Sverige? I första hand för 

att dra nytta av de stora tillväxtmöjligheter som fi nns utanför Sveri-

ges gränser. Den svenska marknaden är stor och lönsam, men liten 

jämfört med till exempel den brittiska. På sikt kommer detta även 

att leda till en riskspridning. Genom att fi nnas i fl era länder blir 

man mindre känslig för konjunktursvängningar, då länderna inte 

ligger i samma fas i konjunkturen. 

När det gäller utlandssatsningarna är tillväxten prioriterad, och 

i de länder där Poolia är aktivt i dag kommer tillväxten främst att 

ske organiskt. Störst möjligheter ser jag i Storbritannien och i Tysk-

land och det är också där insatserna kommer att fokuseras de kom-

mande åren.

Branschmässigt kan man konstatera att fl er och fl er kunder ser 

fördelarna med att hyra in personal och köpa rekryteringstjänster. 

Det gäller också små och mellanstora företag och speciellt då det rå-

der kandidatbrist. Poolias metodik blir då ett viktigt argument, 

eftersom den som är van vid att snabbt hitta och bedöma kandida-

ter kan göra det mer effektivt än andra.

Det blir också allt vanligare att företag, för att få en större fl exi-

bilitet, väljer att ständigt täcka delar av sitt personalbehov med 

hjälp av inhyrda resurskonsulter från bemanningsföretag. I Sverige 

är bemanningsbranschen inte lika mogen som i en del andra län-

der, men penetrationsgraden kommer defi nitivt att stiga under de 

kommande åren. 

Allt på plats
De senaste åren har vi levt i en högkonjunktur och alla tecken tyder 

på en fortsatt god utveckling, men förr eller senare börjar kurvorna 

peka nedåt igen. Det innebär att Poolia måste förbereda sig nu för 

att kunna vara lönsamt även i en lågkonjunktur. Jag är glad att kon-

statera att vi har gjort just detta. Processer och affärsstödsystem är 

på plats, lönesystem och anställningsformer fungerar oavsett kon-

junkturläget. 

Vi har under fl era år medvetet arbetat med att bredda  Poolias 

kund grupper, något som minskat företagets känslighet för konjunk-

tur ens svängningar.  Specialiseringen är, som sagt, självklart en 

stark konkurrensfördel. Den innebär att Poolia kan leverera en 

 högre kvalitet oavsett konjunkturläge och att kunderna vet att vi 

levererar när det gäller. Vi arbetar också hela tiden för att stärka 

 Pooliavarumärket och öka andelen uthyrnings- och rekryterings-

uppdrag till högre tjänster.

Poolia har utmaningar att möta, men stora delar av hemläxan 

är gjord. Även om den framtida resan blir utan mig personligen – 

jag har tidigare aviserat att jag kommer lämna företaget under året 

– så är jag övertygad om att kombinationen av positivt marknads-

läge, en genomarbetad infrastruktur, en fortsatt översyn av den 

geografi ska närvaron, och sist men inte minst alla motiverade och 

duktiga medarbetare kommer att leda till att Poolia fortsätter 

utvecklas som ett starkt och lönsamt företag även under 2007.

Stockholm i februari månad 2007

Erik Strand

VD och koncernchef

 VD HAR OR DET
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Högsta kvalitet och 
tydlig specialisering

Poolia har som strategiskt mål att expandera, både där vi i dag är 

verksamma och i andra länder. På befi ntliga marknader ska expan-

sionen främst ske genom organisk tillväxt, medan förvärv kan bli 

aktuella när vi går in på nya marknader. Avsikten är vidare att öka 

andelen rekryterings- och uthyrnings uppdrag till högre och mer 

kvalifi cerade tjänster. Vi vill också växa hos små och mellanstora 

organisationer och företag, för att få en bättre balans mellan olika 

kundgrupper. Slutligen arbetar vi också aktivt för att expandera 

tjänsteområdet rekrytering. 

Poolias framgång bygger på en tydlig specialisering och en stän-

dig strävan efter högsta kvalitet. Detta återspeglas i den varumärkes-

plattform som utarbetades under 2006 och som kan sammanfattas 

i åtta punkter:

Högsta kvalitet

Lång erfarenhet och beprövade processer

Poolia grundades redan 1989 och arbetade då med kvalifi cerade eko-

nomer. Sedan dess har erbjudandet breddats till att omfatta även ad-

ministration och IT.  Den långa erfarenheten och det höga bransch-

kunnandet innebär att vi ofta blir en rådgivare och ett bollplank till 

kunderna i kompetensförsörjningsfrågor. Erfarenheten innebär ock-

så att Poolia under många år har kunnat utveckla och effektivisera 

alla processer, såväl internt som gentemot kund, vilket innebär att vi 

snabbare, effektivare och med bibehållen kvalitet kan möta kunder-

nas behov av inhyrnings- och rekryteringslösningar.

Kompetenta medarbetare

Poolia behöver alltid kompetenta medarbetare. Koncernen har i dag 

en stor andel seniora medarbetare med branscherfarenhet, vilket 

höjer kvaliteten i kunderbjudandet. Målet är att kund en, som alltid 

har en egen kontaktperson hos Poolia, ska uppleva denne som en 

smidig problemlösare med stor förståelse för kund ens verksamhet. 

Ständigt förbättringsarbete

Poolia driver ett ständigt förbättringsarbete på alla områden, både 

internt och i uppdragen. Vi för en kontinuerlig dialog både med 

kunderna och med de uthyrda resurskonsulterna. Varje uppdrag 

avslutas med en kvalitetsmätning och vi har också börjat göra årliga 

attitydmätningar hos kunderna. Men det handlar inte om föränd-

ring för förändringens egen skull. Varje ny arbetsmetod utvärderas 

noga för att säkerställa att den alltid för kunden, kundrelationen 

och i förlängningen också Poolia framåt.

Stort engagemang

Poolias verksamhet bygger på att medarbetarna engagerar sig i 

arbetet och i kunden. Engagerade medarbetare som dessutom trivs 

och har roligt gör inte bara ett bra jobb, de stannar längre hos oss. 

Det innebär i sin tur att vi kan erbjuda kunderna en högre kompe-

tens och högre kvalitet i leveranserna. Även här är en aktiv perso-

nalpolitik grundläggande för resultatet. 

Poolia genomför varje år medarbetarundersökningar och har 

under åren fått mycket goda omdömen från medarbetare, både när 

det gäller hur nöjda de är med Poolia som arbetsgivare och hur 

engagerade de känner sig i arbetet. Regelbundna undersökningar 

visar dessutom att kunderna uppfattar våra medarbetare som 

lyhörda, engagerade och kunniga.

 STRATEG ISK I N R I KTN I NG

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

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

Sophia Thuresson och Johan Wilhelmsson, Stockholm
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Tydlig specialisering

Tydligt erbjudande

Poolia har ett tydligt erbjudande: vi erbjuder enbart uthyrnings- 

och rekryteringstjänster. Valet innebär att vi kan fokusera våra 

resurser mot just rekrytering och uthyrning utan att ödsla energi 

på andra verksamheter, som till exempel management- och orga-

nisationskonsulting eller outplacement.

Fokus på utvalda yrkesområden

Poolia fokuserar på ett fåtal utvalda yrkesområden, främst ekono-

mi, administration och IT. Inom dessa områden har Poolia fokuse-

rat enbart på kvalifi cerade tjänstemän, det vill säga chefer, specia-

lister, assistenter, projektledare och handläggare. Koncentrationen 

till några få områden gör det lättare för Poolia att garantera en hög 

kvalitet på de tjänster som levereras.

Det faktum att Poolia alltid har egna specialister med erfaren het 

från det yrkesområde de är verksamma inom, innebär att vi snabbare 

kan avgöra om en kandidats kompetensprofi l är den rätta för kunden 

och därigenom snabbare nå en bra matchning mot kund ens behov. 

Hög effektivitet

Poolia arbetar kontinuerligt med processer och koncerngemensam-

ma verktyg för att nå en hög effektivitet och utnyttja våra samlade 

resurser på bästa sätt. Under 2006 infördes fl era sådana verktyg, 

bland annat ett nytt affärsstödsystem, en ny varumärkesplattform 

samt handboken Poolia Business Guide, som alla har som mål att 

förenkla, kvalitetssäkra och förtydliga i det dagliga arbetet. I de fl esta 

fall har Sverige varit pilotland när de nya verktygen har implemen-

terats, och under 2007 fortsätter arbetet i de övriga länderna baserat 

på lokala förutsättningar.

Attraktiva som arbetsgivare och samarbetspartner

Poolia ska vara attraktivt, både som arbetsgivare och som sam-

arbetspartner. I dag fi nns över 100 000 CV:n i Poolias databas över 

potentiella kandidater, en databas som används för att hitta exakt 

rätt kompetens och profi l för varje kunds uppdrag. En tryggad 

kandidatförsörjning är därför en viktig del av affärsplaneringen.

Men det är inte alla som kan få arbete på eller via Poolia. Vi vill 

locka välutbildade kandidater med arbetslivserfarenhet inom lämp-

ligt yrkesområde. För att göra detta arbetar Poolia med att stärka 

varumärket hos dessa grupper genom olika riktade aktiviteter. Det 

faktum att  Poolia har kvalifi cerade specialister inom våra valda 

yrkesområden bidrar också till att attrahera andra specialister. 

Det goda företaget
En av Poolias grundläggande värderingar är ”Att vara det goda 

 företaget”. I detta ingår som en självklarhet att vi tar vårt miljö-

ansvar och med god marginal uppfyller kraven enligt respektive 

lands miljö lagstiftning. Vi strävar efter att välja produkter och 

tjänster som ger minsta möjliga miljöpåverkan. Alla medarbetare 

ska vara informerade om vårt miljöarbete och när våra resurs-

konsulter är ute på uppdrag följer de kundens miljöpolicy. 

Vi samarbetar med den ideella organisationen SOS Barnbyar 

och skänker årligen en summa pengar som stöd i deras arbete med 

att ge föräldralösa och övergivna barn ett hem, en familj och en 

utbildning.

Poolia är medlem i den svenska branschorganisationen 

Bemanningsföretagen och auktoriserat enligt deras krav. Vi är också 

anslutna till fi nska Henkilöstöpalveluyritysten Liitto, Foreningen af 

Vikarbureauer i Danmark, samt Forum of Professional Recruiters 

och Recruitment Employment Confederation i Storbritannien.

 

Pernille Adamsen, Köpenhamn

Våra värderingar

1 Affärer före administration

2 Du är betydelsefull

3 Våga det oprövade

4  Att alltid göra sitt bästa

5 Viljan att ta ansvar

6 Med hjärta och lust

7 Att vara det goda företaget
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Krav på fl exibilitet gör att
branschen växer

Enligt den nederländska investmentbanken ING Wholesale 

Banking har historien visat att konjunkturcyklerna i bemannings-

branschen är långa, med en genomsnittlig våglängd på tio år, något 

som stämmer väl med de tidigare lågkonjunkturerna i branschen 

som inträffade under tidigt 1980-, 1990- och 2000-tal. Detta skulle 

innebära att branschen kan se fram mot ytterligare ett antal goda år. 

BNP och tillväxt
Banken visar vidare att det fi nns en tydlig korrelation mellan BNP-

tillväxt och efterfrågan inom bemanningsbranschen. Den väntade 

europeiska tillväxten på 2-3 procent de närmaste åren skulle enligt 

deras beräkningar innebära en fortsatt tillväxt för bemannings-

branschen på i genomsnitt 10-15 procent. För Sverige översteg till-

växten 2006 med god marginal detta riktvärde. Samtidigt har kon-

kurrensen hårdnat om kunder och kandidater, både från etablerade 

spelare och från nya små, ofta starkt nischade, företag. Ett mer pro-

fessionellt upphandlingsarbete från främst de stora kundföretagen 

har också ökat kraven på både kostnadseffektivitet och konkurrens-

kraftiga priser.

Att bemanningsbranschen är inne i en tillväxtperiod visas ock-

så av att marknaden fortsatte att växa globalt sett under hela 2006. 

Branschen drar nytta av den allmänna strukturella tillväxt som ägt 

rum under de senaste åren. Den tendens till avmattning i tillväxt-

takten som märktes i den amerikanska ekonomin under året, på-

verkade inte märkbart marknaden för uthyrning och rekrytering i 

vare sig USA eller Europa. Tvärtom bibehöll den europeiska mark-

naden sin robusta tillväxt under hösten. 

Drivkrafter
Den ökande globala konkurrensen tvingar företagen att ständigt 

anpassa sina organisationer och kompetenser för att vara konkurrens-

kraftiga i ett längre perspektiv. Att hyra in personal för delar av 

verksamheten från bemanningsföretag innebär att företaget på ett 

fl exibelt och kostnadseffektivt sätt kan anpassa sin personalstyrka i 

takt med ökande eller minskande efterfrågan.

En annan trend som påverkar branschen är den demografi ska 

utvecklingen i Västeuropa, där tillgången på arbetskraft nu sjunker 

i takt med ökande pensionsavgångar. Detta försvårar ytterligare 

för företag att på egen hand rekrytera den kompetens som behövs. 

Samtidigt sker en fortsatt avreglering av arbetsmarknaderna i 

Europa, vilket underlättar expansion inom personaluthyrning 

och rekrytering. 

I många länder utgör uthyrnings- och rekryteringsverksamhet 

fortfarande en mycket liten del av den totala arbetsmarknaden, vil-

ket innebär att potentialen för ökad penetration och därmed ökad 

tillväxt i bemanningsbranschen är stor. Detta gäller framför allt 

många av marknaderna i Europa, där också de demografi ska ut-

maningarna är som störst.

Branschen påverkas också av den rådande outsourcingtrenden. 

Vissa bemanningsföretag har valt att själva erbjuda outsourcing-

tjänster medan andra samarbetar med outsourcingföretag och 

levererar personal till dessa.   

De stora – och specialisterna – växer
Konkurrensen är hård inom bemanningsbranschen. Förutom de 

stora – i fl era fall även globala – spelarna har den goda konjunktu-

ren inneburit att ett stort antal mindre bemanningsföretag etablerat 

sig på marknaderna runt omkring i världen, något som bidrar till 

allmänt pressade marginaler. Nyetableringarna och marknadsläget 

kommer sannolikt att leda till ett ökat antal förvärv och samgåen-

den under de kommande åren, även om priserna under året har 

stigit till ibland orealistiska nivåer.

Bemanningsbranschen är i grunden cyklisk, eftersom kunderna hyr in 
personal dels för att skapa flexibilitet och dels som buffert för att mot-
verka effekterna av sina egna konjunkturcykler. Just nu är branschen 
inne i en tillväxtperiod som väntas fortsätta de närmaste åren. 

MAR KNADSÖVE R SI KT

Katharina Himmel, München
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Specialistkunskap
På många marknader fi nns i dag en brist på personer med specia-

listkunskaper, vilket innebär att det blir allt svårare för företag att 

klara rekryteringen på egen hand. Detta gynnar på sikt de beman-

ningsföretag som valt en specialiserad inriktning mer än dem som 

arbetar brett och generellt. Det har också visat sig att efterfrågan på 

rekryteringstjänster växer snabbare än efterfrågan på uthyrnings-

tjänster i Europa.

En annan trend är att efterfrågan från de mindre och medel-

stora kundföretagen ökar snabbare än efterfrågan från de större 

företagen. Efterfrågan ökar också mer från tjänsteproducerande 

företag än från de klassiska industriföretagen. 

Avreglering av marknader
Den fortsatta avregleringen av den europeiska arbetsmarknaden är 

och förblir en viktig drivkraft för bemanningsbranschen som hel-

het. En avreglering av uthyrningsverksamheten kan helt ändra för-

utsättningarna på enskilda marknader, något som under de 

senaste åren varit tydligt i Tyskland, Nederländerna, Spanien och 

nu också i Italien.

Avregleringen har också stor betydelse när det gäller markna-

den för rekrytering, där en avreglering sedan 2000 har skett i länder 

som Belgien och Italien, samt under 2005 även i Frankrike. I dessa 

länder har det blivit möjligt för bemanningsföretag att även erbjuda 

rekryteringstjänster, något som har lett till en kraftig tillväxt på 

rekryteringsområdet.

Generellt sett går Europa mot en ökad avreglering, vilket leder 

till att penetrationsgraden, det vill säga antalet verksamma inom 

bemanningsbranschen satt i relation till den totala arbetsföra 

befolkningen, för de olika marknaderna successivt ökar, om än i 

långsam takt. Genomsnittet i Europa ligger i dag på cirka 2,5 procent. 

I Sverige är motsvarande siffra 0,9 procent, medan Storbritannien 

ligger på 3,5 procent.

Enligt forskning vid University of Manchester kan de etablerade 

marknadsaktörerna delas in i fyra huvudgrupper:

• Globala generalister, företag med stor geografi sk spridning och 

brett utbud av tjänster. Exempel: Adecco, Manpower.

• Regionala generalister, företag med geografi skt fokus men med 

bred tjänsteportfölj. Exempel: Randstad, Proffi ce.

• Globala specialister, företag med stor geografi sk spridning men 

med specialiserade tjänster. Exempel: Michael Page, Brunel.

• Regionala specialister, företag som är specialiserade både vad gäl-

ler geografi  och tjänsteområden. Exempel: Robert Half, Poolia. 

De fyra grupperna har helt skilda strategier, men gemensamt för 

dem är strävan att expandera och internationalisera verksamheten. 

De globala och de regionala generalisterna har det gemensamt att 

de försöker bredda sina erbjudanden så att de kan täcka hela kun-

dens behov i samband med omställningar i verksamheten. De glo-

bala och regionala specialisterna delar strävan efter att skaffa en än 

djupare kunskap inom sina valda affärssegment. Kompetens, kva-

litet samt långsiktiga och nära kundrelationer är viktiga konkur-

rensfaktorer för dessa företag.

Marknader med potential
Generellt sett fi nns en stor potential för god eller mycket god mark-

nadsutveckling i en rad västeuropeiska länder, eftersom den eko-

nomiska utvecklingen överlag är stark och penetrationsgraden i 

många fall relativt låg. Exempel på sådana länder är Frankrike där 

penetrationsgraden nu stiger, Italien som har haft den senaste av-

regleringen av arbetsmarknaden, Nederländerna som historiskt 

sett har en liberal och pragmatisk syn på arbetsmarknadsfrågor, 

samt Belgien, Österrike och Schweiz. Genom åren har det visat sig 

att bemanningsbranschen är mest känslig för vikande konjunktu-

rer i de länder där verksamheten riktar sig främst mot de lägre seg-

menten i värdekedjan, det vill säga industri- och lagerpersonal.

MAR KNADSÖVE R SI KT
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Fokus på ekonomi, IT och 
administration

Poolia har valt att fokusera på uthyrning och rekrytering inom ekonomi, 
administration och IT, områden som samtliga visar en god tillväxt. Inom 
dessa områden har Poolia ett brett utbud av kompetenser, anpassat till 
den lokala efterfrågan.

Poolia är verksamt inom två olika tjänsteområden, personaluthyr-

ning och rekrytering. Inom båda dessa områden har Poolia valt att 

fokusera på kvalifi cerad bemanning inom ekonomi, administration 

och IT, områden som samtliga har en god tillväxt. Det är också inom 

dessa områden som Poolia har sin historiska hemvist och därigenom 

en hög kompetens och lång erfarenhet.

Poolias fokusering bidrar till att säkerställa en hög kompetens-

nivå och en god kvalitet inom varje valt yrkesområde.

Ekonomi
Basen för Poolias kompetens inom ekonomi ligger i koncernens his-

toria. Redan vid starten 1989 var Poolia inriktat på att hyra ut och 

rekrytera kvalifi cerade ekonomer, något som vid denna tidpunkt 

var helt banbrytande på den svenska marknaden. Denna verksam-

het har sedan dess utgjort en viktig hörnsten i koncernen.

Poolia har i dag ett brett utbud av kompetenser inom ekonomi-

området, från ekonomi assistenter till fi nansdirektörer. Våra ekono-

mer har relevant utbildning och dokumenterad erfarenhet från alla 

områdets discipliner, såväl inom redovisning och controlling som 

inom bank och fi nans.

IT
Poolia IT grundades redan 1994 och har därmed den längsta er-

farenheten på den svenska marknaden när det gäller att bemanna 

företag med professionell IT-personal för både konsultuppdrag och 

stationära tjänster. Erbjudandet omfattar hela kedjan från webb-

utvecklare och helpdeskpersonal till IT-chefer. Kärnan i verksam-

heten ligger i stödet för den dagliga IT-driften vid företag och orga-

nisationer, inklusive support och administration.

Administration
Administrativa supporttjänster utgör den viktiga infrastrukturen 

i moderna företag och organisationer och är ofta en förutsättning 

för verksamheten. Poolia har ett brett utbud av dessa tjänster, från 

erfarna assistenter och projektadministratörer till säljare, kommu-

nikatörer och personalchefer. 

Övriga specialistområden
Utöver de tre stora yrkesområdena ovan erbjuder Poolia ytterligare 

specialistkompetens på vissa orter, beroende på lokal efterfrågan. 

Det kan gälla till exempel jurister, civilingenjörer eller laboratorie-

personal.

Vård
Via dotterföretaget Dedicare erbjuder  Poolia även bemanningslös-

ningar för vårdsektorn. Detta fi nns särskilt beskrivet på sidan 11.

VE R KSAM H ETE N – YR KESOM RÅDE N

Peter Emborg och Lilia Winkel, Köpenhamn

I NTÄKTE R* FÖR DE LADE PÅ YR KESOM RÅDE N

Vård 9,8 %

Ekonomi 57,1 %Övrigt 5,0 %

IT 12,5 %

Administration 15,6 %

* Avser endast personaluthyrning



       

Poolia Vård blir Dedicare

Marknaden för uthyrning och rekry-

tering av vårdpersonal, främst läkare 

och kvalifi cerade sjuksköterskor, har 

under de senaste åren vuxit i hela 

Västeuropa. En av anledningarna till 

detta är den relativt höga medelål-

dern i vårdsektorn, något som också 

leder till ökande pensionsavgångar under de kommande åren. Poolia 

har erfarenhet av bemanning inom vårdsektorn sedan 1996 och dot-

terbolaget Poolia Vård bildades 2001. 

Under våren 2007 får Poolia Vård det nya namnet Dedicare. 

Med namnbytet vill vi markera att vårdverksamheten är en separat 

enhet inom Pooliakoncernen, med egna marknadsförutsättningar 

och en annan affärslogik. Företaget har för närvarande verksamhet 

i Sverige och Norge. 

Under 2006 nådde vårdbolaget intäkter på 107 miljoner kronor, 

vilket innebar en tillväxt på 10 procent.  Rörelseresultatet mer än 

fördubblades från 2,9 till 6,9 miljoner kronor.

Idé och vision
Dedicares affärsidé är att till lägsta pris förse privata och offentliga 

företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller 

permanent, tillgodoser deras behov av kvalifi cerad vårdpersonal.  

Dedicares vision är att företaget ska bli ett av Europas ledande 

vårdbemanningsföretag. Detta ska ske med hjälp av hög produkti-

vitet och låga priser, samt en hög servicegrad gentemot kunderna. 

Dedicares fokus ligger på både läkare och sjuksköterskor, vilket gör 

företaget till en av få helhetsleverantörer på marknaden.  

Marknadsöversikt
På de marknader där Dedicare verkar i dag är verksamheten poli-

tiskt styrd och till stor del offentligt fi nansierad. Detta innebär att 

möjligheterna för verksamheten snabbt kan förändras genom poli-

tiska beslut. Långsiktigt ökar både den egenfi nansierade hälso- och 

sjukvården och den privata marknaden, vilket minskar det politiska 

infl ytandet. Ökande befolkningstal i kombination med ökad livs-

längd och därmed ökade vårdbehov bidrar också till en fortsatt god 

marknadstillväxt.

Svensk och norsk hälsovård
Den svenska vårdbemanningsmarknaden beräknas uppgå till totalt 

cirka 750 miljoner kronor, varav 450 miljoner från företag anslutna 

till den gemensamma branschorganisationen och resterande från fri-

stående aktörer. Huvuddelen av kunderna utgörs av offentliga vård-

organisationer och en mindre del av privata företag. 

Dedicares marknadsandel på den svenska marknaden beräknas 

uppgå till cirka tio procent, vilket gör företaget till ett av de större 

på marknaden. Övriga aktörer är bland andra Proffi ce, Rent A 

Doctor/Rent A Nurse, Svensk Närsjukvård, Legevisitten, Partner-

skap för Vård, Nurse Partner, Läkarjouren i Norrland och 

Adecco Health.

Den norska marknaden beräknas uppgå till cirka 600  miljoner 

svenska kronor per år. Här är Adecco, Proffi ce, Achima Helse 

och Nurse Partner ungefär jämnstora konkurrenter till  Dedicare. 

 Man power fi nns på marknaden, men är volymmässigt sett små. 

Kunderna är främst de fem ”helseregionerna” samt drygt 100 

 kommuner.

Dedicares mål är att nå en position bland de fyra största i  Sverige 

och Norge innan företaget etablerar sig på andra marknader. För 

att Dedicare ska etablera sig i ett land måste vissa kriterier vara upp-

fyllda: den bedömda marknaden måste vara tillräckligt stor, vård-

bemanning måste vara ett känt och accepterat begrepp, och landet i 

fråga måste acceptera EUs regler för legitimering, eftersom detta un-

derlättar förfl yttning av arbetskraft mellan olika länder.
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Det gäller att synas

Poolia verkar i en starkt konkurrensutsatt bransch. I samtliga 

länder där företaget fi nns i dag är kampen om kunder och kandi-

dater hård. Konkurrenterna är både stora internationella bolag och 

små snabbrörliga lokala aktörer. Poolias starka fokus på utvalda 

yrkesgrupper och långa branscherfarenhet innebär betydande kon-

kurrensfördelar, men för att utnyttja försprånget gäller det att hela 

tiden synas. Det är här marknadsföringen kommer in.

All kommunikation med marknaden baseras på Poolias varu-

märkesplattform, eftersom den yttersta avsikten är att på bästa sätt 

stödja varumärket vad gäller budskap, utseende och kvalitet. Poolia 

Business Guide och Poolias grafi ska manual är grunddokument 

som på olika sätt bidrar till att säkerställa detta.

Brett och smalt
För att nå relevanta målgrupper och för att upprätthålla ett konsis-

tent och välkänt varumärke arbetar vi både med bred marknads-

föring, som allmänt förstärker kännedomen om  Poolia som företag, 

och med smal kommunikation och direktriktade budskap till de 

kund- och kandidatgrupper vi för tillfället vill nå. Metoderna spän-

ner från övergripande reklamkampanjer på nationell nivå till ut-

skick av direktreklam och genomförande av olika kundaktiviteter. 

Platsannonser, där Poolia alltid står som tydlig avsändare oavsett 

uppdragsgivare, är en annan viktig och frekvent kanal. Vi har un-

der åren utvecklat ett stort kunnande när det gäller just plats-

annonsers utformning och placering i olika medier för att nå rätt 

målgrupper, något som är till nytta för Poolia såväl som för kunder-

na i en rekryteringsprocess. 

Webbplatser
Ett allt viktigare redskap i marknadsföringen är de egna webbplat-

serna, som har visat sig vara effektiva framför allt när det gäller att 

fånga upp dem som aktivt söker ett arbete. Passiva arbetssökande, 

som kan tänka sig att byta jobb men inte är ute och letar aktivt, nås 

normalt mer effektivt genom annonser i utvalda tryckta medier. 

Vi utvärderar löpande både Poolias egna webbplatser och andra 

jobbsajter, detta för att se vilka som genererar trafi k till Poolia och 

vilka samarbeten som kan etableras med andra intressenter. På den 

svenska marknaden fi nns tidningen CV, som behandlar kompetens-

frågor ur både arbetsgivar- och jobbsökarperspektiv, dessutom i 

både nätversion och tryckt utgåva. 

Den viktigaste marknadsföringen svarar emellertid Poolias 

medarbetare för. De möter varje dag både existerande och potentiel-

la kunder och kandidater, och den bild de ger av Poolias verksamhet 

och värderingar är också den som ger störst intryck och har högst 

trovärdighet. Förutom de sedvanliga introduktionskurserna och 

den löpande interna kommunikationen genomfördes under året en 

utbildning för medarbetarna i den nya varumärkesplattformen, för 

att säkerställa att alla är medvetna om vad som särskiljer Poolia från 

konkurrenterna och kan kommunicera detta på rätt sätt.

Poolia är i dag ett starkt och välkänt varumärke på hemma-

marknaden Sverige, men inte alls lika känt utomlands. I takt med 

att företaget växer blir det därför än viktigare att målinriktat, kon-

sekvent och långsiktigt fortsätta att kommunicera varumärket 

 Poolia till noga utvalda målgrupper, i de länder där verksamheten 

fi nns eller inleds. 

VE R KSAM H ETE N – MAR KNADSFÖR I NG
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VE R KSAM H ETE N – MAR KNADE R

YR KESOM RÅDE SVE R IG E NORG E* DAN MAR K F I N LAN D TYSKLAN D STOR B R ITAN N I E N

Ekonomi ● ● ● ● ● ●

Administration ● ● ● ● ● ●

IT ● ●

Övriga specialistområden ●

Vård (Dedicare) ● ●

Poolia har sina rötter i Sverige. Det är också där som den största 

delen av verksamheten fi nns, både sett till intäkter och till antalet 

anställda. För ett tydligt specialiserat företag som Poolia fi nns det 

emellertid många fördelar med att etablera sig i fl era länder. Mark-

naden för uthyrning och rekrytering av kvalifi cerade tjänstemän är 

stor och växande i många västeuropeiska länder. Ur kund- och kan-

didatsynpunkt kan det vara en fördel att erbjudas samma service 

oavsett land, samtidigt som det totala antalet möjliga kunder och 

kandidater ökar. Rent fi nansiellt kan det på sikt också innebära en 

riskspridning, eftersom de olika länderna från tid till annan befi n-

ner sig i olika stadier i konjunkturen. 

Poolia har sedan år 2000 valt att koncentrera verksamheten till 

Norden och övriga Västeuropa. Förutom Sverige fi nns vi i Dan-

mark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Vi har under 2006 

lämnat den norska marknaden. Tyskland och Storbritannien är de 

två länder som i dag bedöms ha de största möjligheterna till tillväxt.

Enligt Poolias strategi ska företaget i första hand fortsätta att 

växa organiskt utifrån de kontor som redan fi nns på plats, och ge-

nom att öppna nya kontor i andra städer där marknaden bedöms 

vara lämplig. Vi avser att stegvis etablera oss långsiktigt i andra 

västeuropeiska länder, och potentiella marknader undersöks därför 

kontinuerligt. Viktigt för bedömningen är faktorer som penetra-

tionsgrad och sysselsättningsnivå, samt att arbetsmarknaden har 

Fortsatt internationell 
expansion

Poolia fortsätter att expandera i Västeuropa. Strategin är att i första 
hand växa organiskt utifrån de kontor som redan finns, och genom 
nyetableringar på befintliga marknader. Etablering på nya intressanta 
marknader kommer främst att ske genom förvärv.

* Från och med 2007 fi nns endast vårdverksamheten inom Dedicare kvar i Norge

en rimlig regleringsnivå. Etablering på nya marknader kommer 

främst att ske genom förvärv, detta för att Poolia snabbt ska nå en 

kritisk massa. Både vid förvärv och nyetableringar lägger vi stor 

vikt vid att hitta och behålla rätt medarbetare, eftersom detta är av-

görande för framgången i båda fallen.

Poolia har valt att fokusera verksamheten helt på kvalifi cerade 

tjänstemän. Ekonomi och administration är i dag de enda områden 

som fi nns i samtliga länder. I Sverige fi nns, av historiska skäl och 

beroende på lokal efterfrågan, alla företagets discipliner represen-

terade. I övriga länder baseras utbudet på marknadens efterfrågan. 

Nya yrkesområden tillkommer i respektive land baserat på mark-

nadens efterfrågan och behov.
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AN DE L AV KONCE R N E NS

I NTÄKTE R

Sverige 56,5 %

SVERIGE
Poolia Sverige, som svarar för 56 

procent av koncernens intäkter, 

fortsatte under året att växa kraf-

tigt med såväl existerande som nya 

kunder och nådde en intäktsök-

ning på 35 procent. Samtliga regio-

ner och yrkesområden utvecklades 

positivt och beläggningsgraden var fortsatt god. Rörelsemarginalen 

för helåret uppgick till 10,4 procent.

Enligt statistik från Bemanningsföretagen uppgick marknaden 

under 2006 till drygt 14 miljarder kronor. Marknaden domineras 

fortsatt av de fyra stora aktörerna Man power, Adecco, Proffi ce och 

Poolia, som tillsammans svarar för fyra femtedelar av totalmark-

naden. Resterande del av marknaden är uppdelad mellan drygt 500 

mindre bemanningsföretag, ofta med specialinriktning. Poolia är 

dock den hittills enda av de fyra stora som valt att helt specialisera 

sig på kvalifi cerade tjänstemän. Inom tjänstemannadelen av mark-

naden hade Poolia en andel om nästan elva procent vilket var oför-

ändrat jämfört med året innan. Priskonkurrensen på marknaden 

var fortsatt hård.

Stark tillväxt på 
alla marknader

Poolias huvudmarknader är Sverige och övriga Norden, Tyskland 
och Storbritannien. Under 2006 var marknadsutvecklingen god 
på samtliga marknader och alla länder ökade också sina intäkter. 
Flera nya kontor öppnade under året, bland annat i London, och 
vid årsskiftet även i Köln och Glasgow.

VE R KSAM H ETE N – MAR KNADE R
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Penetrationsgraden, det vill säga antalet verksamma inom beman-

ningsbranschen satt i relation till den totala arbetsföra befolkning-

en, ökade något under året och ligger nu på 0,9 procent, en nivå som 

är låg i jämförelse med övriga Europa. Branschens gemensamma 

mål inför 2010 är att uppnå en penetrationsgrad på tre procent.  

Den fortsatt goda konjunkturen och därmed sjunkande arbets-

löshetstal har gjort det svårare att hitta lämpliga kandidater inom 

fl era av Poolias områden, främst specialister inom ekonomi och IT. 

För att motverka detta fortsätter Poolia Sverige under 2007 arbe-

tet för att ytterligare öka vår attraktionskraft, ett arbete där både 

marknadsföring och aktivt personalarbete ingår som viktiga hörn-

stenar. Poolia nådde också mycket goda resultat i den medarbetar-

undersökning som genomfördes under året.

Under 2006 togs beslut om att stänga Poolias kontor i Gävle, 

eftersom marknaden i denna region bedömdes vara alltför liten 

utifrån företagets specialiserade inriktning. I handlingsplanen för 

2007 ingår satsningar på fortsatt tillväxt inom alla områden och 

regioner. Ett särskilt mål är att öka andelen rekryteringsuppdrag. 

En fortsatt effektivisering av den egna organisationen genom ut ökat 

utnyttjande av bland annat det nya affärstödsystem som implemen-

terades under hösten fi nns också med i planerna.

Brianna Moroney, London

I NTÄKTE R PE R TJÄNSTEOM RÅDE

Rekrytering 9,7 % Personaluthyrning 90,3 %
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Övriga Norden 4,2 %

ÖVRIGA NORDEN

Danmark
Poolia Danmark hade 2006 ett 

mycket starkt år, både med avseen-

de på tillväxt och lönsamhet. Före-

taget började under året att nå över 

den kritiska volym i antalet anställ-

da och uppdrag som är nödvändig 

för att få en långsiktigt stabil och växande verksamhet.

Den danska marknaden, som har en penetrationsgrad på 0,9 

procent, karaktäriserades under 2006 av kandidatbrist, detta främst 

som en följd av den höga tillväxten i den danska ekonomin.  Poolia 

fi nns etablerat i Köpenhamn, som svarar för cirka 25 procent av 

den danska marknaden för bemanningsföretag, en marknad som 

beräknas ha en total omsättning motsvarande drygt sju miljarder 

svenska kronor. 

Konkurrenssituationen i Danmark var fortsatt hård, med stora 

spelare som Adecco, Manpower och Randstad på plats, tillsammans 

med ett mycket stort antal lokala bemanningsföretag. Prispressen 

var konstant, men inte lika hård som på en del andra marknader. 

Både den danska och den svenska verksamheten i Öresunds-

regionen skulle sannolikt kunna dra nytta av ett ökat samarbete 

över gränserna, något som i dag försvåras av rådande skatte- och 

arbetslagstiftning.  

Under 2007 kommer Poolia Danmark att fokusera på fortsatt 

tillväxt inom såväl uthyrning som rekrytering, samt att säkra 

kandidatförsörjningen. 

Finland
Poolia Finland hade under 2006 en 

positiv, men något långsammare 

utveckling jämfört med den dans-

ka verksamheten. Den fi nländska 

marknaden omsätter närmare sex 

miljarder svenska kronor om året 

och har en relativt låg penetrations-

grad på 0,7 procent. Marknaden har traditionellt varit mer inriktad 

på industriarbetare än på tjänstemän av den typ som Poolia foku-

serar på, något som delvis förstärkts av de pågående stora kraft-

VE R KSAM H ETE N – MAR KNADE R

projekten i Finland. Konkurrenterna, som Manpower, Proffi ce, 

Eilakaisla, Staffpoint samt det marknadsledande Varamiespalvelu, 

har hittills fokuserat främst på industri segmentet. På marknaden 

fi nns också cirka 400 mindre bemanningsbolag, främst i södra 

Finland, samt en viss offshore-konkurrens från Baltikum, något 

som dock hittills inte påverkat Poolias verksamhet.

Poolia Finland är placerat i Helsingfors och etablerade under året 

IT som nytt yrkesområde, vilket medför att företaget inför 2007 har 

ett mer komplett erbjudande.  Med tanke på Finlands framstående 

position inom IT-området bedöms potentialen för Poolia som god på 

detta område. 

Poolia Finland kommer under 2007 att fokusera främst på en 

fortsatt tillväxt och breddad kundbas. Trots att vi fortfarande är en 

liten spelare på den fi nska marknaden har Poolia enligt oberoende 

undersökningar en god image och ett relativt sett välkänt varumär-

ke, och vi har därmed goda förutsättningar att snabbare positionera 

oss på en högre nivå hos kunderna. Under året fortsätter också ut-

vecklingen av den nya affären inom IT.

Norge
Bemanningsbranschen i Norge omsätter drygt sex miljarder svens-

ka kronor om året och har en penetrationsgrad på 0,8 procent. Den 

mycket kraftiga tillväxten i den norska ekonomin har lett till en stor 

kandidatbrist, något som bromsar utvecklingen i bemanningsbran-

schen totalt sett. Trots kandidatbristen och den snabba tillväxten är 

emellertid prispressen på den norska bemanningsmarknaden hög.

Poolias ledning tog under året beslut om att avveckla verksam-

heten i Norge, där företaget varit etablerat sedan 2001, eftersom 

möjligheterna att uppnå en tillräckligt stabil position på denna 

marknad bedömdes som alltför små. 

Hasse Steenbuch

VD Poolia Danmark

Heini Savio

VD Poolia Finland 

t o m  mars 2007
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TYSKLAND
Den tyska marknaden är, med en 

omsättning på närmare 100 miljar-

der kronor, mindre än den i Stor-

britannien, men den har en stor 

potential för tillväxt.  Tyskland har 

historiskt sett har haft både starka 

organisationer och relationer mel-

lan arbetsgivare och arbetstagare, och penetrationsgraden ligger 

på den i ett europeiskt perspektiv låga nivån 1,3 procent, någon-

ting som sannolikt kommer att förändras i takt med att marknaden 

fortsätter att mogna.

Den tyska ekonomin har utvecklats långsamt under de senaste 

åren men visar nu tydliga tecken på förbättringar. BNP-tillväxten 

2006 blev 2,7 procent vilket var betydligt högre än året innan. Det 

råder dock en viss osäkerhet om i vilken omfattning den moms-

höjning som trädde i kraft vid årsskiftet kommer att påverka 

utvecklingen. 

Marknaden i Tyskland är, liksom den i Storbritannien, starkt 

fragmenterad både geografi skt och storleksmässigt. Som en aktör 

på den tyska marknaden räcker det inte att ha några få kontor, 

VE R KSAM H ETE N – MAR KNADE R

Alfred Unterschemmann 

VD Poolia Tyskland

representation krävs i snart sagt varje delstat för att vara konkur-

renskraftig. Det fi nns ett stort antal små och mellanstora lokalt för-

ankrade företag som motpol till exempelvis Randstad och Adecco, 

som är de två största aktörerna på den tyska marknaden.

För Poolia präglades arbetet under året av en stark fokuse-

ring, där all icke-kärnverksamhet i Hamburg avvecklades. Detta 

innebar att industri- och lagerverksamheten inom dotterföretaget 

Arbeit&Zeit, som inte passade in i Poolias affärsidé, avyttrades, 

och att verksamheten inom den lägre delen av kontorssegmentet 

avvecklades. Intäkterna i den egentliga kärnverksamheten ökade 

dock kraftigt under året.

I mars 2006 öppnades ett nytt kontor i Düsseldorf och under 

hösten fl yttade också Poolia Tyskland sitt huvudkontor dit. Verk-

samheterna i München och Mannheim, som inte påverkades av 

omstruktureringen, utvecklades väl.  Vid årsskiftet 2006/2007 öpp-

nades ytterligare ett kontor, i Köln, och Poolia fi nns nu på sex orter 

i Tyskland.

Under 2007 kommer Poolia Tyskland att fokusera på tillväxt 

på befi ntliga kontor, och på etablering av nya kontor. En fortsatt 

utveckling av infrastrukturen inom Poolia Tyskland ingår också i 

planerna.

I NTÄKTE R PE R TJÄNSTEOM RÅDE

Personaluthyrning 86,7 %Rekrytering 13,3 %
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Gavin Warner, London Margot Marshall, London
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STORBRITANNIEN
Den brittiska bemanningsmark-

naden är, med en omsättning på 

nära 350 miljarder kronor, Euro-

pas största i sitt slag. Marknaden 

är  mycket fragmenterad, med ett 

extremt stort antal små ”job agen-

cies” som närmast kan beskrivas 

som jobbmäklare. Skillnaden i affärsmodellen, jämfört med den 

som Poolia utgår ifrån, är att dessa arbetar med tidsmässigt mycket 

korta uppdrag. De är dess utom ofta hårt nischade mot specifi ka 

yrkesgrupper. I andra änden av skalan har de stora amerikanska spe-

larna historiskt sett använt den brittiska marknaden som ingång till 

europamarknaden, av både språkliga och kulturella skäl. I dag ligger 

Adecco, Hays och Manpower storleksmässigt i toppen på marknaden. 

Konjunkturutvecklingen i Storbritannien var under året fort-

satt stabil med en god BNP-tillväxt på 2,7 procent. Den brittiska 

bemanningsmarknaden drabbades inte av den kraftiga nedgång 

som ägde rum i många andra länder under 2000-2001, vilket innebär 

att branschen kunnat utvecklas mer långsiktigt här än på många 

andra marknader. Tillväxten i branschen var under året god men 

inte lika hög som på Poolias övriga marknader.

VE R KSAM H ETE N – MAR KNADE R

Lynda Pickess

VD Poolia Storbritannien

Pentrationsgraden ligger på 3,5 procent, det vill säga klart högre än 

i de fl esta andra västeuropeiska länder. Acceptansen är hög för att 

ta arbete i branschen, liksom företagens vana att hyra in personal. 

Personalomsättningen i branschen är emellertid jämförelsevis hög 

vilket slog negativt även mot Poolias intäkter under året.  

Poolia Storbritannien utvecklades 2006 väl under de första tre 

kvartalen, medan avslutningen blev svagare. Detta var delvis en ef-

fekt av låg rörlighet på kandidatmarknaden, då många anställda 

inom banksektorn stannade över årsskiftet i väntan på rekordstora 

bonusutbetalningar. Totalt växte Poolia snabbare än marknaden 

men lönsamheten är fortfarande inte tillfredsställande. Verksam-

heten bedrevs  tidigare under namnet  Poolia Parker Bridge men 

bytte vid årsskiftet namn till Poolia UK. Bolaget har sedan tidigare 

kontor i London, Edinburgh och Reading. Under hösten öppnades 

ett kontor i Canary Wharf, mitt i Londons fi nansdistrikt. Poolia 

var först med att etablera sig i området med personal med kompe-

tens för backoffi ce-funktioner, vilket visade sig vara mycket lycko-

samt. Vid årsskiftet öppnade vi även i skotska Glasgow. 

Under 2007 kommer Poolia Storbritannien att fortsätta arbe-

tet för att nå ökad effektivitet och stabilitet i verksamheten. Detta 

kommer bland annat att ske genom att Poolias nya affärstödsystem 

implementeras. Vi planerar också att starta på ytterligare någon ort.

Petra Seiwert och Vanessa Gerlinger-Waldmann, München
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Attraktivt och effektivt för 
både kund och konsult

Poolia har varit verksamt inom personaluthyrning sedan 1989. Den 

kompetens som under hela denna period byggts upp inom ett antal 

områden används nu för att stötta kunderna på olika sätt och i olika 

situationer. 

Avgörande för Poolias framgångar inom personaluthyrning är 

dels att företaget har tillgång till och kan behålla den höga kompe-

tens som behövs för att kunna hävda sig i den hårda konkurrensen 

på marknaden, dels förmågan att attrahera ny kompetens som säk-

rar den framtida tillväxten.

Olika behov
Det kan fi nnas många olika skäl till att ett företag hyr in personal 

från Poolia. Det kanske vanligaste är att man behöver kapa en kor-

tare eller längre arbetstopp. Sådana uppdrag svarar för ungefär en 

tredjedel av Poolias uthyrningsverksamhet. 

En annan vanlig uppdragstyp är att en resurskonsult från 

 Poolia går in som ersättare i samband med föräldra- eller tjänst-

ledighet. Kunden kan också behöva hjälp med att bemanna ett spe-

ciellt projekt under en viss given tid. Någon gång kan det handla 

om så kallade bemanningsentreprenader, vilket innebär att Poolia 

hyr ut all den personal som behövs vid en hel avdelning inom kund-

företaget. Det kan röra sig om till exempel ett lönekontor, en perso-

nalavdelning eller en IT-avdelning.

Något som blir allt vanligare, både i Sverige och i andra europe-

iska länder, är så kallad strategisk inhyrning. Detta område började 

växa starkt efter lågkonjunkturen i början av 2000-talet och innebär 

i korthet att delar av den personal som behövs för att driva verksam-

heten ständigt är inhyrd från ett bemanningsföretag istället för att 

vara anställd hos kundföretaget. Detta ökar före tagets fl exibilitet då 

personalstyrkan snabbare kan anpassas till förutsättningarna 

på marknaden.

Poolia som rådgivare
Poolias kompetens gör det möjligt för oss att fungera som ett boll-

plank när det gäller att hitta lösningar på hur kundens personal-

behov ska lösas. Vilken kompetens är det egentligen kunder behö-

ver? Bör man hyra in en eller fl era resurskonsulter? Kunden får en 

kvalifi cerad kontaktperson att vända sig till, en person som ska 

fungera som en smidig problemlösare för kundens räkning och 

som framför allt förstår kundens bransch och affär.

Kundens kontaktperson hos Poolia är normalt sett konsult-

chefen. Konsultchefen har en central roll hos oss och är en person 

med egen yrkeserfarenhet från det område som han eller hon ver-

kar inom. Konsultchefen har personal- och samordningsansvar för 

cirka 25 resurskonsulter, och har som en av sina huvuduppgifter att 

matcha kundens behov med rätt konsult, både vad gäller yrkeskom-

petens och personlighet.

Nätverk
Kontakterna mellan konsultchefen och resurskonsulterna ser olika 

ut beroende på anställningsförhållandena. I länder som Sverige 

och Tyskland, där konsulterna normalt sett är tillsvidareanställda 

av Poolia, lägger vi individuella utvecklingsplaner för varje enskild 

konsult, så att alla ska kunna vara helt uppdaterade när det gäller 

nyheter inom just deras yrkesområde. Till detta kommer regel-

bundna konsultträffar som har till uppgift att skapa nätverk för 

yrkesmässigt stöd inom området.

I andra länder, som Danmark, Finland och Storbritannien, är 

konsulterna anställda av Poolia endast under den tid då de har löpan-

de kunduppdrag. För att säkerställa och utveckla konsulternas kom-

petens kan Poolia då erbjuda till exempel olika former av interaktiva 

datorstödda undervisningspaket, som konsulten kan utnyttja även 

under de perioder då han eller hon inte är uthyrd till någon kund.

VE R KSAM H ETE N – PE R SONALUTHYR N I NG

Tjänsteområdet Personaluthyrning är Poolias absolut största verksamhet. Under 
2006 svarade området för intäkter på 1 094 miljoner. Poolia har en mycket 
stark marknadsposition i Sverige och finns dessutom på plats i Danmark, Finland, 
Tyskland och Storbritannien. 
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– Det hjälper inte om jag får 100 kandidater till ett jobb, om 

de inte har rätt attityd och passar in hos oss. Dessutom har 

vi nästan alltid bråttom, så den konsult vi anlitar måste för-

stå hur vi arbetar och snabbt kunna sätta sig in i vad jag be-

höver. Det säger Frances Nichol som är redovisningschef 

på STS Travel i London, en resebyrå som har specialiserat 

sig på skol- och studentresor inom Storbritannien och inter-

nationellt. 

– Poolia är mycket professionellt. Vår kontaktperson, 

Nick Tock, har lagt mycket tid både på att intervjua oss och 

på att följa upp, för att kunna ta fram kandidater som passar 

oss både kompetensmässigt och som personer, säger hon. 

På kontoret på Drury Lane, ett stenkast från Covent Garden, 

fi nns 110 anställda varav 25 arbetar på ekonomiavdelningen. 

Frances Nichol har arbetat med Poolia under ett par års tid 

och är en viktig kund.

– Vi fi ck svårare och svårare att hitta bra personal när det 

gällde tillfällig bemanning, men en av mina kollegor tipsade 

mig om Poolia och jag ringde till dem. Nu har Nick blivit 

något av en vän och han hjälper oss hela tiden när vi behöver 

hyra in personal. Det är tryggt att veta att de kandidater som 

kommer är testade och att Poolia dessutom känner dem 

som personer, säger Frances Nichol.

En som verkligen passar in är Joanne Watters, som kom i 

kontakt med Poolia genom en kompis och på så sätt upp-

täckte möjligheterna med att jobba som resurskonsult. Hon 

började på ett sexmånaderskontrakt, men har blivit kvar i två 

år på STS internredovisning. 

– Det är roligt med STS Travel, det fi nns alltid mycket att göra 

här. Jag får vara med i alla de viktiga processerna och jag får 

resa, vilket är toppen. För en tid sedan fi ck jag till och med 

åka till Indien och utbilda ett team där i våra rutiner. 

Kompetensen och attityden avgör

”En av mina kollegor tipsade 
mig om Poolia och jag ringde 
till dem. Nu har Nick blivit 
något av en vän och han hjäl-
per oss hela tiden.”

Joanne Watters, Nick Tock och Frances Nichol

Poolia 2006
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1  Kunden och konsultchefen 

träffas

Ett uthyrningsuppdrag hos Poolia 

börj ar med att konsultchefen besöker 

kund en på den arbetsplats där resurs-

konsulten ska arbeta. Det personliga 

mötet ökar förståelsen för kundens 

situation och behov. En kravprofi l upp-

rättas och konsultchefen skapar sig en 

uppfattning om kundens före tagskultur, 

för att kunna göra en så bra matchning 

som möjligt mellan kundens krav och 

konsultens kompetens.

2  Konsultchefen matchar 

mot lämpliga konsulter

Med kravprofi len som utgångspunkt 

söker konsultchefen efter lämpliga 

resurskonsulter, dels bland Poolias 

anställda konsulter och dels i vår kan-

didatbank där personer som är intres-

serade av konsultuppdrag registrerar 

sina CV:n. Vi söker också kontinuerligt 

efter nya konsulter genom annonser 

wi tryckta tidningar och på webben.

3  Konsulten presenteras 

för kunden

I normalfallet presenterar vi en passan-

de resurskonsult för kunden inom en 

till två dagar, varefter konsulten och 

kunden träffas.

Poolias uthyrningsprocess
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4 Uppdraget startar

När kunden, konsulten och konsult-

chefen är överens startar uppdraget. 

Under uppdragets gång gör konsult-

chefen kontinuerliga avstämningar 

och uppföljningar för att säkerställa att 

både kunden och konsulten är nöjda.

5  Uppdraget avslutas och 

utvärdering görs

Efter avslutat uppdrag får både kund-

en och konsulten göra en kortfattad 

skriftlig utvärdering. Poolia får genom-

gående mycket höga betyg i dessa 

utvärderingar.

”Jag kom i kontakt med Poolia redan 2001 när jag letade jobb efter min masterexamen och upp-

täckte att de var specialiserade på  ekonomer. Jag fi ck ett konsultjobb och blev sedan anställd 

på företaget jag arbetat för. När jag sökte upp Poolia igen i slutet av 2005 var det trevligt att se 

att de faktiskt kom ihåg mig. Tack vare att de redan hade mina uppgifter fi ck jag efter bara några 

veckor ett nytt spännande konsultjobb, den här gången på SAS Technical Services. Eftersom 

det var semesterperiod ställde Hasse Steen buch, som är chef för Poolia i Danmark, själv upp 

och fi xade det praktiska, och det tyckte jag var extra roligt.”

Shabi Ul Hassan, inhyrd controller hos SAS Technical Services i Köpenhamn
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Att rekrytera nya medarbetare till ett företag eller en organisation 

är ofta ett resurskrävande arbete. Det tar tid att göra rätt urval och 

utvärdera kandidater, särskilt om det är attraktiva tjänster med 

många sökande. På många marknader råder istället brist på kom-

petenta medarbetare  inom vissa yrkeskategorier, till exempel kvali-

fi cerad IT-personal. Det blir då extra svårt för företagen att på egen 

hand nå ut till rätt kandidater.

Poolia har under många år specialiserat sig på att söka, identi-

fi era och bedöma möjliga kandidater inom de områden där vi har 

vår kärnkompetens: ekonomi, administration och IT. Det innebär 

att rekryteringsarbetet kan utföras smidigare, mer kostnadseffek-

tivt och med större precision. Kunden kan dessutom välja att köpa 

hela processen, eller bara delar av den. 

Kundanalys
En korrekt analys av kundens affärssituation och behov är av-

görande för en lyckad rekrytering. Kravprofi len för en VD, en 

ekonomichef eller en personalchef skiljer sig kraftigt åt beroende 

på typ av verksamhet, marknad och företagets ekonomiska situa-

tion. Ett företag i expansion kräver en slags ledare, ett företag som 

måste dra ner och omstrukturera en helt annan. Därför är kvali-

teten i analysen helt avgörande. Poolias rekryteringskonsulter har 

oftast egen erfarenhet av den bransch som de ansvarar för rekryte-

ringen till. Det innebär att rekryteraren snabbare och lättare kan 

avgöra varje kandidats yrkesmässiga kompetens och förmåga att 

passa in i kundens verksam het. Det gäller också för rekryteraren 

att kunna bedöma kandidatens sociala kompetens för att avgöra 

hur väl han eller hon passar på arbetsplatsen i fråga.

Poolia rekryterar såväl högre chefer som assistenter, mellan-

chefer, specialister och handläggare inom våra utvalda yrkesom-

råden. Vi kan också genomföra projektrekryteringar, det vill säga 

rekrytera alla medarbetare som behövs till ett specifi kt projekt. 

I rekryteringsprocessen använder Poolia ett fl ertal olika väl 

utprövade testmodeller, från rena tekniska färdighetstester till 

personlighetsbedömningar, beroende på behov. Vid samtliga 

rekryteringar genomförs som regel personlighetstestet MPA från 

vår samarbetspartner Master Management.

Tre olika erbjudanden
Poolias kunder kan välja mellan tre olika rekryteringserbjudanden, 

beroende på vilken typ av tjänst som ska tillsättas och vilka önske-

mål kunden har i övrigt. I grunden ligger en och samma rekryte-

ringprocess (beskrivs på nästa uppslag), men de olika stegen i pro-

cessen är olika omfattande beroende på vilken av de tre varianterna 

som kunden väljer.

•  Avancerad rekrytering är tänkt för uppdrag på högre chefsnivå, 

till exempel där kandidaten kommer att vara medlem i kundens 

ledningsgrupp.

•  Ordinarie rekrytering är tänkt för uppdrag på mellanchefs- eller 

specialistnivå.

•  Basrekrytering är tänkt för uppdrag på assistent- eller hand-

läggar nivå.

Kombination av processer
De fi nns situationer där Poolia kombinerar de två huvudprocesser-

na uthyrning och rekrytering, ett koncept som vi kallar ”Hyr först 

– anställ sedan”. I praktiken innebär det att vi genomför en regelrätt 

rekrytering åt företaget, men att kandidaten inledningsvis under en 

period, normalt tre till sex månader, hyrs in av kunden istället för att 

anställas direkt. 

Analys lägger grunden för 
lyckad rekrytering

Tjänsteområdet Rekrytering utgör ungefär tio procent av Poolias totala intäkter, och 
tjänsten erbjuds på samtliga marknader där Poolia är verksamt. På hemmamarknaden 
Sverige är Poolia ett av de största företagen inom just rekrytering. Rekrytering är det 
område inom bemanningsbranschen som växer snabbast på alla marknader och det är 
Poolias avsikt att öka tjänsteområdets andel av intäkterna.

VE R KSAM H ETE N – R E KRYTE R I NG
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- När vi behövde en ny chef till vår controlleravdelning försök-

te vi först att leta efter en bra kandidat på egen hand. Men det 

var svårt att hitta någon som både kunde controlling och hade 

ledarerfarenhet. När vi vände oss till vår kontaktperson på 

Poolia, Nico Ikonomou, kom han snabbt tillbaka med 3-4 per-

soner. En av dem var Josef Eher.

Hanne Kreher är personaldirektör på AutoScout 24, Europas 

största bilportal med över fyra miljoner besökare varje månad. 

Hon är uppenbart nöjd med samarbetet med Poolia. 

- Nico hör av sig regelbundet till oss, han vill alltid veta mer 

om företaget och om vad vi gör. Vi får förslag från honom när 

det gäller personer som kan passa in. Det passar oss bra 

eftersom vi växer snabbt, och de kandidater vi får håller alltid 

hög kvalitet, säger hon.

Josef Eher fi ck jobbet som chef för Auto Scout 24:s con-

trolleravdelning på huvudkontoret i München. Hans team sva-

rar för att rapporteringen till ledningen för Scout24-koncer-

nen fungerar. Efter nio månader på sitt nya jobb börjar han bli 

varm i kläderna.

- Jag jobbade i Hamburg, men letade efter ett jobb hemma i 

München. När jag såg på Poolias webbplats att AutoScout24 

sökte en controllingchef så ringde jag direkt, och sedan gick 

allt mycket snabbt. Nico ordnade de intervjuer och tester som 

behövdes. Det hela var mycket effektivt och professionellt, 

säger han.

- Jag trivs mycket bra. Jobbet är krävande och utmanande 

men samtidigt spännande, inte minst eftersom det är ett väx-

ande företag. 

Effektiv process gav snabbt resultat 

”Nico hör av sig regelbundet till oss, han vill alltid veta 
mer om företaget och om vad vi gör.”

Josef Eher, Hanne Kreher och  Nico Ikonomou
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4 Urval och bedömning

Med kravprofi len som grund 

börjar urvalsprocessen med 

intervjuer, olika tester och 

referens tagningar. Alla kandida-

ter som kommer till intervju får 

göra en MPA personprofi lana-

lys, som visar på deras person-

liga drivkraft, sociala kompetens 

och arbetsstil. Vi lägger stor vikt 

vid referenser och tar alltid minst 

två referenser på slutkandida-

terna. Givetvis har även kunden 

möjlighet att kontakta referens-

personerna.

1  Kravprofi l baserad på 

behovsanalys

Rekryteringsprocessen startar 

med att Poolias rekryterare träf-

far kunden för att diskutera den 

tjänst som ska tillsättas. 

Rekryteraren bedömer företa-

gets långsiktiga behov och vil-

ken kompetens som krävs för 

den aktuella tjänsten. Han eller 

hon sätter sig också in i kund-

företagets värderingar och kul-

tur, för att säkerställa att de kan-

didater som presenteras passar 

in på arbetsplatsen. Kunden och 

rekryteraren enas sedan om en 

kravprofi l för tjänsten.

2  Kandidatsökning

Att hitta 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 

tusentals lämpliga kandidater, 

medan det till andra tjänster 

kanske bara fi nns ett tiotal i hela 

landet. Vi vet vilka metoder som 

ger bäst resultat för varje upp-

drag: sökning i kandidatbank 

och i våra personliga nätverk, 

annonsering på webben och i 

tryckta tidningar, eller en kombi-

nation av dessa.

3  Administration av 

ansökningar

Poolia tar hand om all administ-

ration som uppstår i samband 

med rekryteringen – ett arbete 

som kan vara nog så omfattan-

de när hundratals personer sö-

ker samma tjänst. Till exempel 

får alla kandidater ett brev som 

bekräftelse på att deras ansö-

kan är mottagen, vi svarar på 

frågor från kandidaterna, hämtar 

in betyg och referenser, samt 

informerar de kandidater som 

inte fi ck tjänsten när uppdraget 

slutförts.

Poolias rekryteringsprocess
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5  Presentation av 

kandidater

Rekryteraren presenterar de 

mest kvalifi cerade och pas-

sande kandidaterna för kunden, 

som sedan träffar kandidaterna 

personligen. Samtliga kandida-

ter som presenteras är noggrant 

testade och utvalda.

”Att komma till Hyperion känns som att komma hem igen. Jag har 

jobbat på fl era olika IT-bolag, men var för tillfället i en annan bransch 

när Fredrika Schartau på Poolia ringde. Fredrika skötte hela rekryte-

ringen snabbt och professionellt. Jag uppskattade speciellt att hon 

hela tiden gav mig bra respons och feedback, så att jag alltid visste 

var vi fanns  i processen. Nu ser jag fram emot att få sätta mig in i 

organisationen – vi är ungefär 70 personer i Norden – och lära mig 

våra nya produkter.” 

Hélène Rönnmark, nyanställd marknadschef på Hyperion Norden 

6  Avslut och utvärdering

När kunden och kandidaten 

kommit överens och tjänsten har 

tillsatts, genomför vi en utvärde-

ring gentemot både kunden och 

kandidaten. Utvärderingarna är 

en viktig del av vårt ständiga för-

bättringsarbete, och Poolia får 

genomgående mycket höga 

betyg i dessa utvärderingar.

7  Uppföljning

När den utrekryterade personen 

har arbetat ett tag och kommit in 

i sitt nya jobb kontaktar vi både 

kunden och den nyanställde för 

en avstämning. Har förväntning-

arna uppfyllts? Stämde kravpro-

fi len med den faktiska arbets-

situationen? Skulle kunden inte 

vara nöjd med den nye medar-

betaren gör vi om rekryteringen 

utan extra kostnad.
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Medarbetare som trivs 
skapar Poolias värde 

Ungefär 90 procent av Poolias medarbetare är så kallade resurskon-

sulter, som hyrs ut till kunderna under kortare eller längre perioder. 

Resterande tio procent är innepersonalen som svarar för försäljning, 

uppföljning, kundkontakter och administration.

För Poolia innebär detta att vi, både för att kunna behålla och 

växa med våra befi ntliga kunder och för att kunna söka oss till nya 

kunder och nya marknader, måste vara ett företag som är attraktivt 

både som arbetsgivare och som samarbetspartner. Poolia har därför 

som mål att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.

Personalarbetet grunden
Grunden i arbetet för att nå detta mål är ett väl fungerande och 

konsekvent personalarbete, även om förhållandena kan skilja sig 

avsevärt mellan de olika marknader där företaget verkar, till 

exempel när det gäller anställningsformer. I Sverige och Tyskland 

är resurskonsulterna vanligtvis anställda av bemanningsföretaget, 

medan man i Danmark, Finland och Storbritannien bara kontrak-

terar konsulterna när man har avtalade uppdrag som ska genom-

föras, något som leder till en högre personalomsättning i dessa 

länder. Genomgående följer Poolia noggrant de lagar och regler 

som gäller i respektive land vad gäller till exempel anställnings- och 

lönemodeller, arbetstidsregler, arbetsmiljö och hälsovård. 

Likabehandling av kandidater och medarbetare är för  Poolia 

en naturlig del i verksamheten och en självklar följd av att vi i alla 

lägen utgår från kompetens. Vi accepterar inte någon form av sär-

behandling av våra medarbetare, oavsett orsak, och detta gäller så-

väl inom Poolia som hos kund. Den jämna könsfördelningen i alla 

led ledde till att Poolia 2006 för tredje året i rad av Folksam utsågs 

till årets jämställdhetsföretag. Deras jämställdhetsindex baseras på 

könsfördelningen i styrelse, företagsledning och totalt bland de 

anställda hos samtliga svenska börsföretag.

Stora skillnader
Generellt sett är skillnaderna inom konsultgruppen stora, både i 

förväntningarna på och inställningen till konsultrollen. Att arbeta 

som resurskonsult skiljer sig från ett stationärt arbete och det är 

därför viktigt att varje anställd får en klar bild av vad jobbet inne-

bär. För en del är arbetet som resurskonsult en station, ett avbrott 

i studierna eller någonting man gör i väntan på ett stationärt jobb, 

kanske hos någon av kunderna. För den andra gruppen är konsult-

livet en livsstil som man valt för att få större frihet, mer omväxling 

eller större fl exibilitet i sitt eget liv. Denna grupp är speciellt viktig 

för Poolia, eftersom de ger både kvalitet och stabilitet åt verksam-

heten, samtidigt som de gör det lättare att rekrytera andra kvalifi -

cerade konsulter.

För att bli en bra resurskonsult måste man vara intresserad av 

att bidra med sina kunskaper till kundens verksamhet, man måste 

tycka om att arbeta på nya arbetsplatser, lära sig nya uppgifter, möta 

nya människor och få nya insikter.

Hos Poolia får varje nyanställd, oavsett land, en introduktions-

kurs som täcker in ämnen som historik, organisation, kunder, för-

säljning och konkurrenter. Den nye medarbetaren får också följa 

en mer erfaren till säljsamtal och intervjuer. Efter genomgången 

utbildning utfärdas ett speciellt Pooliacertifi kat till den nyanställde. 

Syftet är att de nya medarbetarna så snabbt som möjligt ska förstå 

och arbeta efter Poolias metoder. 

En viktig del i Poolias personalarbete är vårt lönesystem där 

en del av lönen är rörlig, något som bidrar till att ytterligare öka 

medarbetarnas intresse för företagets fortsatta utveckling och lön-

samhet.  Vi har i dag infört rörliga lönesystem för innepersonalen 

i samtliga länder, där utfallet är baserat på den egna enhetens 

lönsamhet. I Sverige har även konsulterna rörlig lön, baserad på 

beläggningsgrad.

VE R KSAM H ETE N – M E DAR B ETAR E

För ett företag som Poolia, där företagets värde bygger på en lång rad 
individer med olika typer av kompetens, är medarbetarna i bokstavlig 
mening företagets viktigaste resurs.

Andrew Russel och Lee Shepherd, London
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Intern kommunikation 
Den interna kommunikationen är en viktig förmedlare av  Poolias 

värderingar och kultur. Den närmaste chefen har här en viktig 

roll, men samtliga enheter genomför också regelbundet stormöten. 

Konsultträffar hålls minst varannan månad och till detta kommer 

även andra mötesformer för att öka kunskapen om och gemen-

skapen inom företaget, något som är extra viktigt med tanke på 

att majoriteten av de anställda har sin dagliga arbetsplats förlagd 

utanför Poolias lokaler.

Under 2006 togs ett nytt och mycket uppskattat intranät i bruk 

för både innepersonal och konsulter i Sverige. De övriga länderna 

kommer att få motsvarande uppgradering vartefter de kopplas in 

på det nya affärsstödsystemet.

Ständig utveckling
Varje medarbetare på Poolia ska varje år ha ett utvecklingssamtal 

med sin närmaste chef. Det fi nns också möjlighet till olika former 

av kompetensutveckling, antingen via Poolia eller genom de upp-

drag som konsulterna erbjuds. Detta är särskilt viktigt eftersom 

kompetens är en färskvara som ständigt måste fyllas på och utveck-

las, detta både för att individen ska växa och för att Poolia som före-

tag ska kunna möta nya och förändrade krav från våra kunder. 

Utvecklingssamtalen, och även de årliga medarbetarundersök-

ningarna, har tidigare ägt rum främst i den svenska verksamheten, 

men byggs nu ut till alla de länder där Poolia fi nns representerat 

och ska på sikt omfatta samtliga anställda.

Medarbetarundersökningarna på Poolia sker anonymt genom 

digitala eller skriftliga enkäter. Utfallet kommuniceras alltid till-

baka till de anställda i form av resultatet för den egna enheten och 

det sammanställda resultatet för landet. Baserat på detta resultat 

upprättas sedan, vid varje enhet, handlingsplaner för det fortsatta 

förbättringsarbetet.

Förbättrade resultat
Resultatet från 2006 års medarbetarundersökning visade för tredje 

året i rad förbättrade resultat inom samtliga tre huvudområden 

–  medarbetarindex, engagemang och lojalitet. När det gäller med-

arbetarindex, det vill säga hur nöjda medarbetarna är med Poolia 

som arbetsgivare, liksom engagemang i arbetet, ligger Poolia högre 

än snittet för den privata sektorn i samtliga nordiska länder. Till 

detta bidrog de höga betyg som medarbetarna överlag lämnade på 

sin närmaste chef, där Poolia nådde ett snitt betydligt över det pri-

vata näringslivet i övrigt enligt jämför bara undersökningar. 

Målen för 2007 innefattar bland annat att ytterligare öka svars-

frekvensen i undersökningarna, att bibehålla nivån på medarbetar-

index och att förbättra arbetet med utvecklingssamtalen.
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Risker och riskhantering

R ISKANALYS

Det  fi nns en underliggande strukturell tillväxt i bemanningsbran-

schen men volymen påverkas också av konjunktursvängningar. 

Korrelationen mellan tillväxten för bemanningsbranschen och för 

ekonomin i allmänhet är hög. Studier gjorda av den holländska in-

vestmentbanken ING Wholesale Banking visar att en god ekono-

misk tillväxt får en femfaldig utväxling på bemannings branschen. 

Samtidigt är det så att när den allmänna 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 verksamheten beroende av 

hur väl Poolia lyckas attrahera och rekrytera kvalifi cerad personal. 

En framgångs faktor blir således tillgången på den kompetens som 

efterfrågas, och tillväxttakten kommer till stor del att bestämmas 

av detta. Ett av Poolias strategiska mål är att vara branschens mest 

attraktiva arbetsgivare, och vi arbetar aktivt med personalfrågor 

oavsett konjunkturläge. Vi lägger också stort fokus på att hela tiden 

få kontakt med nya kandidater med rätt kompetensprofi l och där-

med 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. 

På sikt kommer Poolias europeiska strategi att leda till ett minskat 

beroende av konjunkturen på enskilda marknader.

Vi arbetar också hela tiden för att öka andelen rörliga kostnader. 

Den största kost nadsposten utgörs av lönekostnader, och under de 

senaste  åren har rörliga lönesystem införts för både resurskonsulter 

och innepersonal. I dag har huvud delen av Poolias medarbetare en 

delvis rörlig lön.  Vår IT-strategi innebär extern drift med debite-

ring per användare, vilket ger en ökad rörlighet i IT-kostnaderna.

Kundberoende
Att ha en stor del av intäkterna från ett fåtal enskilda kunder, eller 

kunder i en enda bransch, utgör alltid en risk för ett företag av Poolias 

typ. Vi har, genom en kundsegmentering som bygger på en god sprid-

ning mellan såväl branscher som kundstorlek, minskat beroendet av 

enskilda kundföretag och branscher. Under 2006 svarade de tio största 

kunderna för 27 procent av koncernens totala intäkter.

Personberoende
Liksom alla tjänsteföretag är Poolia beroende av de medarbetare 

som fi nns 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 arbets-

processer och metodik som fungerar som koncernens gemensam-

ma 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 bemanningsbran-

schen 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. Landscheferna ansvarar för att följa 

utvecklingen på detta område noga, till exempel genom att ta del 

av information från branschorganisationen i respektive land.

För att bibehålla Poolias starka balansräkning och goda likviditet görs en 
kontinuerlig bedömning av vilka risker bolaget är utsatt för. De bedömda 
riskerna minimeras dels via förebyggande åtgärder, dels via handlings-
planer för hur eventuella riskabla situationer ska hanteras.
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Finansiella risker
Poolia är exponerat för olika typer av fi naniella risker. Bolagets 

övergripande policy för den fi nansiella riskhanteringen är att vid 

varje given tidpunkt minimera de negativa effekterna på koncer-

nens resultat till följd av marknadsfl uktuationer. Koncernens 

fi nanspolicy fastställs årligen av styrelsen och reglerar hur de 

fi nansiella riskerna ska hanteras samt vilka fi nansiella instrument 

som får användas.

Valutarisk

Valutarisk utgör risken för att valutakursförändringar påverkar 

koncernens resultat negativt. Poolias valutaexponering uppstår 

vid koncernintern fi nansiering samt vid omräkning av utländska 

dotterföretags balans- och resultaträkningar i svenska  kronor. 

Omräkningsexponeringen avser främst omräkning från euro, 

brittiska pund, norska och danska kronor. Finanspolicyn anger 

att omräknings exponering inte ska valutakurssäkras. För 2006 

har omräkningen av de utländska dotterföretagen påverkat koncer-

nens egna kapital negativt med 2,5 miljoner kronor. 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 fi nansiella skulder och ränte-

bärande fi nansiella tillgångar utgörs i huvudsak av obundna 

bankmedel. En förändring av marknadsräntan med en procent-

enhet påverkar koncernens samtliga räntebärande tillgångar och 

skulder och skulle ge en resultateffekt om cirka 0,9 miljoner kronor.

Kredit- och motpartsrisk

Kredit- och motpartsrisk avser risken att motparten i en transak-

tion inte kan fullgöra sitt åtagande och därmed åsamkar koncern-

en förlust. Koncernen exponeras för kredit- och motpartsrisk när 

överskottslikviditet placeras i fi nansiella tillgångar. För att begränsa 

motpartsrisken accepteras endast motparter med hög kreditvärdig-

het enligt fastställd fi nanspolicy. Per den 31 december 2006 fanns 

inga derivatinstrument.

Den kommersiella kreditrisken inom koncernen är begränsad 

då det inte föreligger någon betydande kreditriskkoncentration för 

koncernen i förhållande till någon viss kund, motpart eller i förhål-

lande till någon viss geografi sk region. Maximal kreditrisk motsva-

ras av det bokförda värdet på Poolias fi nansiella tillgångar.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken att koncernen får svårigheter att få fram 

pengar för att möta åtaganden förknippade med fi nansiella 

instrument. Poolias likvida medel placeras idag på konto eller i 

deposit med kort löptid hos bank. Något refi nansieringsbehov 

fi nns ej för närvarande.
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Aktien

AKTI E N

DE TIO STÖR STA SVE NSKA AKTI EÄGAR NA

Namn A-aktier B-aktier
Innehav,

%
Röster, 

%

Björn Örås 4 023 815 4 151 445 44,27 70,22

Carnegie Fond AB/Småbolag 551 200 2,98 1,59

Skandia Fond Småbolag Sverige 546 432 2,96 1,58

Swedbank Robur Småbolagsfond 
Norden 478 400 2,59 1,38

Swedbank Robur Småbolagsfond 
Sverige 434 140 2,35 1,26

Carlson Sverige Koncis 262 800 1,42 0,76

Fjärde AP-Fonden 232 100 1,26 0,67

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia 205 964 1,12 0,60

Carlson Småbolagsfond 204 968 1,11 0,59

Didner & Gerge Aktiefond 121 600 0,66 0,35 

Summa 4 023 815 7 189 049 60,72 79,00

DE TIO STÖR STA UTLÄN DSKA AKTI EÄGAR NA

Namn A-aktier B-aktier
Innehav,

%
Röster, 

%

French Res Treaty CL, 
Storbritannien 1 091 800 5,91 3,16

Nordea Bank Finland ABP, Finland 701 457 3,80 2,03

SSB CL Omnibus AC, USA 380 672 2,06 1,10

DZ Bank International S.A. 
Luxemburg 312 400 1,69 0,90

UBS AG LND IPB Segregated 
Client A, Storbritannien 168 000 0,91 0,49

DFA-INTL Sml Cap Val Port, USA 147 200 0,80 0,43

SIS Sega Intersettle AB/Zurich, 
Schweiz 93 000 0,50 0,27

Clariden Bank, Schweiz 40 000 0,22 0,12

Swedbank Luxembourg, Luxemburg 39 400 0,21 0,11

DFA-CNTL Small CO series, USA 36 150 0,20 0,10

Summa 3 010 079 16,30 8,71

I N N E HAV PE R 31 DECE M B E R 2006

Antal aktier Antal aktieägare
Innehav,

%
Röster, 

%

1 – 1 000 2 819 5,11 2,73

1 001 – 5 000 474 5,91 3,16

5 001 – 50 000 106 7,89 4,22

50 001 – 27 81,09 89,89

Summa 3 426 100,00 100,00

ANALYTI KE R SOM FÖLJ E R POOLIA

Namn Företag

Mikael Löfdahl Carnegie

Stefan Andersson SEB Enskilda

Lars Hallström Handelsbanken

Stefan Stjernholm Swedbank

Poolia börsintroducerades på Stockholmsbörsen den 23 juni 1999. 

Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2006 till 3 693 301 

SEK fördelat på 18 466 506 aktier, varav 4 023 815 aktier av serie A 

och 14 442 691 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 en röst och aktie av serie B till 1/5 röst.

Incitamentsprogram
Inga nya incitamentsprogram har lanserats under året. Program från 

tidigare år löpte ut under 2006, se närmare beskrivning under not 21. 

Kursutveckling
Aktiekursen var 40,00 kronor vid årets början och 67,25 kronor den 

31 december 2006. Årshögsta notering för Pooliaaktien uppgick till 

68,50 kronor och årslägsta till 36,50 kronor. 

Börshandel
Pooliaaktien är noterad på Stockholmsbörsen och ingår i den 

nordiska börslistan (Mindre bolag – Industri) under beteckningen 

POOL B. En börspost omfattar 200 aktier och kvotvärdet är 20 öre.

Utdelningspolitik
Styrelsens långsiktiga utdelningspolitik innebär att den årliga ut-

delningen i genomsnitt ska mot svara cirka 30 procent av årets vinst 

efter skatt.
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AKTI E N

AKTI E KAP ITALETS UTVECKLI NG

År Händelse Ökning av aktiekapitalet Totalt aktiekapital Ökning av antalet aktier Totalt antal aktier

1997 Fondemission 50 000 100 000 500 1 000

1999 Split – 100 000 4 999 000 5 000 000

1999 Nyemission 7 301,76 107 301,76 365 088 5 365 088

1999 Fondemission 965 715,84 1 073 017,6 – 5 365 088

1999 Nyemission 266 660 1 339 677,8 1 333 300 6 698 388

2000 Nyemission 193 599,8 1 533 277,6 968 000 7 666 388

2001 Fondemission 3 066 555,2 4 599 832,8 15 332 776 22 999 164

2003 Aktieinlösen –913 148,8 3 686 684 –4 565 744 18 433 420

2004 Nedsättning –184 401,9 3 502 282,1 – 18 433 420

2004 Nyemission 1 354 3 503 636,1 6 770 18 440 190

2004 Fondemission 184 401,9 3 688 038 – 18 440 190

2005 Nyemission 956 3 688 944 4 780 18 444 970

2006 Nyemission 4 307,2 3 693 301,2 21 536 18 466 506

KU R SUTVECKLI NG 2002-2006

KU R SUTVECKLI NG 2006

Finansiella företag 18,5 %

Svenska privatpersoner 56,7 %

ÄGAR KATEG OR I E R

Övriga 5,4 %Offentlig sektor 0,9 %

Utländska ägare 18,5 %

NYCKE LTAL PE R AKTI E

2006 2005 2004 2003 2002

Antal aktier, 
genomsnitt 18 460 553 18 443 464 18 434 440 22 111 033 22 999 164

Antal aktier, 
utestående 18 466 506 18 444 970 18 440 190 18 443 420 22 999 164

Resultat per 
aktie, SEK 3,00 –2,39 0,79 –2,82 –1,93

Eget kapital per 
aktie, SEK 14,91 12,30 14,61 16,78 22,58

Utdelning per 
aktie, SEK 2,501 0,25 0,25 0,25 0,25

Börskurs 31/12 67,25 42,00 38,00 25,30 21,70

P/E-tal 22,4 neg 47,8 neg neg

Resultat och nyckeltal för åren 1999-2003 har upprättats enligt tidigare redo-
visningsprinciper. 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 verksamheten, inklusive avyttrade dot-
terföretaget Uniflex AB.
1 Enligt styrelsens förslag.
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R ESU LTATRÄKN I NG I  SAM MAN DRAG

Belopp i MSEK 2006 2005 2004 2003 2002

Rörelsens intäkter 1 221,1 1 008,7 905,7 766,3 792,5

Rörelsens kostnader –1 141,6 –988,6 –885,3 –776,3 –832,5

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 79,5 20,1 20,4 –10,0 –40,0

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

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

Rörelseresultat 74,7 –32,6 5,8 –73,5 –64,5

Finansiella poster 1,9 1,1 2,6 10,5 15,7

Resultat efter finansiella poster 76,6 –31,5 8,4 –63,0 –48,8

Skatter –21,3 –12,6 –4,9 0,6 4,5

Årets resultat för kvarvarande verksamhet 55,3 –44,1 3,5 –62,4 –44,3

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

ÅRETS RESULTAT 55,3 –44,1 14,6 –62,4 –44,3

 

Fem år i sammandrag 
I tabellerna nedan återges finansiell information i sammandrag för räkenskapsåren 2002-2006. Resultat- och balansräkningar samt nyckeltal för åren 
2002-2003 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. Informationen för 2002 och 2003 inkluderar det avyttrade dotterföretaget Uniflex AB.

Tidsaxel

BALANSRÄKN I NG I  SAM MAN DRAG

Belopp i MSEK 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31

TILLGÅNGAR

Goodwill 99,5 99,7 144,8 71,9 124,8

Övriga anläggningstillgångar 21,5 15,7 10,9 10,8 20,6

Uppskjutna skattefordringar 7,4 7,1 8,9 8,9 11,6

Kortfristiga fordringar 246,3 181,9 161,3 139,0 144,1

Likvida medel 95,5 88,2 97,8 239,5 376,8

SUMMA TILLGÅNGAR 470,2 392,6 423,7 470,1 677,9

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 275,4 226,8 269,4 309,4 519,2

Långfristiga skulder 0,5 2,3 7,3 14,6 18,6

Kortfristiga skulder 194,3 163,5 147,0 146,1 140,1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 470,2 392,6 423,7 470,1 677,9

  

1989 

Björn Örås 

grundar

Ekonom-

poolen i 

Stockholm.

1991

Etablering i 

Malmö.

1990

Etablering i 

Göteborg.

1993 1994

Teknikerpoolen 

etableras i 

Stockholm och 

Malmö.

1995 1996

Företaget antar en 

ny strategi, att bli 

en fullsortiments-

leverantör inom 

bemannings-

branschen.

1997

Ekonompoolen 

och Teknikerpoolen 

blir Poolia. Poolia 

startar affärsom-

rådena Kontor 

samt Sälj & 

Marknad.

1998

Affärsområdet 

Lager & Industri 

startas.

1992

Ny lagstiftning i 

Sverige som 

avreglerar perso-

naluthyrning.
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Definitioner

Andel riskbärande kapital
Eget kapital plus minoritetsintresse och avsättningar för skatter i procent av 
balansomslutningen.  

Antal anställda, genomsnitt
Timanställda beräknas som totalt arbetad tid inklusive garanti- och sjuktid 
exklusive 25 semesterdagar, dividerat med årsarbetstiden exklusive 25 
semesterdagar. Månadsanställda beräknas som antalet anställda vid perio-
dens 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
Resultat 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 balans omslutning.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal utestående aktier. 

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

Intäkter per anställd
Rörelsens intäkter dividerat med genomsnittligt antal årsanställda. 

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter. 

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
Resultat efter finansiella poster i procent av rörelsens intäkter.

1999

Poolia börsintrodu-

ceras, och blir 

först i Sverige med 

affärsområdet 

Juridik.

2000

Fyra nya affärsområden 

bildas: Bank & Finans, 

Pedagogik, Personal & Lön 

samt Läkemedel. Poolia blir 

Sveriges näst mest snabb-

växande företag och 

Sveriges tredje största 

bemanningsföretag.

Start av verksamhet i 

Danmark och Finland. 

Etablering på 13 nya orter 

i Sverige.

2001

Start av verksam-

het i Norge och 

Tyskland. Poolia 

Vård startas. 

Bemannings-

marknaden viker 

och Poolias lön-

samhet går ner.

2002

Ny strategi – fokus på 

kvalificerade tjänster 

under varumärket 

Poolia Professionals. 

Tjänsterna inom Lager 

& Industri läggs i ett 

separat dotterföretag 

vid namn Uniflex. 

Poolia Vård startar 

i Norge.

2003

Erik Strand 

tillträder som 

VD i oktober.

2004

Poolia vänder till 

vinst. Förvärv av 

brittiska Parker 

Bridge med verk-

samhet i London 

och Edinburgh. 

Uniflex delas ut till 

aktieägarna och 

börsnoteras.

2005

Koncernen fortsät-

ter växa och intäk-

terna når över en 

miljard. 

2006

Verksamheten i Norge 

läggs ned. De sista 

delarna av icke-kärnverk-

samhet, i Tyskland, avytt-

ras och Poolia har nu 

fokus helt på ekonomi, 

administration och IT. 

Tillväxten fortsätter och 

resultatet blir det bästa 

någonsin.

NYCKE LTAL

2006 2005 2004 2003 2002

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

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

Avkastning på eget kapital, % 22,0 –17,8 1,2 –15,0 –8,1

Avkastning på sysselsatt kapital, % 30,5 –12,6 3,2 –14,8 –8,7

Avkastning på totalt kapital, % 17,8 –7,7 2,2 –10,8 –6,8

Soliditet, % 58,6 57,8 63,6 65,8 76,6

Andel riskbärande kapital, % 58,6 57,8 65,2 67,2 78,1

Antal årsanställda, genomsnitt 2 047 1 934 1 838 1 871 2 013

Intäkter per anställd, TSEK 597 522 493 410 394

 I nyckeltalen för 2002-2003 ingår Uniflex.
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Förvaltningsberättelse

Poolia AB (publ) org.nr 556447-9912

Styrelsen och verkställande direktören i Poolia AB (publ), med säte 

i Stockholm, Sverige, får härmed avge årsredovisning och koncern-

redovisning för verksamhetsåret 2006.

Efterföljande resultat- och balansräkningar, specifi kationer av 

eget kapital, kassafl ödesanalyser samt redogörelse för tillämpade 

redovisningsprinciper och noter utgör Poolias formella fi nansiella 

rapporter.

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den 

kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov 

av kvalifi cerade tjänstemän. Verksamheten omfattar två tjänste-

områden, personaluthyrning och rekrytering, inom framför allt 

ekonomi, administration, IT och vård. Poolia har under året haft 

verksamhet i sex länder: Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tysk-

land och Storbritannien.

Ägarförhållanden
Poolia är noterat på Stockholmsbörsen och ingår i den nordiska 

börslistan (Mindre bolag – Industri) under beteckning POOL B. 

Huvudägare är företagets grundare Björn Örås, med cirka 44 pro-

cent av aktierna. Björn Örås är också styrelseordförande i Poolia.

Viktiga händelser under 2006
Under året slutfördes renodlingen av verksamheten i Hamburg, 

vilket innebär att verksamheten i Tyskland nu är helt inriktad på 

Poolias kärnverksamhet, uthyrning och rekrytering av kvalifi cerade 

tjänstemän. Kärnverksamheten i Tyskland har under året ökat sina 

intäkter kraftigt.

I syfte att ytterligare förstärka Poolia som varumärke utveck-

lades och lanserades en varumärkesplattform för koncernen.

Poolia Vård har blivit alltmer självständigt från den övriga 

verksamheten. Anledningen är att personaluthyrning och rekry-

tering av läkare och sjuksköterskor följer en annan affärslogik och 

har en annan kundstruktur. Poolia Vård byter till ett nytt namn, 

Dedicare, under 2007.

Ett nytt koncerngemensamt affärsstödsystem togs i drift i 

Sverige. Affärsstödsystemet kommer att driftsättas i övriga länder 

under  2007–2008.

Poolia Finland utökade sitt kunderbjudande. Verksamheten 

omfattar nu uthyrning och rekrytering även inom IT-området.

Poolias verksamhet i Storbritannien bytte vid årsskiftet namn 

från Poolia Parker Bridge till Poolia UK. Lynda Pickess tillträdde 

som VD under första kvartalet 2006.

Säsongsvariationer
Intäkterna i uthyrningsverksamheten är starkt beroende av antalet 

arbetsdagar i månaden samt av semesterperioder. Störst inverkan 

på resultatet får antalet arbetsdagar, då de uthyrda konsulterna i 

vissa länder har fast månadslön oavsett antalet arbetsdagar. Detta 

är vanligast i Sverige och Tyskland. I Sverige har cirka 15 procent av 

de uthyrda konsulterna fast månadslön.

Intäkterna från uthyrningsuppdragen löper under en längre tid 

än intäkterna från rekryteringsuppdragen, vilket kan ge en högre 

volatilitet mellan månaderna när andelen rekrytering är hög. Både 

uthyrnings- och rekryteringsintäkterna är lägre under sommarens 

semesterperioder.

Intäkter
Intäkterna för koncernen ökade med 21 procent till 1 221,1 (1 008,7) 

MSEK, vilket är de högsta intäkterna för Poolia någonsin. 

Exkluderas de under perioden avvecklade verksamheterna i Tysk-

land var tillväxten 26 procent. Valutaeffekter påverkade intäkterna 

negativt med 0,5 procent.

Personaluthyrning var fortsatt det dominerande tjänsteområdet 

och stod för 90 procent av intäkterna. Andelen rekrytering har ökat 

från 9 till 10 procent.

Tillväxten för Poolia i Sverige var 35 procent. Därmed lyckades 

Poolia Sverige behålla sin marknadsandel på en starkt växande 

marknad. Samtliga regioner och yrkesområden utvecklades posi-

tivt. Den starkaste utvecklingen var i Region Öst. Intäkterna för 

Poolia Sverige uppgick till 689,8 (511,9) MSEK.

Övriga Norden, som under 2006 omfattade Danmark, Finland 

och Norge, omsatte 51,0 (40,8) MSEK, vilket var 25 procent högre 

än föregående år. Danmark svarade för den kraftigaste tillväxten 

där andelen rekrytering ökade markant. Verksamheten i Poolia 

Norge avvecklades under fjärde kvartalet.

Intäkterna i Tyskland uppgick till 47,6 (65,1) MSEK, varav 

intäkt erna för den kvarvarande verksamheten motsvarade 39,3 

(23,5) MSEK, en ökning med 67 procent. Under året etablerades ett 

nytt kontor i Düsseldorf och vid årsskiftet 2006/2007 öppnades ett 

nytt kontor i Köln.

I Storbritannien ökade omsättningen med 11 procent till 325,3 

(293,4) MSEK. Andelen rekrytering har ökat till 14 procent. Under 

året etablerades ett nytt kontor i Canary Wharf, London, och vid 

årsskiftet ett i Glasgow.

Poolia Vård med verksamhet i Sverige och Norge omsatte 107,5 

(97,5) MSEK. Tillväxten jämfört med föregående år skedde inom 

uthyrning av sjuksköterskor i både Sverige och Norge. Intäkterna 

från uthyrning av läkare visade en nedåtgående trend under inled-

ningen av året, men trenden vände under fjärde kvartalet.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till 74,7 (-32,6) MSEK och rörelsemargi-

nalen till 6,1 procent (neg). Exkluderas de under året avvecklade 

verksamheterna i Tyskland, samt fjolårets nedskrivning av good-
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will och avsättning till omstruktureringsreserv, var rörelseresulta-

tet 70,3 (30,8) MSEK och rörelsemarginalen 5,8 (3,2) procent. Resul-

tatet efter fi nansiella poster uppgick till 76,6 (-31,5) MSEK.

Rörelseresultatet i Poolia Sverige var 72,0 (28,9) MSEK. Rörelse-

marginalen var 10,4 (5,6) procent. God efterfrågan, hög belägg-

ningsgrad och förbättrad effektivitet har medfört ökad lönsamhet 

inom samtliga regioner i Sverige.

Rörelseresultatet för Övriga Norden var 0,2 (-0,9) MSEK, varav 

resultatet för den norska verksamheten uppgick till -2,2 MSEK. 

I rörelseresultatet ingår samtliga kostnader för avvecklingen av 

kontor et i Oslo.

Tysklands rörelseresultat var sammantaget -1,1 (-67,7) MSEK. 

Exkluderas de avvecklade verksamheterna, avsättning till om-

struktureringsreserv och nedskrivning av goodwill, uppgick rörelse-

resultatet till -5,5 (-4,4) MSEK. Nyetableringen av kontor i Düssel-

dorf och förberedelse för etablering i Köln (öppnade vid årsskiftet) 

medförde kostnader om totalt 2,3 (0) MSEK. Verksamheterna i 

Tyskland har ännu inte uppnått en volym som täcker deras gemen-

samma kostnader.

Storbritanniens rörelseresultat var 7,5 (11,3) MSEK och rörelse-

marginalen var 2,3 (3,9) procent. Etableringar under uppbyggnad 

(Reading, Glasgow och Canary Wharf) har givit ett negativt bi-

drag om 4,5 (3,6) MSEK. Edinburgh nådde under fjärde kvartalet 

”break-even”.

Rörelseresultatet för Poolia Vård var 6,9 (2,9) MSEK och rörelse-

marginalen 6,4 (3,0) procent.

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

Skattesatsen för koncernen uppgick till 28 procent.

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2006 till 

95,5 (88,2) MSEK. Kassafl ödet från den löpande verksamheten var 

under perioden 24,7 (7,3) MSEK. Aktieutdelning har lämnats med 

4,6 MSEK. Soliditeten uppgick till 58,6 (57,8) procent.

Tillämpade principer för fi nansiell riskstyrning och exponering 

för olika typer av risker framgår av not 4.

Investeringar
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 10,9 

(10,2) MSEK, där största delen utgörs av investeringar i nytt affärs-

stödsystem.

Goodwill
Koncernens goodwill uppgick till 99,5 (99,7) MSEK. Inget nedskriv-

ningsbehov framkom vid den årliga prövningen av nedskrivnings-

behovet. Förändringen mot föregående år utgörs av valutakurs-

differenser. Tillämpade principer vid värderingen samt en 

samman fattning av fördelningen på segmentsnivå framgår 

av not 15.

Medarbetare
Antalet årsanställda har i genomsnitt uppgått till 2 047 (1 934) per-

soner. Per den 31 december 2006 uppgick antalet anställda till 2 238 

(2 049) personer.

Exkluderas den avvecklade verksamheten i Tyskland var antal-

et årsanställda i genomsnitt 2 004 (1 749), och antalet anställda per 

den 31 december uppgick till 2 238 (1 864).

Poolia bedriver ett konsekvent och långsiktigt personalarbete, 

med återkommande medarbetarundersökningar och utvecklings-

samtal, möjlighet till kompetensutveckling, och en god intern kom-

munikation som viktiga ingredienser. Genomgående följer Poolia 

noggrant lagar och regler i respektive land vad gäller till exempel 

anställnings- och lönemodeller, arbetstidsregler, arbetsmiljö och 

hälsovård. Jämställdhet på arbetsplatsen är en självklarhet på 

Poolia och vi utsågs 2006 för tredje året i rad av Folksam till mest 

jämställda svenska börsbolag.

Miljöinformation
Poolia bedriver inte någon verksamhet som är anmälnings- eller 

tillståndspliktig enligt Miljöbalken. En av bolagets grundläggande 

värderingar är ”Att vara det goda före taget”, och i detta ingår som 

en självklar del att ta miljöansvar. Det innebär att bolaget med god 

marginal uppfyller de krav som ställs i respektive lands miljölag-

stiftning på ett bolag med Poolias typ av verksamhet. Miljöanpass-

ning sker utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt 

och miljömässigt motiverat, med beaktande av koncernens storlek 

och resurser.

Årsstämma
Alla aktieägare som är registrerade i aktieägarregistret och som 

anmäler sitt deltagande till bolaget enligt utfärdad kallelse har rätt 

att delta i årsstämman. Årsstämma 2007 äger rum den 12 april 

2007 kl 15.00 i bolagets lokaler i Stockholm på Warfvinges väg 20, 

plan 5.

Anmälan sker till Poolia AB, att: Tarja Roghult, Box 30081, 

104 25 Stockholm, per telefon 08-555 650 33 eller e-post: 

tarja.roghult@poolia.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda 

senast kl 12.00 onsdagen den 4 april 2007.

Valberedning
Poolias valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till styrel-

seledamöter, styrelseordförande, revisorer och ordförande vid års-

stämma. Valberedningen ska även lämna förslag på ersättning till 

styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer. 
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande, i SEK:

Balanserad vinst 48 235 748

Årets resultat -749 282

Summa 47 486 466

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

Till aktieägarna utdelas 2,50 SEK per aktie 46 166 265

I ny räkning överföres 1 320 201

Summa 47 486 466

De största aktieägarna, som när valberedningen utsågs samman-

lagt representerade cirka 77 procent av ägandet/bolagets aktier, har 

tillsammans utsett följande personer att ingå i valberedningen:

• KG Lindvall , Robur Fonder AB

• Thomas Ehlin, Nordea Fonder AB

• Björn Örås, styrelseordförande i Poolia

Thomas Ehlin har utsetts till valberedningens ordförande.

Styrelsens arbete
Poolias styrelse består av sex ledamöter. Vid årsstämman den 6 

april 2006 omvaldes samtliga ledamöter förutom Maria Lilja som 

avböjt omval. Som ny styrelseledamot valdes Per Uebel. Bolagets 

VD och koncernchef Erik Strand har varit adjungerad vid samtliga 

styrelsemöten och bolagets fi nansdirektör Mats Påhlson har fung-

erat som styrelsens sekreterare.

Styrelsen har under räkenskapsåret 2006 haft nio sammanträd-

en, varav ett konstituerande. Bolagets revisor har deltagit vid två 

styrelsesammanträden, inklusive det 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 verkställande direktörens och styrelsens arbete. Styrel-

sen har under året fungerat som ersättningskommitté. Styrelsen 

har genomfört en upphandlingsprocess avseende revision, och till 

valberedning och årsstämma 2007 avgivit förslag till revisorer för 

perioden 2007-2010.

Styrelsen har bland annat beslutat om antagande av budget och 

har löpande följt bolagets verksamhet och resultatutveckling. Un-

der året har styrelsen arbetat med och avslutat omstruktureringen 

av verksamheten i Tyskland. Styrelsen har under året antagit en 

omarbetad fi nanspolicy.  Därutöver har övergripande strategiska 

frågor avseende bland annat bolagets inriktning, omvärldsfrågor 

och tillväxtmöjligheter analyserats. Beslut har fattats om etablering 

av nya kontor i Tyskland och Storbritannien samt avveckling av 

den norska verksamheten.

Moderbolaget
I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, utveckling 

samt fi nansförvaltning. Omsättningen under perioden uppgick till 

10,7 (4,2) MSEK och resultatet efter fi nansiella poster till -3,6 (-85,8) 

MSEK. I resultatet ingår anteciperad aktieutdelning från dotter-

företag med 6,7 (29,2) MSEK.

Redovisningsprinciper
Koncernredovisning upprättas enligt IFRS. De nya och reviderade 

IFRS-standarder som trätt i kraft med tillämpning från den 1 januari 

2006, får ingen effekt på koncernens redovisade resultat eller fi nan-

siella ställning. I övrigt har samma redovisningsprinciper och värde-

ringsmetoder tillämpats som i den senaste årsredovisningen.

Förväntad framtida utveckling
Poolia bedömer att den ekonomiska tillväxten kommer att fortsätta 

i samtliga länder där Poolia har verksamhet. Därmed förväntar 

Poolia att även efterfrågan på personaluthyrning och rekrytering 

kommer att öka. I avsnittet Risker och riskhantering (sid 28-29) fi nns 

närmare beskrivet konjunkturens påverkan på Poolias verksamhet.

Händelser efter balansdagen
Vid styrelsemötet den 14 februari 2007 sade VD och koncernchef 

Erik Strand upp sin anställning. Rekrytering av ersättare har på-

börjats. 

Aktierelaterade incitamentsprogram
Ett optionsprogram från 2003 löpte ut under 2006. Programmet var 

riktat till ledande befattningshavare och gav rätt att till marknads-

pris förvärva skuldebrev med optionsrätter till nyteckning av aktier. 

Inga nya incitamentsprogram har lanserats under året.

Förslag till vinstdisposition
Poolias verksamhet genererar vid organisk tillväxt ett kassafl öde 

som överstiger behovet av rörelsekapital och avkastningen till aktie-

ägarna enligt utdelningspolicyn (30 procent av resultatet efter skatt). 

Bolagets tillväxtstrategi innefattar såväl fortsatt organisk tillväxt 

som förvärv, det senare framför allt vid inträde på nya marknader.

Mot denna bakgrund vill styrelsen göra en anpassning av det 

egna kapitalet med 28 MSEK. Styrelsen föreslår därför en samman-

lagd utdelning på 2,50 (0,25) SEK per aktie, varav 1,50 SEK per 

aktie är extrautdelning. Poolias soliditet uppgår efter föreslagen 

ordinarie och extra utdelning till 54,1 procent.

FÖRVALTN I NGSB E RÄTTE LSE
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Resultaträkning Koncernen

Belopp i TSEK Not 2006 2005

Rörelsens intäkter 6 1 221 142 1 008 738

Rörelsens kostnader 

Övriga kostnader 9, 17 –103 724 –95 309

Personalkostnader 8 –1 037 914 –893 338

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 15, 16, 17 –4 836 –52 674

Rörelseresultat 74 668 –32 583

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter 11 2 079 1 347

Räntekostnader och liknande resultatposter 12 –162 –300

Resultat före skatt 76 585 –31 536

Skatt på årets resultat 14 –21 263  –12 592

ÅRETS RESULTAT 55 322 –44 128

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 55 322 –44 128

Resultat per aktie, före utspädning, SEK 22 3,00 –2,39

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 22 3,00 –2,39

  

KONCE R N E N
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R ESU LTATRÄKN I NG KONCE R N E NKONCE R N E N

Belopp i TSEK Not 2006-12-31 2005-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Goodwill 15 99 539 99 694

Övriga immateriella tillgångar 16 15 540 11 382

Materiella anläggningstillgångar 17 5 893 4 291

Uppskjutna skattefordringar 14 7 364 7 081

Summa anläggningstillgångar 128 336 122 448

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kundfordringar 19 179 236 124 591

Aktuella skattefordringar 187 441

Övriga fordringar 3 901 3 550

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 63 006 53 333

Likvida medel 95 527 88 233

Summa omsättningstillgångar 341 857 270 148

SUMMA TILLGÅNGAR 470 193 392 596

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Aktiekapital 21 3 693 3 689

Övrigt tillskjutet kapital 228 725 228 379

Reserver –823 1 631

Balanserat resultat 43 801 –6 908

Summa eget kapital 275 396 226 791

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Avsättningar för omstrukturering 23 217 1 839

Avsättningar för pensioner 24 200 200

Skulder till kreditinstitut 25 76 262

Summa långfristiga skulder 493 2 301

KORTFRISTIGA SKULDER

Avsättningar för omstrukturering 23 959 8 979

Leverantörsskulder 22 642 12 392

Aktuella skatteskulder 7 765 4 309

Övriga skulder 54 492 47 664

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 108 446 90 160

Summa kortfristiga skulder 194 304 163 504

Summa skulder 194 797 165 805

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 470 193 392 596

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Ställda säkerheter

Spärrade bankmedel 1 490 1 407

Summa ställda säkerheter 1 490 1 407

Eventualförpliktelser

Summa eventualförpliktelser – –

SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 1 490 1 407

  

Balansräkning Koncernen
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Kassaflödesanalys Koncernen 

Belopp i TSEK Not 2006 2005

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 76 585 –31 536

Omstruktureringskostnader –9 642 10 818

Av- och nedskrivningar som belastat resultatet 4 836 52 674

Realisationsvinst (–)/förlust (+) på sålda anläggningstillgångar 69 –184

Betald skatt –17 837 –5 169

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 54 011 26 603 

Förändring av rörelsekapital 

Ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga fordringar –64 669 –30 259

Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder 35 364 10 913

Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 706 7 257

Investeringsverksamheten

Förvärv av inventarier –4 828 –2 368

Förvärv av immateriella tillgångar –6 039 –7 847

Förvärv av dotterföretag 27 – –5 928

Försäljning av inventarier 97 1 225

Kassaflöde från investeringsverksamheten –10 770 –14 918

Finansieringsverksamheten

Nyemission 350 78

Förändring av långfristiga skulder –186 –119  

Utdelning till aktieägare –4 613 –4 610

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –4 449 –4 651

Årets kassaflöde 9 487 –12 312

Likvida medel vid årets början 88 233 97 765

Kursdifferens i likvida medel –2 193 2 780

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 27 95 527 88 233

  

Förändring i Koncernens eget kapital

Belopp i TSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Totalt

Ingående balans 2005-01-01 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

Aktieutdelning –4 613 –4 613

Nyemission 4 346 350

Omräkningsdifferenser –2 454 –2 454

Årets resultat 55 322 55 322

Utgående balans 2006-12-31 3 693 228 725 –823 43 801 275 396

Ackumulerade omräkningsdifferenser i koncernen som redovisas direkt mot eget kapital uppgår 2006 till –823 (1 631).  
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Resultaträkning Moderbolaget

Belopp i TSEK Not 2006 2005

Nettoomsättning 10 669 4 230

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 9 –9 456 –3 196

Personalkostnader 8 –11 879 –6 710

Av- och nedskrivningar av materiella anlägg-
ningstillgångar 17 – –

Rörelseresultat 5 –10 666 –5 676

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 10 6 745 –80 778

Ränteintäkter 11 1 058 697

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 12 –741 –25

Resultat efter finansiella poster –3 604 –85 782

Bokslutsdispositioner 13 – 8 488

Skatt på årets resultat 14 2 855 –1 059

ÅRETS RESULTAT –749 –78 353

  

Balansräkning Moderbolaget 

MODE R B OLAG ET

Belopp i TSEK Not 2006-12-31 2005-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och datorer 17 – –

Summa materiella anläggnings-
tillgångar – –

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18 128 237 119 545

Summa finansiella anläggnings-
tillgångar 128 237 119 545

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 126 071 87 862

Övriga fordringar 428 –

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 20 628 242

Summa kortfristiga fordringar 127 127 88 104

Kassa och bank 41 395 41 962

SUMMA TILLGÅNGAR 296 759 249 611

 

Belopp i TSEK Not 2006-12-31 2005-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 21 3 693 3 689

Reservfond 228 746 228 399

Summa bundet eget kapital 232 439 232 088

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 48 236 85 304

Årets resultat –749 –78 353

Summa fritt eget kapital 47 487 6 951

Summa eget kapital 279 926 239 039

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 1 912 18

Aktuella skatteskulder 12 638 9 021

Övriga skulder 499 307

Upplupna kostnader och förut betalda 
intäkter 26 1 784 1 226

Summa kortfristiga skulder 16 833 10 572

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

296 759 249 611

STÄLLDA SÄKERHETER OCH 
EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Ställda säkerheter

Ställda säkerheter – –

Summa ställda säkerheter – –

Eventualförpliktelser

Borgen för koncernföretag – 120

Summa eventualförpliktelser – 120

SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER 
OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER – 120
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MODE R B OLAG ET

Kassaflödesanalys Moderbolaget

Belopp i TSEK Not 2006 2005

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster –3 604 –85 782

Anteciperad aktieutdelning från 
dotterföretag –6 745 –29 222

Av- och nedskrivningar som belastat 
resultatet – 110 000

Betald skatt –13 128 –

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital –23 477 –5 004

Förändring av rörelsekapital 

Ökning (–)/minskning (+) av 
kortfristiga fordringar 19 030 5 830

Ökning (+)/minskning (–) av 
kortfristiga skulder 2 644 –512

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten –1 803 314

Investeringsverksamheten

Utdelning från dotterföretag 10 000 –

Koncernbidrag 27 –4 501 –

Förvärv av dotterföretag 27 – –6 452

Kassaflöde från investerings verksamheten 5 499 –6 452

Finansieringsverksamheten

Nyemission 350 78

Utdelning till aktieägare –4 613 –4 610

Kassaflöde från finansierings verksamheten –4 263 –4 532

Årets kassaflöde –567 –10 670

Likvida medel vid årets början 41 962 52 632

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 27 41 395 41 962

  

Förändring i Moderbolagets eget kapital

Belopp i TSEK Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Totalt

Ingående balans 2005-01-01 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

Överföring av 2005 års resultat –78 353 78 353 0

Aktieutdelning –4 613 –4 613

Nyemission 4 346 350

Koncernbidrag 65 498 65 498

Skatteeffekt på koncernbidrag –19 600 –19 600

Årets resultat –749 –749

Utgående balans 2006-12-31 3 693 228 746 48 236 –749 279 926
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NOTE R

Noter
Samtliga belopp i TSEK om ej annat anges.

NOT 1 Allmän information

Koncernredovisningen godkändes för offentliggörande av styrelsen den 15 
februari 2007.

 

NOT 2 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 2006. Vidare tillämpar koncernen Redovisnings rådets rekom-
mendation RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, vilken 
specificerar de tillägg till IFRS upplysningar som krävs enligt bestämmelser-
na i Årsredovisningslagen. Årsredovisningen för moderbolaget har upprät-
tats enligt Årsredovis ningslagen, Redovisningsrådets rekommendation 32 
Redovisning för juridiska personer, samt tillämpliga uttalanden från 
Redovisningsrådets Akut grupp. Enligt övergångsreglerna i IFRS 1 Första 
gången IFRS tillämpas har IAS 32/39 Finansiella instrument tillämpats från 
1 januari 2005. Finansiella skulder i utländsk valuta har omräknats till 
balansdagens kurs. 

De nya och reviderade IFRS-standarder som trätt i kraft med tillämpning 
från den 1 januari 2006, får ingen effekt på koncernens redovisade resultat 
eller finansiella ställning. Från och med 1 januari 2007 tillämpar Poolia IFRS 
7 Finansiella instrument: Upplysningar och klassificering samt Tillägg till IAS 
1 Utformning av finansiella rapporter. Utöver IFRS 7 och Tilläggen till IAS 1 
tillkommer fyra tolkningsuttalanden från IFRIC, IFRIC 7, 8, 9 och 10. 

De nya reglerna bedöms inte få någon effekt på Poolias resultat- och 
balansräkningar, kassaflödesanalys och egna kapital. Poolia förtidstillämpar 
inte de rekommendationer och tolkningsuttalanden som ska tillämpas från 
och med 2007.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar Poolia AB (publ) med samtliga dotterföre-
tag. Med dotterföretag avses juridisk person där Poolia AB (publ) innehar 
eller förfogar över mer än hälften av rösterna eller äger andelar i den juridis-
ka 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 strate-
gier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Dotterföretag medtas i koncern-
redovisningen 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 
tillgångar, skulder och eventualförpliktelser värderas till verkligt värde på 
förvärvs dagen. Om anskaffningsvärdet för de förvärvade andelarna översti-
ger summan av verkliga värden på förvärvade identifierbara tillgångar och 
skulder redovisas skillnaden som goodwill. Om anskaffningskostnaden 
understiger verkligt värde beräknat enligt ovan, redovisas mellanskillnaden 
direkt i resultaträkningen. 

Alla interna transaktioner mellan koncernföretagen samt koncernmellan-
havanden 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 seg-
menten av Sverige, Övriga Norden, Tyskland och Storbritannien. 
Affärssegmenten är två, där det ena utgörs av vårdverksamheten och det 
andra är Poolias övriga verksamhet. Vårdverksamheten utgör ett eget seg-
ment 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 särre-
dovisas tillsvidare inte geografiskt på grund av den relativt ringa omfattning-
en i Övriga Norden.

Poolia (exkl Vård) Vård

Sverige • •

Övriga Norden   • •

Tyskland • –

Storbritannien • –

INTÄKTSREDOVISNING
(a)  Försäljning av tjänster

Rörelsens intäkter omfattar försäljning av tjänster inom områdena 
personal uthyrning och rekrytering. Intäkter redovisas i den redovisnings-
period då tjänsterna utförs. 

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

(c)  Utdelningsintäkter
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning har fast-
ställts.

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 anlägg-
ningstillgångar i koncernens balansräkning till verkligt värde vid leasing-
periodens 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 redovisnings-
period belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats på den 
under respektive period redovisade skulden. Avskriv ningar på finansiellt lea-
sade tillgångar sker såsom för ägda tillgångar med undantag för leasetill-
gångar 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 kostnads-
förs systematiskt över leasingperioden.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, betald sjukfrånva-
ro 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 sepa-
rat oberoende juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare 
avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmåner-
na intjänas, vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när premie 
erläggs.

Förmånsbestämda planer
För förmånsbestämda pensionsplaner beräknas kostnaden för förpliktelser-
na enligt den så kallade Projected Unit Credit Method, där en aktuariell 
beräkning görs vid varje balansdag. Aktuariella vinster och förluster redovi-
sas i resultaträkningen under den period de inträffar. Förmånsbestämda pla-
ner redovisas i balansräkningen 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 förvaltningstillgångarna. I det fall en nettotillgång uppkom-
mer redovisas denna endast i den utsträckning den representerar framtida 
ekonomiska fördelar, till exempel i form av återbetalningar från planen eller i 
form av minskningar av framtida avgifter till planen.

I resultaträkningen utgörs kostnader för förmånsbestämda pensionspla-
ner av summan av kostnader avseende tjänstgöring under innevarande och 
tidigare period, ränta på förpliktelsen och förväntad avkastning på förvalt-
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ningstillgångarna. 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 presen-
tera tillräcklig information för att möjliggöra en redovisning som en förmåns-
bestämd 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 pen-
sionsplaner, 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 enhe-
tens funktionella valuta enligt transaktionsdagens valutakurs. Monetära till-
gångar 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 kon-
cernens eget kapital, då mellanhavandet är av sådan art att det inte är avsett 
att regleras.

Vid upprättande av koncernredovisning omräknas koncernens utlands-
verksamheters balansräkningar från dessas funktionella valuta till svenska 
kronor baserat på balansdagens valutakurs. Resultaträkningen omräknas till 
periodens genomsnittskurs. De omräkningsdifferenser som uppstår redovi-
sas mot omräkningsreserven i eget kapital. Den ackumulerade omräknings-
differensen 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 
verksam hetens 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 verksam-
heter. En avvecklad verksamhet är en del av företaget som antingen har 
avyttrats eller där beslut fattats om försäljning och som utgör en självständig 
rörelsegren eller en väsentlig verksamhet 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 netto tillgångar vid förvärvstillfället. Om det vid förvärvet visar 
sig att verkligt värde på förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktel-
ser överstiger anskaffningsvärdet redovisas överskottet omedelbart som en 
intäkt i resultaträkningen.

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

Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar, i huvudsak bestående av nyinvesteringar och 
förbättringar av administrativa system, redovisas till anskaffningskostnad med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Internt 
upparbetade immateriella tillgångar redovisas endast som en tillgång om en 
identifierbar tillgång har skapats, det är sannolikt att tillgången kommer att 
generera framtida ekonomiska fördelar och utgifterna för att utveckla tillgång-
en 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 tillgång-
ens 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 till-
förlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar, bestående företrädesvis av 
inventarier och datorer, 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 nyttjandeperiod.

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

NEDSKRIVNINGAR
Vid varje rapporttillfälle görs en bedömning av om det föreligger någon indi-
kation på en värdeminskning avseende koncernens tillgångar. Om så är fal-
let sker en beräkning av tillgångens återvinningsvärde. Goodwill har alloke-
rats till kassagenererande enheter och är, tillsammans med immateriella till-
gångar med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som 
inte tagits i bruk, föremål för årliga nedskrivningsprövningar även om någon 
indikation på värdeminskning inte föreligger. Prövning av nedskrivningsbe-
hov sker dock oftare om det finns indikationer på att en värdeminskning har 
inträffat. Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av nyttjandevärdet av till-
gången 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 hänförliga till 
tillgången under den period den förväntas nyttjas i verksamheten med till-
lägg av nuvärdet av nettoförsäljningsvärdet vid nyttjandeperiodens slut. Om 
det beräknade återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet görs en 
nedskrivning till tillgångens återvinningsvärde. 

En nedskrivning redovisas i resultaträkningen. Gjorda nedskrivningar åter-
förs om förändringar skett i de antaganden som ledde fram till den ursprungli-
ga nedskrivningen, och detta gör att nedskrivningen inte längre är motiverad. 
Återföring av gjord nedskrivning görs inte så att det redovisade värdet över-
stiger vad som skulle ha redovisats, efter avdrag för planenliga avskrivningar, 
om någon nedskrivning inte gjorts. En återföring av gjorda nedskrivningar 
redovisas i resultaträkningen. Nedskrivning av goodwill återförs inte.

SKATTER
Koncernens totala skattekostnad utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt 
år samt justeringar av tidigare års aktuella skatt. Uppskjuten skatt beräknas 
på skillnaden mellan redovisade och skattemässiga värden på företagets till-
gångar och skulder. Uppskjuten skatt redovisas enligt den så kallade 
balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas i princip för 
alla skattepliktiga temporära skillnader, 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 
bokslutstillfälle och reduceras till den del det inte längre är sannolikt att till-
räckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga för att utnytt-
jas 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 kapi-
tal. Då redovisas även den uppskjutna skatten direkt mot eget kapital.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till 
inkomstskatt som debiteras av samma myndighet och då koncernen har för 
avsikt att reglera 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 åtagan-
det och att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar 
omprövas vid varje bokslutstillfälle.



44 Poolia 2006

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 förpliktelsen 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 istäl-
let likviddagsredovisning 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 indika-
tioner på att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar är i 
behov av nedskrivning. 

Beräkning av verkligt värde finansiella instrument
Vid fastställande av verkligt värde för kortfristiga placeringar och låneskul-
der används officiella marknadsnoteringar på balansdagen. I de fall sådana 
saknas görs värdering genom allmänt vedertagna metoder såsom diskonte-
ring 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 anskaffningstidpunk-
ten samt direkt hänförliga kostnader eller intäkter periodiseras över kontrak-
tets löptid med hjälp av den beräknade effektivräntan. Effektivräntan är den 
ränta som ger instrumentets anskaffnings värde som resultat vid nuvärdes-
beräkning av framtida kassaflöden.

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 
reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången 
och reglera skulden.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel hos finansinstitut samt kortfristiga likvi-
da placeringar 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 värdepap-
per vilka anskaffats med avsikt att innehas till förfall. Värdering sker till upp-
lupet anskaffningsvärde.

Kundfordringar 
Kundfordringar kategoriseras som ”Lånefordringar och kundfordringar” vilket 
innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. Kundfordrans förväntade löp-
tid är kort, varför värdet redovisats till nominellt belopp utan diskontering. 
Osäkra kundfordringar bedöms individuellt och reserveras i balansräkningen 
baserat på återvinningsbart belopp. Eventuella nedskrivningar redovisas i rörel-
sens 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 kategoriseras i enlighet med IAS 39 som ”Lånefordringar och 
kundfordringar”. Tillgångar inom denna kategori värderas till upplupet anskaff-
ningsvärde. 

Derivatinstrument 
Under 2006 har Poolia ej haft några derivatinstrument. 

Skulder
Poolias skulder till kreditinstitut, leverantörsskulder och övriga skulder kate-
goriseras som ”Andra skulder” och värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Eventuella lånekostnader redovisas i resultaträkningen fördelat över låne-
perioden, med tillämpning 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 redovi-
sats till nominellt belopp utan diskontering. 

MODERBOLAGETS 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 perso-
nen ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS standarder och uttalanden 
så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och 
Tryggandelagen med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskatt-
ning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som ska göras 
från IFRS. 

Moderbolagets redovisning överensstämmer med koncernens principer 
med undantag av vad som framgår nedan. 

Immateriella anläggningstillgångar
I moderbolaget tillämpas avskrivning enligt plan på goodwill vilket inte är till-
låtet 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 redo-
visade vinster i rörelsen utan att de omedelbart beskattas. De obeskattade 
reserverna blir föremål för beskattning först då de upplöses. För den hän-
delse att verksamheten skulle gå med förlust kan dock de obeskattade 
reserverna tas i anspråk för att täcka förlusten utan att någon beskattning 
blir aktuell.

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

NOTE R
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NOT 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar för 

            redovisningsändamål

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på histo-
risk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida hän-
delser som anses rimliga under rådande förhållanden.

Poolia gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskatt-
ningar för redovisningsändmål som blir följden av dessa kommer, defini-
tionsmässigt,  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 räken-
skapsår 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 2. 
Prövning av nedskrivningsbehov sker dock oftare om det finns indikatio-
ner på att en värdeminskning kan ha inträffat under året.

Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts 
genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa 
uppskattningar göras, se not 15.

Om den bedömda volymutvecklingen under de närmaste 5 åren efter 
2007 skulle vara hälften av bolagets bedömning per 31 december 2006, 
skulle Poolia vara tvungen att skriva ner det redovisade värdet på good-
will med 0,3 MSEK.

Om den omprövade uppskattade diskonteringsräntan efter skatt som 
tillämpats för diskonterade kassaflöden hade varit 5 procentenheter 
högre än bolagets bedömning, skulle detta inte medföra något behov av 
nedskrivning. 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 7,4 MSEK i redovisad uppskjuten skattefordran 
som uppkommit genom historiska skattemässiga förluster i verksam-
heten. Denna skattefordran utgör cirka 23% av den totala potentiella 
skattefordran som kan återvinnas då verksamheterna genererar skatte-
mässiga överskott. Skattefordran är beräknad efter nu gällande skatte-
lagstiftning 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 2006-12-31 kan medföra att 
skattefordran är lägre än den bedömda.

Det pågående klarläggandet av rättsläget om resultatutjämning inom 
EU efter ”Marks & Spencer-domen”, samt ett högre skattemässigt fram-
tida resultat än den bedömning som gjorts av bolaget per 2006-12-31, 
kan medföra att den verkliga skattefordran överstiger den redovisade. 

NOT 4 Finansiell riskhantering

Poolia är exponerat för olika typer av finansiella risker. Bolagets övergripande 
policy för den finansiella riskhanteringen är att vid varje given tidpunkt mini-
mera de negativa effekterna på koncernens resultat till följd av marknadsfluk-
tuationer. Koncernens finanspolicy fastställs årligen av styrelsen och reglerar 
hur de finansiella 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 finan-
siering samt vid omräkning av utländska dotterföretags balans- och resultat-
räkningar i svenska  kronor (omräkningsexponering). 

Omräkningsexponeringen uppstår i samband med omräkning av utländ-
ska dotterföretags 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 2006 har 
omräkningen av de utländska dotterföretagen påverkat koncernens egna 
kapital negativt med 2 454. 

Poolia har i dagsläget ingen övrig valutaexponering.

RÄNTERISK
Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar kon-
cernens räntenetto negativt. Koncernens exponering för ränterisk var per 
bokslutsdatum begränsad. Poolia har inga väsentliga innehav av ränte-
bärande 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 om cirka 0,9 MSEK.

KREDIT- OCH MOTPARTSRISK
Kredit- och motpartsrisk avser risken att motparten i en transaktion inte kan 
fullgöra sitt åtagande och därmed åsamkar koncernen förlust. Koncernen 
exponeras för kredit- och motpartsrisk när överskottslikviditet placeras i fin-
ansiella tillgångar. För att begränsa motpartsrisken accepteras endast mot-
parter med hög kredit värdighet enligt fastställd finanspolicy. Per den 31 
december 2006 fanns inga derivatinstrument.

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

LIKVIDITETSRISK
Likviditetsrisk är risken att koncernen får svårigheter att få fram pengar för att 
möta åtaganden förknippade med finansiella instrument. Poolias likvida medel 
placeras i dag på konto eller i deposit med kort löptid hos bank. Något refin-
ansieringsbehov 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.

NOT 5 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Moderbolagets nettoomsättning avser försäljning av tjänster till dotterföre-
tag. Ingen del av moderbolagets inköp avser andra företag inom den före-
tagsgrupp som bolaget tillhör.

NOT 6 Rörelsens intäkter

Intäkternas fördelning på tjänsteområden

MSEK Förändring % Andel %

Koncernen  2006 2005 2006 2005

Personaluthyrning 1 093,6 922,2 18,6 90 91

Rekrytering 127,5 86,5 47,7 10 9

Summa 1 221,1 1 008,7 21,0 100 100

NOTE R
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NOT 7 Information om rörelsegrenar och geografiska områden

Poolia tillämpar en segmentsredovisning som följer matrispresentation enligt IAS 14.29, vilket innebär att både geografi och affärssegment utgör primärsegment. För Poolia 
utgörs de geografiska segmenten av Sverige, Övriga Norden, Tyskland och Storbritannien. 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. 

2006 Sverige

Övriga

Norden Tyskland

Stor-

britannien Vård Summa

Ofördelade

kostnader Elim Summa

Rörelsens intäkter 689 820 51 029 47 557 325 272 107 464 1 221 142 1 221 142

Rörelseresultat 72 009 150 –1 146 7 547 6 896 85 456 –10 788 74 668

Ränteintäkter 2 079

Räntekostnader –162

Skatt –21 263

ÅRETS RESULTAT 55 322

Tillgångar 297 267 29 787 26 645 130 049 45 305 529 053 –58 860 470 193

Skulder –147 373 –7 211 –26 424 –41 376 –31 273 –253 657 58 860 –194 797

Investeringar 6 611 69 2 404 1 548 235 10 867 10 867

Av- och nedskrivningar –2 590 –40 –752 –1 428 –26 –4 836 –4 836

2005 Sverige

Övriga

Norden Tyskland

Stor-

britannien Vård Summa

Ofördelade

kostnader Elim Summa

Rörelsens intäkter 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
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NOT 8 Personal

Antal anställda Varav män

Medelantalet anställda 2006 2005 2006 2005

Moderbolaget 6 3 4 2

Dotterföretag 2 041 1 931 706 773

Koncernen totalt 2 047 1 934 710 775

Antal anställda Varav män

Geografisk fördelning 2006 2005 2006 2005

Sverige 1 148 970 406 344

Danmark 25 23 8 13

Finland 61 60 21 20

Norge 65 49 13 4

Tyskland 149 267 12 133

Storbritannien 599 565 250 261

Koncernen totalt 2 047 1 934 710 775

Styrelsen i moderbolaget består av fyra män och två kvinnor. Övriga ledan-
de befattningshavare i koncernen, inklusive VD i moderbolaget, består av 
tre män och två kvinnor.    

Sjukfrånvaro, % 2006 2005

Sverige

Total sjukfrånvaro 4,3 4,8

Sjukfrånvaro för män 3,0 3,4

Sjukfrånvaro för kvinnor 5,0 5,6

Anställda   -29 år 3,1 3,1

Anställda  30-49 år 4,6 5,0

Anställda  50 år- 5,1 7,0

Långtidssjukfrånvaro i % av total sjukfrånvaro 44,4 50,4

Löner och

Styrelse och 

verkställande 

direktörer1

Varav tantiem 

och därmed 

jämställd 

ersättning

Övriga 

anställda

andra ersättningar 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Moderbolaget 3 721 3 460 306 – 3 448 383

Dotterföretag

  Sverige 6 126 6 360 544 119 375 755 298 330

  Danmark 1 074 885 181 – 11 543 9 183

  Finland 1 014 981 – 28 15 023 14 758

  Norge 1 453 1 376 – – 23 632 20 206

  Tyskland 1 328 632 271 – 21 376 48 668

  Storbritannien 2 765 1 922 – 632 269 341 243 900

Totalt i dotterföretag 13 760 12 156 996 779 716 670 635 045

Koncernen totalt 17 481 15 616 1 302 779 720 118 635 428

1 Inkluderar nuvarande och tidigare styrelseledamöter samt nuvarande och tidigare verk-

ställande direktörer.

Löner och

Löner och andra 

ersättningar

Sociala 

kostnader

 Pensions-

kostnader

andra ersättningar 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Moderbolaget 7 169 3 843 2 624 1 464 1 214 465

Dotterföretag 730 430 647 201 159 235 138 200 36 748 31 548

Koncernen totalt 737 599 651 044 161 859 139 664 37 962 32 013

Av koncernens pensionskostnader avser 2 445 (2 430) gruppen styrelser 
och verkställande direktörer.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARES VILLKOR OCH 

ERSÄTTNINGAR
Styrelsen har under året fungerat som ersättningskommitté och beslutat om 
ersättningar till VD och riktlinjer för övriga ledande befattningshavare. 

I enlighet med årsstämmans beslut uppgår arvode till styrelsens ledamö-
ter i moder bolaget till 500, och 900 i arvode till styrelsens ordförande. 
Verkställande direktören i moderbolaget, Erik Strand, har en rörlig löne-
modell som baserar sig på årsresultatet i koncernen. Lönemodellen medför 
att under 2006 har Erik Strands lön kunnat utfalla i intervallet mellan 1 632 
och 3 672 jämte semester ersättning och eventuella sjuk-/tjänstledighets-
avdrag. Erik Strand har erhållit 2 346 i lön och sammanlagt –25 i semester-
ersättning och sjuk-/tjänstledighetsavdrag. Andra ledande befattningshavare 
(internationell chef, VD Poolia Sverige, finansdirektör samt informationschef, 
presenteras på sid 56) har en rörlig lönemodell som regleras kvartalsvis, och 
baserar sig på utfallet föregående kvartal. Lönemodellen medför att under 
2006 har andra ledande befattningshavares sammanlagda löner kunnat 
utfalla i intervallet mellan 3 337 och 7 509, jämte semester ersättning och 
eventuella sjuk-/tjänstledighetsavdrag. Andra ledande befattningshavare har 
sammanlagt erhållit 4 612 i lön och sammanlagt –3 i semesterersättning 
och sjuk-/tjänstledighetsavdrag. 

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har vid 
egen respektive bolagets uppsägning av anställning rätt till 6 respektive 12 
månaders uppsägningstid. Det finns inte några överenskommelser om ytter-
ligare avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna. VD har ett per-
sonligt pensionsavtal som innebär att belopp motsvarande 25% av bruttolön 
upp till 20 bas belopp och 20% av bruttolön i inter vallet 20-30 bas belopp 
inbetalas i pensionspremier. Därutöver har VD en sjukförsäkring (redovisas 
under Övriga förmåner i tabellen). Andra ledande befattnings havare 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 samtli-
ga ledande befattningshavare är 65 år.

Styrelse Född

Medlem 

i styrelsen

Aktie-

innehav1

Margareta Barchan 1950 2003 1 000 B

Monica Caneman 1954 2003 3 000 B

Curt Lönnström 1943 1999 18 000 B

Mats Sundström 1955 2005 3 000 B

Per Uebel 1966 2006 –

Björn Örås 1949 Sedan 
grundandet

4 023 815 A
4 151 445 B

1 Direkt och/eller via bolag.
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NOT 9 Ersättning till revisorerna

            Koncernen             Moderbolaget

2006 2005 2006 2005

Deloitte, revision 1 371 1 291 300 200

Deloi  tte, konsulta- 544 200 348 –

BDO, revision 364 247 – –

BDO, konsultation 342 252 – –

Summa 2 621 1 990 648 200

NOT 10 Resultat från andelar i koncernföretag

Moderbolaget 2006 2005

Nedskrivning av aktier i dotterföretag – –110 000

Anteciperad aktieutdelning 6 745 29 222

Summa 6 745 –80 778

NOT 11 Ränteintäkter

            Koncernen             Moderbolaget

2006 2005 2006 2005

Räntor 2 079 1 347 1 058 697

Summa 2 079 1 347 1 058 697

Av ränteintäkter i moderbolaget avser 197 (–) intäkter från koncernföretag.

NOT 12 Räntekostnader och liknande resultatposter

            Koncernen             Moderbolaget

2006 2005 2006 2005

Räntor 70 218 – –

Kursdifferenser, netto – – 738 –

Övrigt 92 82 3 25

Summa 162 300 741 25

Årets rörelseresultat har inte påverkats av några kursdifferenser.

Ledande befattningshavare Lön/styrelsearvode Övriga förmåner Pensionskostnad Summa

Styrelsens ordförande 900 – – 900

Övriga styrelseledamöter 500 – – 500

Verkställande direktören 2 321 124 284 2 729

Andra ledande befattningshavare (4 personer) 4 609 191 1 042 5 842

Summa 8 330 315 1 326 9 971
   

NOT 13 Bokslutsdispositioner 

Moderbolaget 2006 2005

Bokslutsdispositioner

Förändring periodiseringsfond – 8 488

Summa – 8 488

 

NOT 14 Skatter

            Koncernen             Moderbolaget

Skatt på årets resultat 2006 2005 2006 2005

Aktuell skatt –22 331 –10 893 –16 745 –13 127

Uppskjuten skatt på 
årets resultat 1 068 –1 699 – –1 092

Skatt hänförlig till 
koncernbidrag – – 19 600 13 160

Summa skatt på årets 
resultat –21 263 –12 592 2 855 –1 059

Sambandet mellan periodens skattekostnad och redovisat resultat

Koncernen 2006 2005

Redovisat resultat före skatt 76 585 –31 536

Skatt enligt tillämplig inhemsk skattesats i 
respektive land –21 442 16 805

Skatteeffekt av icke avdragsgilla kostnader –487 –654

Effekt av upp-/nedskrivning av skattefordran 1 068 –1 699

Skattejustering från tidigare år 60 –

Skatteeffekt av förlustavdrag där uppskjuten 
skattefordran ej redovisats –462 –7 600

Skatteeffekt av nedskrivning på goodwill – –19 224

Skatt avseende ränta på periodiseringsfonder – –220

Total skatt på årets resultat –21 263 –12 592
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NOT 15 Goodwill

Koncernen 2006 2005

Ingående anskaffningsvärden 152 100 148 368

Omräkningsdifferenser –155 3 732

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 151 945 152 100

Ingående nedskrivningar -52 406 –3 600

Årets nedskrivning – –48 060

Omräkningsdifferenser – –746

Utgående ackumulerade nedskrivningar –52 406 –52 406

Utgående planenligt restvärde 99 539 99 694

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

2006 2005

Poolia Sverige 8 598 8 598

Poolia Övriga Norden – –

Poolia Tyskland 3 678 3 800 

Poolia Storbritannien 71 155 71 155

Poolia Vård 16 108 16 141

Prövning av nedskrivningsbehov per segment 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 uppskat-
tade framtida kassaflöden baserade på finansiella budgetar som godkänts 
av ledningen och som täcker en femårsperiod. Kassaflöden bortom femårs-
perioden extrapoleras av försiktighetsskäl utan någon tillväxt. Vad gäller 
nedskrivningstest har detta gjorts på den lägsta nivå där separerbara kassa-
flöden identifierats. Vid beräkning av nyttjandevärden har en diskonterings-
ränta om 7% efter skatt tillämpats inom alla segment förutom Tyskland där 
diskonteringsränta 10% tillämpats.
   

NOT 16 Övriga immateriella tillgångar

Koncernen 2006 2005

Ingående anskaffningsvärden 25 303 17 457

Årets anskaffning 6 039 7 846

Försäljningar/utrangeringar –8 067 –

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 23 275 25 303

Ingående avskrivningar –13 921 –13 062

Försäljningar/utrangeringar 8 034 –

Årets avskrivningar –1 848 –859

Utgående ackumulerade avskrivningar –7 735 –13 921

Utgående planenligt restvärde 15 540 11 382

Under 2005 och 2006 har aktivering skett av investering i nytt affärsstöd-
system. Avskrivning har påbörjats under fjärde kvartalet 2006.

Moderbolaget 2006 2005

Redovisat resultat efter finansiella poster –3 604 –85 782

Skatt enligt tillämplig inhemsk skattesats i 
respektive land 1 009 24 019

Skatteeffekt av icke avdragsgilla kostnader –43 –16

Skatteeffekt av aktieutdelning 1 889 8 182

Skatteeffekt av nedskrivning av 
dotter bolagsaktier – –30 800

Skatt avseende ränta på periodiserings-
fonder – –67

Skatteeffekt av bokslutsdispositioner – –2 377

Total skatt på årets resultat 2 855 –1 059

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 resul-
taträkningar (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:

Koncernen 2006 2005

Uppskjuten skattefordran

Avseende ej utnyttjade under skottsavdrag 31 519 34 882

Avgår bokförd uppskjuten skattefordran –7 364 –7 081

Ej bokförd uppskjuten skattefordran 24 155 27 801

Uppskjuten skattefordran redovisas i koncernbalansräkningen för outnyttja-
de underskottsavdrag, i den mån de kan mötas av upplösning av obeskatta-
de reserver eller eljest med största sannolikhet beräknas utnyttjas inom en 
överskådlig framtid. Skattefordringarna i Norge uppgår till 5 512, varav bok-
fört 2 910. Totala skattefordringar i Danmark, vilka också är bokförda, upp-
går till 2 193. Rätten att nyttja underskottsavdragen i Norge och Danmark 
är evig.
     I Finland förloras rätt till förlustavdrag under åren 2010-2012. Uppskjuten 
skattefordran i Finland, vilken också är bokförd, uppgår till 2 261. 
Uppskjuten skattefordran i Tyskland uppgår till 21 553. Denna skattefordran 
är inte bokförd. I Tyskland är rätten att nyttja underskottsavdrag evig. 
Skattesatserna är i Sverige, Danmark och Norge 28%, i Finland 26%, i 
Tyskland 40% och i Storbritannien 30%.
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Poolia Jönköping AB
Org. nr 556557-4067, Stockholm 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, Stockholm 1 000 100 – –

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

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

Poolia Vård AB
Org. nr 556516-1501, Stockholm 5 000 100 – 8 692

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

Poolia Doctor AB
Org. nr 556583-9742, 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 902 100 TDKK 902 5 961

Poolia Norge AS
Org. nr  983077196, Oslo 905 100 TNOK 905 5 508

Active Nurse AS
Org. nr  982529786, Stjördal 3 956 100 – –

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, Mannheim 100 – –

Poolia Deutschland GmbH
Org. nr HRB 81327, Hamburg 100 – –

Poolia GmbH
Org. nr HRB 53751, Düsseldorf 100 – –

Poolia UK Holdings Ltd
Org. nr  04731846, London 101 414 100 TGBP 10 85 279

Poolia UK Ltd 
Org. nr  2442269, London 1 000 000 100 – –

Summa 128 237

Moderbolaget har 2006 förvärvat Poolia Vård AB från Poolia Sverige AB.  

NOT 19 Kundfordringar

2006 2005

Kundfordringar 181 377 125 239

Reserv osäkra fordringar –2 141 –648

Summa kundfordringar 179 236 124 591

NOT 17 Materiella anläggningstillgångar

        Koncernen        Moderbolaget

Inventarier och datorer 2006 2005 2006 2005

Ingående anskaffningsvärden 45 324 50 501 – 12

Inköp 4 828 2 368 – –

Försäljningar/utrangeringar –2 954 –8 856 – –

Omräkningsdifferenser  –495 1 311 – –

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 46 703 45 324 – 12

Ingående avskrivningar –41 033 –43 977 – –12

Försäljningar/utrangeringar 2 794 7 811 – –

Årets avskrivningar –2 988 –3 750 – –

Omräkningsdifferenser 417 –1 117 – –

Utgående ackumulerade
avskrivningar –40 810 –41 033 – –12

Utgående planenligt restvärde 5 893 4 291 – –

Koncernen disponerar enligt hyresavtal datorer och bilar med ett beräknat 
anskaffningsvärde av 4 307. Avtalade leasingavgifter för dessa kontrakt 
uppgår till 1 394, varav 744 avser år 2007 och resterande belopp åren 
2008-2010. Samtliga avtal avser operationell leasing. Årets kostnad för 
hyra av datorer och bilar av seende leasingavgifter uppgår till 1 032. 
Koncernen disponerar vidare lokaler med avtalade årshyror uppgående till 
19 779. Dessa hyresavtal är huvudsakligen ingångna under 2004 till 2006 
och löper i regel på 1-5 år.

NOT 18 Andelar i koncernföretag

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 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 – –

 NOTE R 
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NOT 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

2006 2005 2006 2005

Upplupna arvodesintäkter 52 645 40 869 – –

Övriga förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 10 361 12 464 628 242

Summa 63 006 53 333 628 242

NOT 21 Aktiekapital

A-aktier B-aktier Totalt

Per 1 januari 2005 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

Nyemission – 21 536 21 536

Per 31 december 2006 4 023 815 14 442 691 18 466 506

Aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B till 1/5 röst. 
Under 2006 genomfördes två nyemissioner om totalt 21 536 aktier á 16,30 
SEK i samband med utnyttjande av teckningsoptioner. Under 2005 genom-
fördes på samma sätt en nyemission om 4 780 aktier á 16,30 SEK. 

Inga nya incitamentsprogram har lanserats under året. Det fanns ett 
optionsprogram från 2003 som löpte ut under 2006. Programmet var riktat 
till ledande befattningshavare och gav rätt att till marknadspris förvärva skul-
debrev med optionsrätter till nyteckning av aktier. I och med att förvärv skett 
på marknadsmässiga grunder torde inte några kostnader för sociala avgifter 
belasta Poolia med anledning av programmet.

De huvudsakliga villkoren för optionsprogrammet var följande:

År 2006

Utestående vid början av året 16 709

Utnyttjade under året –15 337

Förfallna under året –1 372

Utestående vid årets slut –

Teckningskurs 20,90

Teckningstid 2 maj 2004-16 april 2006

Antal utställda teckningsoptioner 20 099*

*Ursprungligen gav en teckningsoption rätt att förvärva en aktie. Med anled-
ning 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 tecknings-
option berättigar till samt av teckningskurserna. Efter sådan omräkning ger 
en teckningsoption rätt att förvärva 1,1 aktier. Utskiftningen av Uniflex 
under 2004 medförde omräkning i enlighet med villkoren av det antal aktier 
som en teckningsoption berättigade till samt av teckningskurserna. Efter en 
sådan omräkning gav en teckningsoption rätt att förvärva 1,41 aktier.
 Vägd genomsnittlig aktiekurs vid utnyttjandet av optionerna 2006 var 45 
SEK. 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. Stiftelsen har under 2006 likviderats och 
överskottet har utdelats till andelsägarna eller överförts till fristående fond.

NOT 22 Resultat per aktie

2006 2005

Nettoresultat 55 322 –44 128

Antal aktier genomsnitt 18 461 18 443

Antal aktier genomsnitt efter utspädning 18 461 18 457

Resultat per aktie, SEK 3,00 –2,39

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3,00 –2,39

Föreslagen utdelning per aktie, SEK 2,50 0,25

Föreslagen utdelning 46 166 4 611

NOT 23 Avsättningar för omstrukturering

2006 2005

Ingående redovisat värde 10 818 –

Årets avsättningar – 10 818

Utnyttjade avsättningar –4 654 –

Återförda avsättningar –4 988 –

Utgående redovisat värde 1 176 10 818

Avsättning har 2005 skett för utgifter i samband med omstrukturering av 
den tyska verksamheten. 959 av kvarvarande avsättning avser utgifter under 
2007 och resterande 217 avser utgifter under 2008.

NOT 24 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 information inte erhållits från Alecta. Redovisad avsättning om 200 
avser förmåns bestämda pensionsplaner i den  norska verksamheten. Då den 
norska verksam heten endast utgör en ringa del av koncernens verksamhet, 
redovisas ej samtliga upplysningar som krävs enligt IAS 19. Koncernens och 
moderbolagets pensionskostnader framgår av not 8.

NOT 25 Skulder till kreditinstitut

Beviljad checkkredit för koncernen uppgår till 2 715 (11 626), varav utnytt-
jad – (120). Övriga skulder till kreditinstitut förfaller till betalning inom 5 år.

NOT 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

2006 2005 2006 2005

Semesterlöneskuld 35 272 30 001 64 –

Personalrelaterade skatter och 
avgifter 11 311 13 138 293 121

Upplupna löner 51 495 36 865 – –

Övriga upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 10 368 10 156 1 427 1 105

Summa 108 446 90 160 1 784 1 226

NOTE R
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NOT 27 Kassaflödesanalys

2006 har moderbolaget lämnat koncernbidrag till det danska dotterföreta-
get med 4 501. Under 2005 lämnades tillskott med 1 932 till det danska 
och 4 520 till det norska dotterföretaget. Under 2005 betalades tilläggs-
köpeskilling avseende tidigare förvärv av Active Nurse AS. 

          Koncernen        Moderbolaget

2006 2005 2006 2005

Utbetald köpeskilling – –5 928 – –

Likvida medel i förvärvade 
dotterföretag – – – –

Påverkan på likvida medel – –5 928 – –

         Koncernen         Moderbolaget

Likvida medel 2006 2005 2006 2005

Kassa och bank 55 527 48 233 1 395 1 962

Kortfristiga placeringar 40 000 40 000 40 000 40 000

Belopp vid årets slut 95 527 88 233 41 395 41 962

Upplysning om betalda räntor
Under perioden erhållen ränta i koncernen uppgick till 2 018 (1 367). Under 
perioden betald ränta i koncernen uppgick till 162 (300).

Under perioden erhållen ränta i moderbolaget uppgick till 802 (717). Under 
perioden betald ränta i moderbolaget uppgick till 3 (25).

Stockholm den 15 februari 2007

   

 Björn Örås Per Uebel Curt Lönnström Mats Sundström

 Styrelseordförande   

     

 Margareta Barchan Monica Caneman Erik Strand

   Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 15 februari 2007    

      

Deloitte AB

Lars Svantemark

Auktoriserad revisor

NOT 28 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. Under 2006 har Poolia 
fakturerat Uniflex AB för utförda tjänster med 2,3 MSEK. Poolias inköp från 
Uniflex AB 2006, som inte avser endast direkt vidarefakturering, uppgår till  
1,2 MSEK. Per den 31 december 2006 hade Poolia en leverantörsskuld till 
Uniflex AB på 1,9 MSEK, i huvudsak hänförlig till tjänster där vidarefakture-
ring skett för kunds räkning. Poolias kundfordran på Uniflex AB uppgick per 
den 31 december 2006 till 0,3 MSEK. Försäljning har också under 2006 
skett till de Björn Örås närstående bolagen Bro Hof Slott AB och Bro Hof 
Golf AB med sammanlagt 0,5 MSEK. Per den 31 december 2006 uppgick 
Poolias kundfordran på Bro Hof Slott AB till 0,1 MSEK. Ingen reservering 
har krävts under 2006 eller 2005 för de fordringar som Poolia haft på när-
stående företag eller personer.
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Revisionsberättelse

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bok-

föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 

i Poolia AB (publ) för räkenskapsåret 2006. Det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandling-

arna och förvaltningen och för att Årsredovisningslagen tillämpas 

vid upp rättandet av årsredovisningen samt för att internationella 

redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och Års-

redovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovis-

ningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncern-

redovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. 

Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med 

hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen 

och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för be-

lopp 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 koncern-

redovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i års-

Stockholm den 15 februari 2007

Deloitte AB

Lars Svantemark

Auktoriserad revisor

Till årsstämman i Poolia AB (publ)

Organisationsnummer 556447-9912

redovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt 

uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åt-

gärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 

mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller 

verkställande 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 Årsredovis-

ningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och 

ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncern-

redovisningen har upprättats i enlighet med inter nationella redo-

visningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och Årsredovis-

ningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och 

ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-

ens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultat räkningen och 

balansräkningen för moder bolaget och för koncernen, disponerar 

vinsten i moder bolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-

frihet för räkenskapsåret.
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Bolagsstyrningsrapport

B OLAGSSTYR N I NGSRAPPORT

Poolia AB (publ) lyder under svensk lagstiftning och dess bolags-

styrning bygger därtill på bolagsordningen, Stockholmsbörsens no-

teringsavtal och andra tillämpliga regler, normer, instruktioner och 

policies. Poolias marknadsvärde understiger tre miljarder kronor, 

och bolaget är därmed inte skyldigt att följa ”Svensk kod för bolags-

styrning”. Poolia har ambitionen att vara ett transparent och tydligt 

företag och avser att följa koden så långt det är lämpligt, med hän-

syn till företagets storlek och verksamhet och vad som är ekono-

miskt rimligt.

Bolagsstämma och bolagsordning
Bolagsstämman i Poolia AB är bolagets högsta beslutande organ 

genom vilket aktieägarna utövar sitt infl ytande över bolaget. Bo-

lagsstämmans uppgifter regleras av aktiebolagslagen och bolags-

ordningen. Bolagsordningen fi nns att tillgå på bolagets webbplats 

www.poolia.se. Alla aktieägare som är registrerade i aktieägar-

registret och anmäler sitt deltagande till bolaget enligt utfärdad 

kallelse har rätt att delta på årsstämman. Varje B-aktie motsvarar 

1/5 röst, medan en A-aktie motsvarar en röst; dock har samtliga 

aktier lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Årsstämma 2006
Senaste årsstämma avhölls den 6 april 2006 i Stockholm. Vid stäm-

man deltog aktieägare, vilka företrädde 77,45  procent av rösterna. 

Stämman omvalde på förslag av valberedningen sittande styrelse med 

undantag av Maria Lilja som avböjt omval. Som ny styrelse ledamot 

valdes Per Uebel. Till styrelsens ordförande omvaldes Björn Örås. 

Årsstämman beslutade även att styrelsearvode utgår med 500 000 

kronor, att fördelas mellan ordinarie styrelseledamöter enligt styrel-

sens bestämmande, samt 900 000 kronor till styrelsens ordförande.

På årsstämman fastställdes 2005 års resultat- och balansräkning 

och i enlighet med styrelsens förslag en utdelning för 2005 till 0,25 

kronor per aktie. Samtidigt beviljade även stämman styrelseleda-

möterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltning-

en under 2005.

Årsstämma 2007
Årsstämma för räkenskapsåret 2006 kommer att hållas i bolagets 

lokaler i Stockholm på Warfvinges väg 20, plan 5, den 12 april 2007  

kl 15.00. Årsredovisningen fi nns tillgänglig från och med den 29 

mars 2007 och kommer att distribueras till samtliga aktieägare.

Styrelsen och dess arbetsordning
Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstäm-

man. Styrelsen ansvarar inför årsstämman i enlighet med det 

 sysslomannaansvar och den vårdnadsplikt, som styrelsens arbets-

ordning samt aktuella författningar, Stockholmsbörsens note-

ringsavtal och av årsstämma formulerade beslut och inriktningar 

ålägger styrelsen. Styrelsen svarar för förvaltningen av bolagets an-

gelägenheter. Styrelsens arbetsområde täcker hela Poolia AB med 

tillhörande hel- eller delägda dotterföretag.

Styrelsen ska i första hand ägna sig åt övergripande och långsik-

tiga frågor samt frågor av osedvanlig beskaffenhet och/eller av stor 

betydelse i övrigt. Vidare har styrelsen att fortlöpande kontrollera 

hur VD uppfyller ansvaret för den löpande förvaltningen.

VD utarbetar förslag till bolagets organisation. Förslaget under-

ställs styrelsen för bedömning, diskussion och beslut. Styrelsen har 

de befogenheter som bolagsordningen och aktiebolagslagen anvisar.

Arbetsordningen för styrelsen innehåller och reglerar: 

• Arbetsområde

• Ansvar och befogenheter

• Styrelsesammanträdenas disposition m m

• Protokoll från sammanträdet

• Arbetsfördelning

• Frågor som fordrar beslut av styrelsen

• Firmateckningsrätt och attestinstruktion

• Ekonomisk rapportering

Vidare har styrelsen utfärdat följande instruktioner och policies:

• Beloppsgränser och handläggningsrutiner för investeringar

• Grundprinciper för extern kommunikation

• Finanspolicy

Interna rapporter såsom bokslut för koncernen upprättas och läm-

nas till styrelsen för varje månad. Inför varje styrelsemöte lämnas 

också en bedömning av helårsutfallet. För koncernen upprättas 

varje kalenderår en affärsplan tillsammans med resultat- och fi nan-

sieringsbudget som fastställs vid ordinarie styrelsemöte i december.

Styrelsesammanträden
Styrelsen har minst sex ordinarie sammanträden per år enligt ar-

betsordningen med vissa fasta punkter på agendan. Mötena ska 

hållas vid tidpunkt som fastläggs årsvis i förskott i en årsmötesplan. 

Enskild styrelseledamot äger också rätt att hos ordföranden begära 

att styrelsesammanträde hålls för viss fråga.

Årsmötesplan Ärenden att behandla

Februari Årsbokslut och bokslutskommuniké

Mars/april Årsstämma

 Konstituerande styrelsemöte efter årsstämman

April/maj Kvartalsbokslut 1:a kvartalet och pressmeddelande

 Målsättningar inför affärsplanearbete

Augusti Kvartalsbokslut 2:a kvartalet och pressmeddelande

Okt/nov Kvartalsbokslut 3:e kvartalet och pressmeddelande

             Strategi och affärer

December Budget- och affärsplanemöte 

 Utvärdering av styrelsens och VDs arbete

 Ersättningar till ledande befattningshavare
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Under de ordinarie styrelsesammanträdena behandlas även bola-

gets och dotterföretagens verksamhet och resultat, samt andra ak-

tuella projekt och frågor. Utöver de ordinarie sammanträdena kan 

extra sammanträden förekomma och även sammanträden per tele-

fon, ”per capsulam”, vid brådskande fall.

Styrelsen har sedan årsstämman 2006, förutom konstituerande 

sammanträde, hållit sex ordinarie sammanträden fram till faststäl-

landet av denna årsredovisning. Vid dessa möten har styrelsen be-

handlat de fasta punkter som förelegat vid respektive styrelsemöte 

såsom affärsläge, marknadsläge, ekonomisk rapportering, budget, 

prognos och projekt. Därutöver har övergripande strategiska frågor 

avseende bland annat bolagets inriktning, omvärldsfrågor och till-

växtmöjligheter analyserats. Utöver de ordinarie sammanträdena 

har två extra sammanträden hållits. VD och tillika koncernchef 

samt fi nans direktör är adjungerade vid samtliga styrelsesamman-

träden, utom vid frågor rörande ersättning till ledande befattnings-

havare samt vid utvärdering av styrelsens och verkställande direk-

törens arbete. 

Styrelseledamöter
I styrelsen har ingått de av årsstämman valda ledamöterna Björn 

Örås (ordförande), Margareta Barchan, Monica Caneman, Curt 

Lönnström (vice ordförande), Mats Sundström och Per Uebel. För 

information om styrelseledamöternas väsentliga uppdrag utanför 

koncernen och aktieinnehav i bolaget se sidan 57.

Styrelsens ordförande erhåller enligt årsstämmans beslut 

900 000 kronor, övriga ledamöter fördelar det av årsstämman 2006 

fastslagna arvodet 500 000 kronor lika, med 100 000 kronor per 

ledamot. Koncernens fi nansdirektör Mats Påhlson har under året 

fungerat som styrelsens sekreterare.

Styrelseordförande
Styrelseordföranden representerar styrelsen såväl externt som in-

ternt. Ordföranden svarar för att alla formella krav enligt bolagsord-

ningen och lagstiftningen fullgörs och leder styrelsearbetet. Vid års-

stämman 2006 återvaldes Björn Örås som ordförande. Han har varit 

styrelsens ordförande sedan år 2000. Vid det konstituerande styrelse-

mötet 6 april 2006 valdes Curt Lönnström till vice ordförande.  

Verkställande direktör
VD har hand om den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer 

och anvisningar styrelsen meddelar. VD eller den som denne sät-

ter i sitt ställe är föredragande i styrelsen. Verkställande direktören 

håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bo-

lagets fi nansiella ställning och utveckling. Erik Strand, som är VD 

för Poolia AB och koncernchef för Pooliakoncernen, tillträdde den 

1 oktober 2003. För information om verkställande direktörens vä-

sentliga uppdrag utanför koncernen och aktieinnehav, se sidan 56.

Koncernledning
Verkställande direktören för Poolia AB leder koncernledningen. 

Koncernledningen består förutom av koncernchefen av de personer 

som denne utser. Den är ett samrådsorgan åt koncernchefen och har 

således själv inte någon beslutanderätt. Koncernledningen samman-

träder under de former som koncernchefen bestämmer. Koncern-

ledningen sammanträder minst en gång i månaden med protokoll-

förda möten. Finansdirektören har en rapporteringsskyldighet till 

styrelsen, som innebär att säkerställa att all fi nansiell information av 

väsentlighet framkommer till styrelsen. 

Finansiell rapportering
Styrelsen ansvarar för att bolagets organisation är utformad så att 

bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett  betryggande 

sätt och att fi nansiella rapporter såsom delårsrapporter och årsbokslut 

till marknaden utformas i enlighet med lag, tillämpliga redovisnings-

standarder och övriga krav som fi nns för börsnoterade bolag.

Delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsredovisning be-

handlas av styrelsen och utfärdas av koncernchefen på styrelsens upp-

drag. Koncernchefen ska se till att bokföringen i koncernens bolag 

fullgörs i överensstämmelse med lag, och att medelsförvaltningen 

sköts på ett betryggande sätt. För koncernen upprättas ett bokslut 

varje månad som lämnas till styrelsen och till koncernledningen.

Utskott & kommittéer
Styrelsen har beslutat att styrelsen som helhet ska utgöra bolagets 

revisionsutskott med uppgift att följa revision av bolaget och koncer-

nen samt avge förslag till årsstämman avseende val av revisorer.

Styrelsen har beslutat att hela styrelsen ska hantera ersättnings-

frågor till ledande befattningshavare. Styrelsen fastlägger lön och 

ersättning till bolagets VD samt principer för lön och övriga ersätt-

ningar till övriga ledande befattningshavare. Fastlagda löner till 

övriga ledande befattningshavare ska underställas styrelsens ord-

förande för information eller godkännande.

Valberedning
I enlighet med beslut vid årsstämman 2006 ska styrelsens ordförande 

senast vid tredje kvartalets utgång sammankalla de tre största aktie-

ägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valbered-

ningen. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresen-

tant. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i 

samband med bolagets rapport för tredje kvartalet. Valberedningen 

ska till årsstämman lämna förslag till:

• Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

• Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter 

samt eventuell ersättning för utskottsarbete

• Val av och arvode till revisorer och revisorssuppleant (i förekom-

mande fall)

• Beslut om principer för utseende av valberedning

• Ordförande vid årsstämman.

Poolias valberedning utsågs den 25 oktober 2006. Valberedning-

en inför årsstämma 2007 består av KG Lindvall, Robur Fonder AB, 

Thomas Ehlin, Nordea Fonder AB samt Björn Örås, Poolia. 

Thomas Ehlin har utsetts till valberedningens ordförande.

Denna bolagsstyrningsrapport är ej granskad av bolagets revisorer.
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Koncernledning

Erik Strand

Koncernchef och VD i Poolia AB.  

Född 1951; anställd i Poolia sedan 2003. 

Gymnastiklärare, Lillsveds Gymnastik och Idrottsskola;  

marknadsekonom, RMI Berghs. 

Bakgrund: Reklamchef, NK; marknadschef, distriktschef 

m fl  befattningar inom Axfood; VD och koncernchef, Ticket 

Travel Group; marknads- och försäljningsdirektör, SAS; VD 

och koncernchef, Business Communication Group (Bure). 

Aktieinnehav: 100 000

Susanna Marcus

VD i Poolia Sverige AB. 

Född 1965; anställd i Poolia sedan 2001. 

Gymnasieekonom; studier i juridik. 

Bakgrund: VD, Fujitsu Services; affärsområdeschef och 

försäljningschef, ICL.

Aktieinnehav: 3 000

 

Mats Påhlson

Finansdirektör.

Född 1963; anställd i Poolia sedan 2004. 

Civilekonom, Växjö universitet; MIL-programmet, Manage-

ment i Lund; Training for international operation, IFL.

Bakgrund: Ekonomidirektör, AGA Gas Sverige; ekonomi-

direktör, AGA S/A Brasilien; marknadschef, AGA Gas 

Sverige; ekonomidirektör, Lernia AB. 

Aktieinnehav: 1 000

Björn Wide

Internationell chef.

Född 1967; anställd i Poolia sedan 2005.

Civilekonom, Linköpings Universitet; studier i juridik.

Bakgrund: Ekonomi- och IT-chef, Observer Sverige; 

business controller, M&A, affärsutveckling, Observer Group; 

VD, Romeike Ltd, London; head of business controlling, 

Intrum Group. 

Styrelseuppdrag: Dustin AB t o m augusti 2006. 

Aktieinnehav: 0

Tarja Roghult

VD-assistent.

Född 1959; anställd i Poolia sedan 2001. 

Studier i engelska och socialantropologi.

Bakgrund: GD- och AC-sekreterare samt assistent för Sida 

i Zambia och Sydafrika. 

Aktieinnehav: 0

Helena Nilsson

Informationschef. 

Född 1963; anställd i Poolia sedan 2005. 

Licentiatexamen i medicinsk vetenskap, Karolinska Insti-

tutet; studier i företagsekonomi, medie- och kommunika-

tionsvetenskap samt pedagogik.

Bakgrund: Affärsutvecklingschef, Appelberg AB; informa-

tör, Perstorp AB; journalist, Sydsvenska Dagbladet; 

forskare, Försvarets Forskningsanstalt. 

Aktieinnehav: 1 000
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Björn Örås

Styrelseordförande.

Född 1949; medlem av styrelsen sedan grundandet 1989. 

Fil kand i ekonomi, Lunds Universitet. 

Bakgrund: Produkt gruppchef,  Pierre Robert; produkt-

gruppchef, IKEA; VD och reklambyråchef Apple & Falk, 

Blanking; VD, Poolia.

Egen verksamhet: Björn Örås Marketing, Karat Utveck-

ling, SMA. 

Styrelseuppdrag: ordförande i Unifl ex och Bro Hof Slott.

Aktieinnehav: 8 175 260

Margareta Barchan

Född 1950; medlem av styrelsen sedan 2003. 

MSc, HEC Jouy en Josas och University of Oxford; studier vid 

Harvard Business School. 

Bakgrund: Olika befattningar inom försäljning, marknad och infor-

mation inom bl a Boehringer Ingelheim och Astra. Grundare av fl era 

bolag, bl a Celemi, NormannParners och The Change Leaders samt 

den internationella ungdomsorganisationen Pioneers of Change. 

Styrelseuppdrag: Karolinska Institutet Education AB, Celemiab 

Group AB, Stiftelsen Mecena, Öresund Science Region, Öresund 

Entrepreneurship Academy och Stiftelsen för Professionell Inte-

grerad Scenkonst, Moomsteatern i Malmö.

Aktieinnehav: 1 000

Monica Caneman

Född 1954; medlem av styrelsen sedan 2002. 

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. 

Bakgrund: vice VD och stf koncernchef inom SEB.

Styrelseuppdrag: ordförande i Linkmed AB; styrelseleda-

mot i Investment AB Öresund, Orexo AB, Schibsted ASA, 

EDB Business Partner ASA, Lindorff Holding AB, Point 

Scandinavia AB, SJ AB, Citymail AB, Nya Livförsäkrings 

AB, SEB TryggLiv, Rezidor Hotel Group AB och XPonCard 

Group AB.

Aktieinnehav: 3 000

Curt Lönnström

Född 1943; medlem av styrelsen sedan 1999. 

Civilekonom, Stockholms Universitet. 

Bakgrund: VD och koncernchef i bl a Beijer Alma, Kongsbo 

Industrier, Investment AB Argentus och Tibnor AB. 

Styrelseuppdrag: ordförande i Catena , Domarbo Skog AB, 

Innoventus Project AB, Minvest AB och Thurne Teknik AB; 

vice ordförande i Note; styrelseledamot i HQ Bank, Unifl ex, 

O.F. Ahlmark & Co, Tesab AB, Accent Equity Partners och 

Olle Olsson Holding AB.

Aktieinnehav: 18 000

Mats Sundström

Född 1955; medlem av styrelsen sedan 2005. 

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Bakgrund: Ledande befattningar inom Kinnevikkoncernen. Bedriver 

sedan 1994 riskkapitalverksamhet.

Styrelseuppdrag: ordförande i DIBS Payment Services AB; ledamot i 

TV4 AB, Powermill Service Group AB och iBizkit AB. 

Aktieinnehav: 3 000

                    

Per Uebel

Född 1966; medlem av styrelsen sedan 2006. 

Civilekonom, Stockholms Universitet. 

Bakgrund: Bl a regionchef , H&M i Sverige, Holland, Bel-

gien, Tyskland och Österrike; försäljningsdirektör, Lindex; 

landschef, Lindex Sverige; VD, Lindex Tyskland; butiks-

driftsdirektör, Ica AB; VD, Ica Sverige AB och Hemköp AB. 

Styrelseuppdrag: Dagab AB.

Aktieinnehav: 0
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Producerad av Poolia i samarbete med Sund Kommunikation

Foto: Håkan Lindgren

Tryck: Strokirk-Landströms, Lidköping, 2007

Medarbetare på omslaget: Lorenzo Ragghianti, Julia Kelly och Irene Lin, London (framsidan) samt Janina Hormel, München (baksidan)

Inbjudan till årsstämma

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma 

 torsdagen den 12 april 2007 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 onsdagen den 4 april 2007, 

dels vara anmäld hos Poolia senast onsdagen den 4 april 2007, 

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 organisa-tions-

nummer samt antal biträden anges. För att aktieägare med förvalt-

ningsregistrerade aktier ska ha rätt att delta i årsstämman fordras 

att aktieägaren låter registrera sitt innehav under eget namn så att 

aktierna är ägarregistrerade i god tid före den 4 april 2007.

Utdelning
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 2,50 SEK per aktie. 

Som avstämningsdag föreslås den 17 april. Om årsstämman be-

slutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut från 

VPC AB den 20 april.

Kalendarium
Delårsrapport januari-mars 8 maj 2007

Delårsrapport januari-juni 21 augusti 2007

Delårsrapport januari-september 25 oktober 2007

Bokslutskommuniké 2007 februari 2008
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Adresser

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: 036-17 32 60

Fax: 036-17 32 61

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: 011-21 96 30

Fax: 011-21 96 31

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: 018-16 93 60

Fax: 018-16 93 61

uppsala@poolia.se

Poolia Västerås

Iggebygatan 12

720 22 Västerås

Tfn: 021-15 19 70

Fax: 021-15 19 71

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

Rådhuspladsen 16, 2 sal

1550 København V

Tfn: +45 70 27 37 47

Fax: +45 70 27 37 46

danmark@poolia.com

Poolia Finland

Salomonkatu 17B

00100 Helsinki

Tfn: +358 9 542 202 00

Fax: +358 9 542 202 20

fi nland@poolia.com

Poolia Düsseldorf

Graf-Adolf-Straße 70

40210 Düsseldorf

Tfn: +49 211 936 564-0

Fax: +49 211 936 564-63

duesseldorf@poolia.com

Poolia Frankfurt

Stresenmannallee 30

60596 Frankfurt

Tfn: +49 69 21 93 09-0

Fax: +49 69 21 93 09-20

frankfurt@poolia.com

Poolia Hamburg

Mönckebergstraße 5

20095 Hamburg

Tfn: +49 40 323 10 79-0

Fax: +49 40 323 10 79-10

hamburg@poolia.com

Poolia Köln

Hohenzollernring 37

50672 Köln

Tfn: +49 221 2779 45-0

Fax: +49 221 2779 45-45

koeln@poolia.com

Poolia Mannheim

C2, 20

68159 Mannheim

Tfn: +49 621 170 29 29

Fax: +49 621 158 29 17

mannheim@poolia.com

Poolia München

Schellingstraße 35

80799 München

Tfn: +49 89 242 948-0

Fax: +49 89 242 948-20

muenchen@poolia.com

Poolia Bristol (öppnar våren 2007)

1 Friary

Temple Quay

Bristol BS1 6EA

Tfn: +44 117 344 5061

Fax: +44 117 344 5190

bristol@poolia.co.uk

Poolia Edinburgh

9-10 St Andrew Square

Edinburgh EH2 2AF

Tfn: +44 131 718 6002

Fax: +44 131 718 6125

edinburgh@poolia.co.uk

Poolia Glasgow

69 Buchanan Street

Glasgow G1 3HL

Tfn: +44 141 314 3701

Fax: +44 141 314 3801

glasgow@poolia.co.uk

Poolia London/Canary Wharf

25 Canada Square

Canary Wharf

London E14 5LB

Tfn: +44 20 7038 8043

Fax: +44 20 7038 8113

canarywharf@poolia.co.uk

Poolia London/Holborn

Marlborough Court

14-18 Holborn

London EC1N 2LE

Tfn: +44 20 7464 1550

Fax: +44 20 7464 1999

london@poolia.co.uk

Poolia Reading

Davidson house

Forbury Square

Reading RG1 3EU

Tfn: +44 118 900 1180 

Fax: +44 118 900 1181

reading@poolia.co.uk

Dedicare Sverige

Kungsholmsstrand 147

112 48 Stockholm

Tfn: 08-555 656 00

Fax: 08-555 651 45

dedicare@dedicare.se

Dedicare Norge

Postboks 41

7501 Stjørdal

Norge

Tfn: +47 74 80 40 70

Fax: +47 74 80 40 71



2006
”Vår framgång bygger på en tydlig specialisering 

                och en ständig strävan efter högsta kvalitet”

Å R S R E D O V I S N I N G

Poolia AB (publ)

Warfvinges väg 20

Box 30081

104 25 Stockholm

Telefon: 08 - 555 650 00

Fax: 08-  555 650 01

Org.nr: 556447- 9912

www.poolia.se
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