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•

Omsättningen för perioden januari-december uppgick till 80,6 MSEK (18,3 MSEK)
en ökning med 340 % jämfört med samma period föregående år. Omsättningen för
fjärde kvartalet uppgick till 24,4 MSEK (9,2 MSEK) en ökning med 164 % jämfört med
samma kvartal föregående år.

•

Rörelseresultatet för perioden januari-december uppgick till 1,7 MSEK (0,5 MSEK).
Rörelseresultatet under fjärde kvartalet uppgick till -0,4 MSEK (0,9 MSEK).

•

Resultatet efter skatt för perioden januari-december uppgick till -0,7 MSEK (0,5
MSEK). För fjärde kvartalet uppgick resultatet efter skatt till -0,9 MSEK (0,5 MSEK).

•

Rörelseresultatet per aktie uppgår till SEK 0,11 (0,03).

•

Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 5,6 MSEK (2,1 MSEK).

•

NGS har haft engångskostnader avseende integration av förvärvade bolag för
perioden januari-december med 1,8 MSEK.

•

Skatten för perioden januari-december uppgår till 1,3 MSEK och är hänförligt till
förvärv av bolag under innevarande år, vilket innebär att förlustavdrag inte kan
användas. NGS förlustavdrag kvarstår dock och uppgår till ca 40 MSEK.

•
•

Koncernens soliditet uppgår till 33% (68%).
Omsättningen proforma för perioden januari-december uppgår till 101 MSEK och
rörelseresultatet proforma uppgår till 2,4 MSEK.

Vision och strategi
NGS skall utveckla onoterade bolag med hög
tillväxt inom tjänstesektorn. Ägarandelen skall
vara av den storleken att NGS kan agera som
huvudägare. Expansionen skall ske genom
förvärv och organisk tillväxt.

Likviditet
Vid periodens utgång uppgick likvida medel
till 5,6 MSEK (2,1 MSEK).

Omsättning och resultat
Koncernens omsättning under det fjärde
kvartalet uppgick till 24,4 MSEK (9,2 MSEK).

Aktien
Aktien noteras på NGM Equitys lista (Nordic
Growth Market). Antalet utestående aktier
uppgick vid periodens utgång till 16 108 593
st. Kursen per den 31 december 2008 var SEK
1,12.

Teckningsoptioner
NGS har inga utestående teckningsoptioner.

Resultatet efter skatt för det fjärde kvartalet
uppgick till -0,9 MSEK (0,5 MSEK).
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar fjärde kvartalet uppgick till 0,1
MSEK (0,1 MSEK).

Aktiekapitalet
Det egna kapitalet i moderbolaget uppgår per
den 31 december till 28 192 TSEK varav
aktiekapitalet utgör 16 109 TSEK.

Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,04
(0,03) och efter utspädning av konvertibeln till
SEK -0,04 (0,03).

VD-kommentar
NGS har lyckats skapa en intressant och
spännande koncern under 2008. Resurs Care
och Psykiatrika förvärvades under 2008 och
Vikariepoolen i slutet av 2007. Tillsammans
har dessa förvärv skapat grunden för den
plattform NGS vill bygga med tjänsteföretag.
Nu skall befintliga bolag utvecklas och
kompletteras med förvärv så att omsättningen
kan fördubblas inom en snar framtid.

Redovisningsprinciper
NGS Groups fjärde kvartalsrapport för 2008 är
upprättad enligt IAS 34 ”Delårsrapportering”.
Moderbolaget tillämpar RFR 2 Redovisning
för juridiska personer, som är tillämplig för
svenska juridiska personer som är moderbolag
i koncerner som tillämpar IFRS.

NGS Group skall bli ett intressant alternativ
för placerare som tror på tjänstesektorn, men
inte vill investera i enbart en bransch.
NGS har trots finanskrisen ännu inte känt av
någon nedgång i några dotterbolag. I vissa fall
finns till och med en förväntan om att öka
omsättningen. Det är främst Sjuk- och
friskanmälan inom UniMed som dessa
förhoppningar finns. En helt ny IT-plattform
skapar möjligheter som är unika när det gäller
rutiner och uppföljning av korttidsfrånvaron.

Redovisningsprinciperna för delårsrapporten
stämmer i övrigt med den årsredovisning som
NGS gav ut avseende år 2007. De förändringar
i IFRS som gäller sedan årsskiftet påverkar
inte NGS redovisning.

NGS strategi att växa genom förvärv i
kombination med tillväxt för befintliga bolag
ligger fast och det finns stora möjligheter att
göra bra affärer under 2009.

Investeringar
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under fjärde kvartalet uppgick
till 345 TSEK (40 TSEK). Koncernens
investeringar i immateriella anläggningstillgångar under fjärde kvartalet uppgick till
0 TSEK (0 TSEK).

Det skall bli spännande att möta 2009 med
möjligheter till nya och spännande affärer med
bra lönsamhet och god tillväxt.

Konvertibla skuldebrev
NGS har givit ut ett konvertibelt skuldebrev
med löptid på 2 år med en ränta på 12% och en
konverteringskurs på 2 kronor.

Bertil Haglund – Verkställande direktör
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Omsättningen uppgick under fjärde kvartalet
till 8,8 MSEK och 32,6 MSEK för perioden.
Rörelseresultat för perioden uppgick till 2,3
MSEK.

NGS är indelat i följande affärsområden.
•

•

Bemanning:
- Vikariepoolen – ett bemanningsbolag inom förskola & skola samt
vård & omsorg.
- First Med – ett bemanningsbolag
med fokus på sjukvården.
- Psykiatrika – ett bemanningsbolag
som hyr ut läkare.
Sjukvårdstjänster:
- Call X Marketing – telemarketing
och säljstöd med inriktning på
läkemedelsbranschen.
- UniMed Care – resurs åt företag
för hantering av korttidsfrånvaro.

First Medical
NGS Group förvärvade Resurs Care den 19
maj från Resurs CNC AB. Bolaget är u.n.ä till
First Medical Sverige AB.
First Med hyr ut sjuksköterskor med
specialistkompetens
samt
allmänläkare.
Kunderna är främst Landstingen i hela landet
och där flertalet avtal är upphandlade.
Verksamheten kompletterar övriga bolag i
koncernen på ett mycket bra sätt och det finns
betydande synergier inom kund, personal och
administration.

Affärsläge för respektive affärsområde
Affärsområde bemanning:

Omsättningen uppgick under fjärde kvartalet
till 3,4 MSEK och 9,5 MSEK för perioden.
Rörelseresultatet för perioden uppgick 0,8
MSEK. First Med konsolideras från och med
juni 2008.

Vikariepoolen
Vikariepoolen erbjuder vikarier till Förskola &
Skola samt Vård & Omsorg. Huvuddelen av
omsättningen kommer från Förskola & Skola
där verksamheten är upphandlad enligt lagen
om offentlig upphandling. Vikariepoolen är
ledande inom detta segment och har cirka 60%
av marknaden. Kunderna är enheter inom den
kommunala skolan främst i Storstockholm.

Utvecklingen har varit svag under 2008 främst
beroende på begränsade säljresurser och
integrationen till NGS Group. Fokus på
befintliga kunder och nya affärer kommer att
prioriteras under 2009.

Vikariepoolen har utvecklats mycket positivt
under fjärde kvartalet jämfört med samma
period förra året och omsättningen har ökat
med 42 % jämfört med samma period förra
året. Resultatet för perioden är belastat med
engångskostnader på cirka 1,8 MSEK
avseende personalbemanning, hyra, flytt och
IT-anpassning i samband med förvärvet.

Psykiatrika
Bolaget hyr ut Psykiatriker till Landsting. Det
råder stor brist på Psykiatriker och efterfrågan
från Landstingen kommer att bestå under lång
tid.
För att möta efterfrågan kommer Psykiatrika
att ha stort fokus på rekryteringsprocessen och
erbjuder lösningar och förmåner för att behålla
och fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

Antalet utbokade timmar fortsätter utvecklas
positivt. Under perioden ökade dessa med 35%
och det är Förskola och Skola som står för
ökningen. Vård och Omsorg ligger kvar på
samma nivåer som motsvarande period förra
året. Den del av marknaden för vårdtjänster
som Vikariepoolen verkar på har förändrats
under de sista två åren och kräver en annan typ
av bearbetning. Vikariepoolen fortsätter sin
satsning på området och har som fokus att
bearbeta de kunder där man idag har ramavtal.

Omsättningen uppgick under fjärde kvartalet
till 9,6 MSEK och för perioden till 28,5
MSEK, vilket är en ökning med 55% jämfört
med
samma
period
föregående
år.
Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1,3
MSEK. Psykiatrika konsolideras från och med
april 2008.
Verksamheten har utvecklats mycket positivt
med hög tillväxt och bra resultat. Fjärde
kvartalet är till viss del påverkat av kostnader i
samband med förvärvet och integrationen
inom NGS Group.

För att öka marknadsnärvaron i Göteborg har
Vikariepoolen rekryterat personal med
säljande funktion under fjärde kvartalet.
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Affärsområde sjukvårdstjänster:

Närstående transaktioner
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande
befattningshavarna har eller har haft någon
direkt
eller
indirekt
delaktighet
av
affärstransaktion med Bolaget, som är eller har
varit av onormal till sin karaktär.

Call X Marketing
Call X erbjuder olika typer av säljstödstjänster
till läkemedelsföretag. Utvecklingen har varit
svag under perioden främst beroende på det
stöd Call X gett till UniMed Care.

Marknadsmässiga transaktioner finns mellan
VD:s bolag Förvaltnings AB Kronopark
(huvudägare i NGS) och NGS Group med
dotterbolag, i form av ett hyreskontrakt där
kostnaden fördelas proportionellt i förhållande
till använd yta. Hyresbeloppet uppgår till 1 359
STEK och avser total yta för NGS Group med
samtliga dotterbolag.

Call X har erhållit nya uppdrag inom
besöksbokning som kommer att påbörjas under
första kvartalet 2009 och fördubbla
omsättningen.
Omsättningen uppgick under fjärde kvartalet
till 0,5 MSEK och 1,7 MSEK för perioden.
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -0,3
MSEK.
UniMed Care
UniMed är färdig med utvecklingen av den
nya IT-plattformen som kommer att erbjuda
stora möjligheter för UniMeds kunder. Sjukoch friskanmälan kommer att gå in i ett nytt
skede och fungera ännu mer som ett
chefsverktyg.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
UniMed Car är en av de ledande aktörerna för
tjänsten Sjuk- och friskanmälan. Inom detta
segment har konkurrensen ökat. För att behålla
detta försprång är det viktigt att UniMeds
lönsamhet kan täcka de investeringar som
gjorts för att utveckla denna nya plattform.
Detta kombinerat med att öka inflödet av nya
kunder är helt avgörande för UniMeds framtid.

UniMed står väl rustad inför framtiden och
kommer att kunna utvecklas snabbt under de
kommande kvartalen, med hög tillväxt och bra
resultat.

I Call X är verksamheten för liten i dagsläget
och omsättningen måste ökas genom förvärv
eller tillsättandet av en bättre säljorganisation
för att kunna ingå i NGS.

Utvecklingskostnaden har dock blivit högre än
förväntat men detta uppvägs av en betydligt
högre kvalitet i systemet. Den aktiverade
utvecklingskostnaden
för
IT-plattformen
beräknas skrivas av under 5 år.

Vikariepoolen är marknadsledande med en bra
position och god lönsamhet. Det finns ett antal
konkurrenter som också utvecklas snabbt samt
en helt ny marknad i Göteborg och Malmö
som inte är upphandlad. Det finns en risk att
lönsamheten och tillväxten avstannar inom
Vikariepoolen som kan leda till ett försämrat
resultat- och kassaflöde.

Organisationen har förstärkts med ytterligare
säljresurser för att möta behoven i marknaden.

Förvärvet av Psykiatrika är gjort för att tillföra
ett nytt och spännande affärsområde inom
NGS. Detta har ökat omsättningen och
förbättrat resultatet positivt. Integreringen av
denna verksamhet är förenad med en affärsrisk
där det är viktigt att kunna bibehålla
resultatnivån och personal. Verksamheten
baseras på offentliga upphandlingar där
Landstinget i framtiden kan välja andra
leverantörer än Psykiatrika.

UniMed har tecknat avtal med två stora kunder
under fjärde kvartalet som innebär att antalet
anslutna ökar med 11 000 personer.
Omsättningen uppgick till 1,8 MSEK under
fjärde kvartalet och 7,0 MSEK för perioden.
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1,7
MSEK.
Moderbolaget
NGS Group AB
Omsättningen uppgick under fjärde kvartalet
till 4,3 MSEK och för perioden 5,2 MSEK.
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -0,6
MSEK.

Förvärvet av First Med är gjort för att det finns
tydliga synergier med övriga bolag. Det är
viktigt att NGS Group kan utvinna dessa
fördelar så att lönsamhet uppstår. Den största
delen är upphandlade avtal via Landstinget och
det finns även här en risk att hamna utanför
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detta avtal om pris och kvalitet är sämre än
konkurrenterna.

Styrelsen och verkställande direktören
försäkrar att denna delårsrapport ger en
rättvisande översikt av företagets och
koncernens verksamhet, ställning och resultat
samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget och de
företag som ingår i koncernen står inför.

Sammantaget har NGS en stor andel
bemanningsföretag och det finns en risk att
marknaden för uthyrning minskar och att detta
påverkar NGS Group som koncern.
Rapporttillfällen
NGS avger rapporter avseende ekonomisk
information vid följande tidpunkt:

Per Odgren
Styrelseordförande

29 april 2009 –Årsstämma samt Q1
21 augusti 2009 – Q2
23 oktober 2009 – Q3
26 februari 2010 – Bokslutskommuniké 2009

Peter Näslund
Orvar Pantzar
Hans-Åke Åbinger

Stockholm den 20 februari 2009
Bertil Haglund
Verkställande direktör

NGS Group AB (publ)
Lästmakargatan 10, SE 111 44 Stockholm.
Tel 08-791 91 00, Fax 08-791 95 30
Org.nr. 556535-1128
www.ngsgroup.se

Denna rapport är information som NGS Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen
lämnades till media för offentliggörande den 20
februari 2009 kl 09:00.

Revisorernas granskningsrapport
Denna fjärde kvartalsrapport för 2008 har inte
varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.
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Koncernens resultaträkning
Okt-Dec 2008

Okt-Dec 2007

Jan-Dec 2008

Jan-Dec 2007

24.432
24.432

9.238
9.238

80.645
80.645

18.336
18.336

-3.035
-2.868
-18.982
66

-626
-1.163
-6.512
-56

-9.674
-9.687
-59.388
-192

-2.114
-3.156
-12.484
-115

Rörelseresultat

-387

881

1.704

467

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter
Nedskrivning aktier dotterbolag
Finansiella kostnader

-358

11
-127

143
-1.248

12
-224
-948

Resultat efter fin. poster

-745

765

599

-693

Inkomstskatter

-159

-306

-1.296

1.198

Periodens resultat

-904

459

-697

505

Okt-Dec 2008

Okt-Dec 2007

Jan-Dec 2008

Jan-Dec 2007

4.275
4.275

801
801

5.199
5.199

2.712
2.712

-256
-1.022
-857
-46

-575
-350
-85
-43

-667
-3.391
-1.659
-123

-1.925
-1.235
-309
-63

2.094

-252

-641

-820

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Nedskrivning aktier dotterbolag

-451
-

1
-112
-

-1.124
-

1
-156
-1.028

Resultat efter finansiella poster

1.643

-363

-1.765

-2.003

Belopp i tkr

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

1

Rörelsens kostnader
Tjänster och handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning materiella anläggningstillgångar

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i tkr

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

1

Rörelsens kostnader
Tjänster och varor
Övriga kostnader
Personalkostnader
Avskrivning inventarier
Rörelseresultat

Inkomstskatter
Periodens resultat

-

-

-

1.500

1.643

-363

-1.765

-503

Resultat per aktie (avser koncern)

Jan-Dec 2008

Resultat per aktie efter skatt före utspädning
Resultat per aktie efter skatt och efter utspädning
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-0,04
-0,04

Jan-Dec 2007
0,03
0,03

Koncernens balansräkning

2008-12-31

2007-12-31

Summa anläggningstillgångar

39.308
1.958
808
4.300
46.374

14.544
270
4.300
19.114

Omsättningstillgångar
Lager inkl värdepapper
Kundfordringar
Övriga fordringar
Interimsfordringar
Likvida medel

309
10.618
1.686
2.075
5.588

755
5.748
2.639
2.667
2.080

Summa omsättningstillgångar

20.276

13.889

Summa tillgångar

66.650

33.003

16.109
19.386
-13.030
-697

16.109
19.386
-13.534
504

Summa eget kapital

21.768

22.465

Långfristiga skulder
Konvertibla skuldebrev
Erhållna lån

5.300
11.417

-

Summa långfristiga skulder

16.717

0

Checkkrediter
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Skuld tillkommande köpeskilling
Interimsskulder

1.067
2.582
5.964
10.000
8.552

1.106
1.337
2.079
6.016

Summa kortfristiga skulder
Summa skulder och eget kapital

28.165
66.650

10.538
33.003

Belopp i tkr
Anläggningstillgångar
Goodwill
Balanserade utgifter
Inventarier
Uppskjuten skattefordran

Not
3

4

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Upparbetat resultat
Periodens resultat

Kortfristiga skulder
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Förändring av koncernens Eget kapital

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Upparbetat
resultat
Eget kapital
inklusive
hänförligt till
periodens moderbolagets
resultat
aktieägare

Eget kapital 1 januari 2007
Periodens resultat
Summa redovisade intäkter och kostnader
Aktiverade kostnader förvärv av dotterbolag
Nyemission

4.345

7.770

11.764

-4.245
15.861

Eget kapital 31 december 2007

16.109

19.386

-13.030

22.465

Eget kapital 1 januari 2008
Periodens resultat
Summa redovisade intäkter och kostnader

16.109

19.386

-13.030
-697
-697

22.465

Eget kapital 31 december 2008

16.109

-13.727

21.768
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19.386

-13.534
504
504

-1.419
504
-4.245
27.625

-697

Moderbolagets balansräkning
Belopp i tkr
Anläggningstillgångar
Inventarier
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordran

2008-12-31

2007-12-31

435
48.992
4.300

158
24.136
4.300

53.727

28.594

299
2
5.273
586
449
977

754
232
1.877
613
1

Not

2
4

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Lager inkl värdepapper
Kundfordringar
Fordringar hos koncernbolag
Skattefordran
Övriga fordringar
Interimsfordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

7.586

3.477

Summa tillgångar

61.313

32.071

Eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat

16.109
26.031
-12.183
-1.765

16.109
26.031
-11.680
-503

28.192

29.958

Konvertibla skuldebrev
Erhållna lån

5.300
11.417

-

Summa långfristiga skulder

16.717

0

Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Skulder till koncernbolag
Övriga skulder
Skuld tillkommande köpeskilling
Interimsskulder

818
4.460
107
10.000
1.019

591
501
829
71
121

Summa kortfristiga skulder

16.404

2.113

Summa skulder och eget kapital

61.313

32.071

Summa eget kapital
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
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Koncernens kassaflödesanalys
Belopp i tkr

2008-12-31

2007-12-31

1.704
192
143
-1.248
-1.280

467
115
12
-224
-

-489

370

446
-3.325
7.627

-662
-7.857
4.058

4.259

-4.091

-9.498
-1.958
-711
-

-18.861
82
-385
365
-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-12.167

-18.799

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av låneskulder
Lämnande aktieägartillskott/koncernbidrag

12.000
-584
-

27.625
-3.052
-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

11.416

24.573

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början

3.508
2.080

1.683
397

Likvida medel vid periodens slut

5.588

2.080

5.588

2.080

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Betald skatt

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av immateriella tillgångar
Avyttring av dotterföretag
Avyttring av immateriella tillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella tillgångar
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen
Specifikation likvida medel
Tillgodohavande bankmedel
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Not 1 - Omsättning och resultat

Belopp i tkr

Omsättning per affärsområde
Okt-Dec 2008

Okt-Dec 2007

Jan-Dec 2008

Jan-Dec 2007

21.860
2.307
265

5.635
2.802
801

70.685
8.771
1.189

5.635
9.961
2.740

Okt-Dec 2008 *)

Okt-Dec 2007

Jan-Dec 2008 *)

Jan-Dec 2007

-1.745
-802
1.643

787
-216
-112

1.061
-2.109
351

775
-113
-157

Bemanning
Sjukvårdstjänster
Övrigt

Resultat efter skatt per affärsområde
Bemanning
Sjukvårdstjänster
Övrigt

*Under fjärde kvartalet har årets kostnader från moderbolaget fördelats ut med 4,0 MSEK på dotterbolagen. Skatt hänförligt till förvärv av
bolag under innevarande år, vilket innebär att förlustavdrag inte kan användas, har belastat kvartalets resultat med 159 tkr och perioden med
1.296 tkr.

Not 2 – Rörelseförvärv
Per 1 april 2008 förvärvades 100 % av aktiekapitalet i Psykiatrika AB, ett framgångsrikt och lönsamt bemanningsföretag som hyr ut läkare till Landstinget, främst psykiatriker. Köpeskillingen uppgår till 10 MSEK. Utöver detta
tillkommer en tilläggsköpeskilling som uppgår till cirka 3 MSEK. Psykiatrika AB har tillfört en nettoomsättning
om 28,5 MSEK och ett rörelseresultat om 1,3 MSEK för perioden fr.o.m. förvärvsdagen t.o.m. 31 december 2008.
Per 19 maj 2008 förvärvades 100 % av aktiekapitalet i Resurs Care AB (u.n.ä till First Medical Sverige AB), ett
framgångsrikt bemanningsföretag som huvudsakligen hyr ut sjuksköterskor till Landstinget. Köpeskillingen
uppgår till 4 MSEK. First Medical Sverige AB har tillfört en nettoomsättning om 9,5 MSEK och ett rörelseresultat
om 0,8 MSEK för perioden fr.o.m. förvärvsdagen t.o.m. 31 december 2008.
Om ovanstående förvärv hade ingått i koncernen fr.o.m. 1 januari 2008 hade den konsoliderade omsättningen för
perioden januari-december 2008 varit 101,2 MSEK och det konsoliderade resultatet före skatt hade uppgått till 2,4
MSEK.

Not 3 – Goodwill
Per 31 december 2006
Anskaffningsvärde
Redovisat värde
Per 31 december 2007
Ingående redovisat värde
Förvärv
Redovisat värde
Per 31 mars 2008
Ingående redovisat värde
Redovisat värde
Per 30 juni 2008
Ingående redovisat värde
Förvärv Psykiatrika
Förvärv First Med
Redovisat värde

1 320
1.320
1.320
19.724
21.044
21.044
21.044
21.044
14.186
4.078
39.308
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Not 3 – Goodwill
Styrelsen har noga analyserat och värderat möjligheten att identifiera immateriella tillgångar som kan finns i
samband med förvärven av Psykiatrika, First Med och Vikariepoolen. Styrelsens bedömning är att det inte varit
möjligt att identifiera dessa tillgångar och således ej heller åsatta dem ett värde. Styrelsen har därför beslutat att
redovisa hela värdet som goodwill.

Not 4 – Uppskjuten skatt
Styrelsen bedömer att bolaget kommer att göra vinster väl i nivå med de förlustavdrag som ligger till grund för
beräkningen.
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