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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av
1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i Sverige. Etablering finns idag på 14 orter
runt om i landet, varav 10 drivs som egna filialer och resterande sker genom samarbetspartners.

HomeMaid är verksamt inom den expanderande hemservicebranschen och bolaget verkar för att
frigöra tid för privatpersoner och därmed ge bättre livskvalitet. I HomeMaids koncept ingår att
erbjuda både företag och privatpersoner ett urval av s.k. hushållsnära tjänster, såsom städning,
barnpassning mm.

Verksamheten består till största delen av hushållsnära tjänster och som ett komplement erbjuds
även kontorsservice baserat på befintligt kvalitetskoncept. Sedan år 2004 erbjuds även omsorg i
Nacka kommun, där HomeMaid genom förvärvet av Fixelina är en privat aktör i kommunen. Därmed
har HomeMaid breddat tjänsteutbudet ytterligare. 

Personal
Personalen är HomeMaids viktigaste resurs. Genom utbildning, friskvårdsbidrag, incitaments-
program mm, försöker bolaget att leva upp till att vara hemservicebranschens bästa arbetsgivare.
De konkurrensfördelar bolaget kan uppnå genom rätt personalpolicy i kombination med vikten av en
hög kundupplevd kvalitet av våra tjänster, är avgörande för bolagets utveckling. Bolaget fokuserar
mycket på kvalitetssäkring och säkerhetsfrågor för kunden i ett genomarbetat kvalitetskoncept.

Bolaget har under året fattat beslut att genomföra ett optionsprogram riktat till bolagets ledande
personal såsom VD, ekonomichef, filialchefer samt styrelsemedlemmar och medlemmar i bolagets
Advisory Board. Optionsprogrammet har erhållit stor anslutning och kommer maximalt vid full-
teckning att innebära en utspädning om drygt 7 %. Optionsvillkoren innebär en rätt för deltagarna
att förvärva aktier till ett värde inklusive betald optionspremie om totalt 4,99 SEK. Optionen kan
nyttjas under 2008.

Ekonomi
Koncernen har under året haft en tillväxttakt omsättningsmässigt jämfört med föregående år om
15 %. Koncernens resultat efter finansiella poster, exklusive jämförelsestörande noterings-
kostnader, uppgick till 1,1 (- 0,2) MSEK. Noteringskostnaderna uppgick till 0,3 MSEK. Koncernen
visar sedan juni 2004 ett positivt kassaflöde för verksamheten.

Glädjande kan vi konstatera en ökad marknadskännedom av vårt varumärke, och en fortsatt stark
omsättningsökning organiskt. Förutsättning för ytterligare ökning under 2006 ser positiv ut.

Märkbart är en ökad efterfrågan på bolagets tjänster på privatmarknaden för hemservice, samt en
del nya kontrakt inom kontorsservice. Några större uppsägningar har inte erhållits.

Byte av redovisningsprincip har skett under 2005. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet
med International Financial Reporting Standards (IFRS). Omräkning har skett av jämförelseåret
2004, enligt not 15.

Ett nytt ekonomistyrningsprogram VISMA har under året tagits i drift.
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Styrelse
Styrelsens sammansättning representerar en stor insikt i branschen och verkställande direktören
har varit aktiv i arbetet med att företräda branschen i förhållande till politiker och näringslivs-
organisationer. Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt vid 6 tillfällen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget noterades på Aktietorget den 14 november 2005, efter det att aktierna utskiftats från moder-
bolaget Formo Services AB (publ) till sina aktieägare.

HomeMaid bedriver verksamhet inom tre huvudområden; hushållsnära tjänster, kontorsservice
samt omsorg via dotterbolaget Fixelina. Förvärvet av Fixelina gjordes i syfte att kunna erbjuda även
omsorg som komplement till hushållsnära tjänster med utökade tjänster till en ny målgrupp, dvs
äldreomsorgen via kommuner. Under 2005 har arbetet med att fortsätta etablering av omsorgs-
verksamhet på andra orter i landet fortsatt. Bl.a har verksamhet kommit igång i Göteborgsregionen,
där auktorisation erhållits i Mölndals kommun.

HomeMaid är efter året ett av de största hemservicebolagen i Sverige, och har den största 
geografiska spridningen av alla leverantörer i Sverige. Under året har den organiska tillväxten varit
märkbar genom en ökad efterfrågan på bolagets tjänster från i första hand privatmarknaden.

Bolaget har under året varit synligt i press och media genom att bolagets VD varit aktiv i arbetet
med att företräda branschen i förhållande till politiker och näringslivsorganisationer. VD Åsa Keller
är ordförande i den branschorganisation som finns för företagen som arbetar med hushållsnära
tjänster. Därutöver har stort intresse visats bolagets kvinnliga VD från media i näringslivet.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Årets budget innebär att omsättningen beräknas uppgå till närmare 55 MSEK med en lönsamhet
om ca 3% i koncernen. Bolaget avser att genomföra kompletterande förvärv som stärker vår
befintliga filialstruktur genom volymtillväxt utöver egen organisk tillväxt. Därutöver kan förvärv bli
aktuella på nya orter i Sverige samt utlandsetablering på en eller flera nordiska marknader planeras.

HomeMaids handlingsplan innehåller ytterligare fokus på marknad och försäljning med en mål-
sättning att nå en marknadsledande position inom hemservicebranschen i Sverige.

Handlingsplanen i dotterbolaget Fixelina innehåller expansionsplaner i kommuner med pågående
diskussion om privatisering inom kommunal hemtjänst. Avsikten är att etablera omsorgsverksamhet
i första hand på de orter där HomeMaid idag finns, detta för att uppnå maximala synergieffekter.

Debatten angående den "svarta" arbetsmarknaden påverkar bolagets verksamhet i positiv riktning.
Debatten om stress i arbetslivet, sjukfrånvaro och framförallt bristen på tid i förhållanden där båda
parter förvärvsarbetar gör att politiker blir påminda om den verklighet de flesta i arbetsför ålder lever
i. Arbetsgivarna har en ökande insikt om att de anställdas hemsituation måste underlättas om man
skall kunna attrahera den bästa arbetskraften. Arbetstagare skapar numera ett tryck mot arbets-
givarna när det gäller att underlätta kombinationen av yrkes- och privatliv.

Det senaste året har politiskt varit givande. Temat hushållsnära tjänster har blivit en valfråga inför
valet 2006, där fokus nu finns på att åtminstone förändra den framtida kommunala hemtjänsten
och äldreomsorgen. Därutöver följer samtliga partier den pågående utvecklingen i framför allt
europeiska länder, som flera haft en positiv förändring i sysselsättningen genom olika avdrags-
system för dessa tjänster. Bolaget gör bedömningen att oavsett politisk majoritet i landet kommer
tillväxten på HomeMaids marknad att vara stark de kommande åren.
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Ekonomisk översikt
Flerårsöversikt koncernen (tkr)

2005 2004 2003 2002
Nettoomsättning 47 150 41 125 35 081 31 389
Res efter fin poster 780 -229 -1 270 -2 705
Resultat per aktie (kr) 0,08 0,24 – –
Medelantalet anställda 142 124 85 87

2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31
Balansomslutning 15 587 14 669 8 789 8 328
Soliditet (%) 15 18 2 –

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 1 704 934, disponeras
enligt följande:

Balanseras i ny räkning 1 704 934
Summa 1 704 934

Koncernen
Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkning uppgår till tkr 1 789, varav årets
resultat uppgår till tkr 794. Någon avsättning till bundet eget kapital föreslås ej.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning - koncernen
2005-01-01 2004-01-01

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

Nettoomsättning 47 150 41 125
Övriga rörelseintäkter 73 158

47 223 41 283

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -1 568 -1 347
Övriga externa kostnader 2,3 -4 362 -4 155
Personalkostnader 4 -39 512 -35 365
Avskrivningar- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 5 -640 -624
Övriga rörelsekostnader 6 -311 –
Rörelseresultat 830 -208

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 33
Räntekostnader och liknande resultatposter -54 -54
Resultat efter finansiella poster 780 -229

Skatt på årets resultat 7 -1 -21
Uppskjuten skatt 7 15 2 728
Årets resultat 794 2 478
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2005-12-31 2004-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten och liknande 8 431 224
Goodwill 8 4 072 4 072

4 503 4 296
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 9 1 889 1 870

1 889 1 870
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 11 2 671 2 735
Andra långfristiga fordringar 12 260 260

2 931 2 995
Summa anläggningstillgångar 9 323 9 161

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 941 3 817
Övriga fordringar 388 416
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 509 612

5 838 4 845

Kassa och bank 426 663
Summa omsättningstillgångar 6 264 5 508

SUMMA TILLGÅNGAR 15 587 14 669
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2005-12-31 2004-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 14

Aktiekapital (10 368 000 B-aktier) 518 109
Bundna reserver 98 78

Fria reserver 995 –
Årets resultat 794 2 478

2 405 2 665
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser 140 140
Avsättningar för uppskjuten skatt – 79

140 219
Långfristiga skulder
Övriga skulder 17 1 069 1 069
Konvertibla lån 16 1 500 –
Skulder till kreditinstitut 17,18 – 461

2 569 1 530
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 18 – 300
Checkräkningskredit 19,18 268 267
Leverantörsskulder 1 097 762
Övriga skulder 2 890 3 021
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 6 218 5 905

10 473 10 255
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 587 14 669

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen
Belopp i tkr 2005-12-31 2004-12-31

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar 2 000 2 500
Bankräkningar – 250

2 000 2 750

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser utöver vad upptagits
bland skulder eller avsättningar 120 120
Villkorat aktieägartillskott – 1 100
Fullgörandegaranti 250 250

370 1 470
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Förändringar i eget kapital

Aktie- Bundna Fritt eget
kapital reserver kapital

Koncernen
Utgående balans enligt balans-
räkning 2004-12-31 109 78 2 251
Årets resultat – – 794
Nyemission 46 – –
Fondemission 363 – -363
Anpassning IFRS¹ – – 227
Vinstdisposition årsstämma – 20 -20
Återbetalda aktieägartillskott – – -1 100
Eget kapital 2005-12-31 518 98 1 789

¹Anpassning IFRS
Återföring goodwillavskrivningar 292
Uppskjuten skatt -65

227

Aktie- Emission Överkurs
kapital under reg fond

Moderbolaget
Utgående balans enligt balans-
räkning 2004-12-31 109 – 76
Överföring enligt nya ABL – – -76
Nyemission 46 – –
Fondemission 363 – –
Eget kapital 2005-12-31 518 – –

Uppskriv- Reserv Fritt eget
ningsfond fond kapital

forts moderbolaget
Utgående balans enligt balans-
räkning 2004-12-31 – 2 2 338
Årets resultat – – 597
Utdelning –
Nyemission – –
Överföring enligt nya ABL – 76 –
Fondemission – – -363
Förvärv av egna aktier – –
Överlåtelse av egna aktier – –
Nedsättning av aktiekapital –
Koncernbidrag – – 350
Skatteeffekt på koncernbidrag – – -97
Vinstdisposition årsstämma – 20 -20
Återbetalda aktieägartillskott – – -1 100
Eget kapital 2005-12-31 – 98 1 705
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Kassaflödesanalys - koncernen
2005-01-01 2004-01-01

Belopp i tkr -2005-12-31 -2004-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 780 -229
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 640 771

1 420 542
Betald skatt 16 -325
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 1 436 217

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -1 010 -882
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -552 1 886
Kassaflöde från den löpande verksamheten -126 1 221

Investeringsverksamheten
Återbetalning av aktieägartillskott -1 100 –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -272 -1 332
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar – -103
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -594 -2 091
Förvärv av finansiella tillgångar – -260
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 966 -3 786

Finansieringsverksamheten
Nyemission 46 –
Upptagna lån 1 809 1 369
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 855 1 369

Årets kassaflöde -237 -1 196
Likvida medel vid årets början 663 1 859
Likvida medel vid årets slut 426 663

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen
2005-01-01 2004-01-01

Belopp i tkr -2005-12-31 -2004-12-31

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar 640 631
Avsättningar till pensioner – 140

640 771
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Resultaträkning - moderföretaget
2005-01-01 2004-01-01

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

Nettoomsättning 40 071 36 208
Övriga rörelseintäkter – 139

40 071 36 347
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -1 566 -1 345
Övriga externa kostnader 2,3 -4 482 -4 301
Personalkostnader 4 -32 704 -30 688
Avskrivningar- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar 5 -460 -446
Övriga rörelsekostnader 6 -311 –
Rörelseresultat 548 -433

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 25
Räntekostnader och liknande resultatposter -53 -54
Resultat efter finansiella poster 499 -462

Skatt på årets resultat 7 98 –
Uppskjuten skatt 7 – 2 800
Årets resultat 597 2 338
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2005-12-31 2004-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten och liknande 7 431 223
Goodwill 7 2 279 2 508

2 710 2 731
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 9 398 380

398 380
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 10 2 067 2 067
Uppskjuten skattefordran 11 2 800 2 800

4 867 4 867
Summa anläggningstillgångar 7 975 7 978

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 726 2 601
Övriga fordringar 267 322
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 486 592

4 479 3 515

Kassa och bank 347 625
Summa omsättningstillgångar 4 826 4 140

SUMMA TILLGÅNGAR 12 801 12 118
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2005-12-31 2004-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 14

Bundet eget kapital
Aktiekapital (10 368 000 B-aktier) 518 109
Överkursfond – 76
Reservfond 98 2

616 187
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 1 108 –
Årets resultat 597 2 338

1 705 2 338
2 321 2 525

Långfristiga skulder
Konvertibla lån 16 1 500 –
Skulder till kreditinstitut 17,18 – 461

1 500 461
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 18 – 300
Checkräkningskredit 19,18 268 267
Leverantörsskulder 1 097 762
Skulder till koncernföretag 166 516
Övriga skulder 2 270 2 404
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 5 179 4 883

8 980 9 132
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 801 12 118

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget
Belopp i tkr 2005-12-31 2004-12-31

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar 2 000 2 500
Bankräkningar – 250

2 000 2 750

Ansvarsförbindelser
Fullgörandegaranti 250 250
Villkorat aktieägartillskott – 1 100

250 1 350
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Kassaflödesanalys - moderföretaget
2005-01-01 2004-01-01

Belopp i tkr -2005-12-31 -2004-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 499 -462
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 460 446

959 -16
Betald skatt 37 -217
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 996 -233

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -651 -53
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 147 1 163
Kassaflöde från den löpande verksamheten 492 877

Investeringsverksamheten
Återbetalning av aktieägartillskott -1 100 –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -273 –
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar – -103
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -184 -183
Investeringar i finansiella tillgångar – -1 653
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 557 -1 939

Finansieringsverksamheten

Nyemission 47 –
Upptagna lån 740 –
Amortering av låneskulder – -172
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 787 -172

Årets kassaflöde -278 -1 234
Likvida medel vid årets början 625 1 859
Likvida medel vid årets slut 347 625

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - moderföretaget
2005-01-01 2004-01-01

Belopp i tkr -2005-12-31 -2004-12-31

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar 460 446

460 446
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmän information
HomeMaid Hemservice AB (publ) har sitt säte i Halmstad. Huvudkontorets adress är
Montörgatan 7, 302 60  Halmstad.

HomeMaid Hemservice AB (publ) startade sin verksamhet under slutet av 1997 och noterades på
Aktietorget i november 2005.  Bolaget är verksamt inom den expanderande hemservicebranschen
och bolaget verkar för att frigöra tid för privatpersoner och därmed ge bättre livskvalitet. I bolagets
koncept ingår att erbjuda både företag och privatpersoner ett urval av s k hushållsnära tjänster,
såsom städning, barnpassning mm.

Verksamheten består till största delen av hushållsnära tjänster och som ett komplement erbjuds
även kontorsservice baserat på befintligt kvalitetskoncept. Sedan år 2004 erbjuds även omsorg i
Nacka kommun, där HomeMaid genom förvärv av dotterbolaget Fixelina AB är en privat aktör i
kommunen. Därmed har HomeMaid breddat tjänsteutbudet ytterligare.

Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i Sverige. Etablering finns idag på 14 orter
runt om i landet, varav 10 drivs som egna filialer och resterande sker genom samarbetspartners.

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards
(IFRS). Vid övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till redovisning enligt IFRS
har koncernen tillämpat IFRS 1, vilket är den standard som beskriver hur övergången till IFRS ska
redovisas. Övergången har beskrivits i not 15. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation
RR 30 – Kompletterande redovisningsregler för koncerner – tillämpats.

Beträffande tillämpning av IAS 39 – Finansiella instrument – har vissa avvikelser gjorts och dessa
framgår nedan under rubriken Finansiella instrument.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges
nedan under avsnittet för moderbolagets redovisningsprinciper. Avvikelser som förekommer
föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS till följd av Årsredovisningslagen eller
av skatteskäl. För moderbolaget har RR 32 – Redovisning för juridiska personer – tillämpats.

Koncernredovisningsprinciper
I koncernredovisningen ingår dotterföretag i vilka moderbolaget, vid räkenskapsårets utgång, direkt
eller indirekt, har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.
Förvärvade bolag ingår i koncernen från förvärvstidpunkten och avyttrade bolag ingår i koncernen
till och med tidpunkten för avyttringen. Endast den del av dotterföretagets kapital som intjänats efter
förvärvet ingår i koncernens eget kapital.

Koncernredovisningen är upprättad med tillämpning av förvärvsmetoden. Metoden innebär att 
identifierade förvärvade tillgångar och skulder värderas till verkligt värde. Eventuella positiva 
skillnader mellan anskaffningskostnaden för aktierna och koncernens andel av det koncernmässiga
anskaffningsvärdet redovisas som koncernmässig goodwill. Är skillnaden negativ redovisas den
direkt i resultaträkningen.

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller 
förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag elimineras 
i sin helhet vid upprättande av koncernredovisningen.
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Intäkter
Försäljningsintäkter redovisas i resultaträkningen när väsentliga risker och förmåner som är 
förknippade med varornas och tjänsternas ägande överförts till köparen.

Leasing
Anläggningstillgångar som disponeras via leasing klassificeras i enlighet med leasingavtalets 
ekonomiska innebörd. Leasingobjekt som disponeras via finansiell leasing redovisas som 
anläggningstillgång och framtida leasingavgifter som räntebärande skulder. För leasingobjekt
som klassificeras som operationell leasing redovisas leasingkostnaden som rörelsekostnad i 
resultaträkningen.

Pensioner
HomeMaid – koncernens pensionsåtaganden utgörs av planpensioner vilka ska redovisas som 
avgiftsbestämda pensioner. För tjänstemän tillämpas planpension genom avgifter till 
Länsförsäkringar och Collectum. För kollektivanställda tillämpas planpension via Fora.

Avsättningar
Under rubriken avsättningar redovisas en kontoavsättning avseende pension till förra ledningen i
dotterbolaget Fixelina AB. Utöver denna kontoavsättning redovisas en ansvarsförbindelse till
samma krets avseende pension.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel,
kundfordringar, aktier och andra kapitalinstrument. Bland skulder och eget kapital återfinns
leverantörsskulder, utgivna skuld- och eget kapitalinstrument och låneskulder.

Kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder utgör exempel på verksamhetsanknutna
finansiella instrument. Denna typ av finansiella instrument innehas utan syfte att handla med
fordran eller skuld. Värdering sker till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden.

Bland andra långfristiga fordringar redovisas tecknad kapitalförsäkring för att säkerställa pensions-
avsättning. Kapitalförsäkring är dock värderad till ursprungligt anskaffningsvärde. Enligt avtalet kan
pensionsåtagandet aldrig överstiga det verkliga värdet på kapitalförsäkringen.

Utgivet konvertibelt skuldebrev har värderats till utfärdat nominellt värde.

Övriga låneskulder har värderats till utfärdat nominellt värde.

Redovisning av inkomstskatt
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt samt uppskjuten skatt. För poster som
redovisas i resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. 
För poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatt direkt mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära 
skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer 
sig från det skattemässiga värdet. 
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utgifter för förbättring av tillgångarnas prestanda,
utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll
kostnadsföres löpande. Lånekostnader ingår inte i anskaffningsvärdet utan kostnadsföres löpande.

Planenliga avskrivningar baseras på anskaffningsvärden vilka, efter avdrag för eventuella
restvärden, fördelas över uppskattad nyttjandeperiod. Avskrivningarna baseras på nedanstående
nyttjandeperioder med följande procentsatser för planenliga avskrivningar:

Inventarier, verktyg och installationer  20 % / 33 % per år

Fordon innehavda via finansiell leasing avskrives linjärt över nyttjandeperioden med 33 % per år.

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på 
koncernens andel av det förvärvade dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid
förvärvstillfället. Goodwill vid förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar med
obestämd livslängd. Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och
redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade nedskrivningar.

Balanserade utvecklingskostnader
Balanserade utvecklingskostnader utgörs av systemutvecklingskostnader och kostnader för
varumärke, logo mm. Dessa har redovisats till anskaffningsvärdet med avdrag för planenlig
avskrivning baserat på tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod.

Avskrivning sker med 20 % per år.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Uppskjuten skattefordran
Uppskjuten skattefordran avseende outnyttjade underskottsavdrag redovisas där företaget anser
det sannolikt att skattepliktiga överskott kommer att finnas inom 5 år.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets
rekommendation RR 32 – Redovisning för juridisk person. RR 32 innebär att moderbolaget i
årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS-
förordningar och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och
med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan:

- Balansposten goodwill blir föremål för planenlig avskrivning i Moderbolaget men ej i
koncernen.

- Finansiella leasingavtal har intagits i koncernens balansräkning och omräkning av
leasingkostnader har skett till avskrivningar och räntekostnader.
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Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2005-01-01

-2005-12-31
Koncern
KPMG
Revisionsuppdrag 130
Andra uppdrag 56

Moderföretag
KPMG
Revisionsuppdrag 100
Andra uppdrag 56

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 3 Leasingavgifter avseende operationell leasing
2005-01-01 2004-01-01

-2005-12-31 -2004-12-31
Koncernen
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Under året betalda leasingavgifter 177 223

Avtalade framtida leaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

Inom ett år 177 –
Mellan ett och fem år 640 –
Senare än fem år – –

817 –
Moderföretaget
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Under året betalda leasingavgifter 177 166

Avtalade framtida leaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

Inom ett år 177 –
Mellan ett och fem år 640 –
Senare än fem år – –

817 –
Bolaget har valt att för jämförelseåret endast upplysa om årets leasingkostnad.
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Not 4 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda 2005-01-01 varav 2004-01-01 varav
-2005-12-31 män -2004-12-31 män

Moderföretaget
Sverige 110 15% 92 15%

Totalt i moderföretaget 110 15% 92 15%

Dotterföretag
Sverige 32 6% 32 6%

Totalt i dotterföretag 32 6% 32 6%

Koncernen totalt 142 13% 124 13%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
Könsfördelning i företagsledningen 2005-12-31 2004-12-31

Andel kvinnor Andel kvinnor

Moderföretaget
Styrelsen 50% 33%

Övriga ledande befattningshavare 100% 100%

Koncernen totalt
Styrelsen 50% 33%

Övriga ledande befattningshavare 100% 100%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2005-01-01 --2005-12-31 2004-01-01 --2004-12-31
Löner och Sociala Löner och Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 23 681 9 024 22 406 8 608
(varav pensionskostnad) 1) (1 311) 1) (1 372)

Dotterföretag 4 739 1 956 4 132 2 129
(varav pensionskostnad) (351) (385)

Koncernen totalt 28 420 10 980 26 538 10 737
(varav pensionskostnad) 2) (1 662) 2) (1 757)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 52 (f.å. 43) gruppen styrelse och VD.
Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0).

2) Av koncernens pensionskostnader avser 52 (f.å. 147) gruppen styrelse och VD.
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0).
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Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m.fl.
och övriga anställda

2005-01-01 --2005-12-31 2004-01-01 --2004-12-31
Styrelse Övriga Styrelse Övriga

Moderföretaget och VD anställda och VD anställda

Sverige 660 23 021 675 21 406
(varav tantiem o.d.) (–) (–) (–) (–)

Moderföretaget totalt 660 23 021 675 21 406
(varav tantiem o.d.) (–) (–) (–) (–)

Dotterföretag
i Sverige – 4 739 140 4 317
(varav tantiem o.d.) (–) (–) (–) (–)

Dotterföretag totalt – 4 739 140 4 317
(varav tantiem o.d.) (–) (–) (–) (–)

Koncernen totalt 660 27 760 815 25 723
(varav tantiem o.d.) (–) (–) (–) (–)

Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige.

Till verkställande direktören Åsa Keller har utgått ersättning om sammanlagt 530 tkr inklusive
bonusersättning. VD har under början av 2006 tecknat 40 850 st optioner enligt nedanstående
incitamentsprogram. Bolaget har gentemot VD en uppsägningstid om 6 månader. VD har
gentemot bolaget en uppsägningstid om 3 månader.

Till styrelsen har ersättning totalt utgått med 130 tkr. Styrelsen har under början av 2006 tecknat
6 878 optioner enligt nedanstående incitamentsprogram.

Sjukfrånvaro
Koncernen 2005-01-01 2004-01-01

-2005-12-31 -2004-12-31
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 6,5% 6,7%

Andel av den totala sjukfrånvaron som avser samman-
hängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 2,5% 2,8%

Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid:

Sjukfrånvaron fördelad efter kön:

Män 4,0% 3,8%

Kvinnor 96,0% 96,2%

Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:

29 år eller yngre 39,1% 54,0%

30-49 år 45,3% 35,0%

50 år eller äldre 15,6% 11,0%
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Incitamentsprogram
Bolaget har under året fattat beslut att genomföra ett optionsprogram riktat till bolagets ledande
personal såsom VD, ekonomichef, filialchefer samt styrelsemedlemmar och medlemmar i bolagets
Advisory Board. Optionsprogrammet har erhållit stor anslutning och kommer maximalt vid full-
teckning att innebära en utspädning om drygt 7 %. Optionsvillkoren innebär en rätt för deltagarna
att förvärva aktier till ett värde inklusive betald optionspremie om totalt 4,99 SEK. Optionen kan
nyttjas under 2008.

Not 5 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
2005-01-01 2004-01-01

-2005-12-31 -2004-12-31
Koncernen
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten o likn -65 -28
Goodwill – –
Inventarier, verktyg och installationer -575 -603

-640 -631
Moderföretaget
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten o likn -65 -28
Goodwill -229 -233
Inventarier, verktyg och installationer -166 -185

-460 -446

Not 6 Övriga rörelsekostnader
2005-01-01 2004-01-01

-2005-12-31 -2004-12-31
Koncernen
Noteringskostnader -311 –

-311 –
Moderföretaget
Noteringskostnader -311 –

-311 –

Not 7 Skatt på årets resultat
Koncernen 2005-01-01 2004-01-01
Aktuell skattekostnad (-)[/skatteintäkt (+)] -2005-12-31 -2004-12-31
Periodens skattekostnad [/skatteintäkt] -1 -21
Justering av skatt hänförlig till tidigare år – –

-1 -21

Uppskjuten skattekostnad (-) [/skatteintäkt (+)]
Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 79 –
Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde i
underskottsavdrag – 2 728
Uppskjuten skattekostnad till följd av utnyttjande
av tidigare aktiverat skattevärde i underskottsavdrag -64 –

15 2 728

Totalt redovisad skattekostnad i koncernen 14 2 707
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Moderföretaget 2005-01-01 2004-01-01
Aktuell skattekostnad (-) [/skatteintäkt (+)] -2005-12-31 -2004-12-31

Periodens skattekostnad [/skatteintäkt] 98 –
98 –

Uppskjuten skattekostnad (-)[/skatteintäkt (+)]
Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde i
underskottsavdrag 144 2 800
Uppskjuten skattekostnad till följd av utnyttjande 
av tidigare aktiverat skattevärde i underskottsavdrag -144 –

– 2 800
Total redovisad skattekostnad i moderföretaget 98 2 800

2005-01-01 2004-01-01
Avstämning av effektiv skatt -2005-12-31 -2004-12-31
Koncernen Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 780 -229

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 28,0% -218 0,0% 0

Andra icke-avdragsgilla kostnader 1,7% -13 -7,0% -16

Ej skattepliktiga intäkter -0,1% 1 0,9% 2

Schablonränta på periodiseringsfonder -0,3% 2 0,0% –

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskotts-
avdrag 0,0% – 1188% 2 721

Skatteeffekt obeskattade reserver -10,3% 80 0,0% –

Skatteeffekt koncernbidrag -12,6% 98 0,0% –

Skatteeffekt återföring goodwillavskrivningar -8,2% 64 0,0% –

Övrigt -0,1% 0 0,0% –

Redovisad effektiv skatt -1,8% 14 1182% 2 707

2005-01-01 2004-01-01
Avstämning av effektiv skatt -2005-12-31 -2004-12-31
Moderföretaget Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 499 -462

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 28,0% -140 0,0% 0

Ej avdragsgilla kostnader 1,0% -5 -3,0% -14

Ej skattepliktiga intäkter -0,2% 1 0,0% –

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskotts-
avdrag -28,9% 144 609,1% 2 814

Skatteeffekt koncernbidrag -19,6% 98 0,0% –
Redovisad effektiv skatt -19,6% 98 606,1% 2 800
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Not 8 Immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 2005-12-31 2004-12-31
Koncern
Förvärvad/internt upparbetad
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 284 93
Övriga investeringar 272 191
Vid årets slut 556 284

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -60 -32
Årets avskrivning enligt plan -65 -28
Vid årets slut -125 -60

Redovisat värde vid periodens slut 431 224

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 2005-12-31 2004-12-31
Moderföretag
Förvärvad/internt upparbetad
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 284 93
Övriga investeringar 272 191
Vid årets slut 556 284

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -60 -32
Årets avskrivning enligt plan -65 -28
Vid årets slut -125 -60

Årets avskrivningar, årets återförda nedskrivningar samt årets nedskrivningar redovisas i 
resultaträkningen på raden "Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar."

Redovisat värde vid periodens slut 431 224

Goodwill 2005-12-31 2004-12-31
Koncern
Förvärvad/internt upparbetad
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 4 772 3 544
Förvärv av dotterföretag – 1 331
Avyttringar och utrangeringar – -103
Vid årets slut 4 772 4 772

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -992 -716
Avyttringar och utrangeringar – 16
Årets avskrivning enligt plan – -292
Anpassning IFRS 992 992
Vid årets slut – –

Redovisat värde vid periodens slut 4 772 4 772
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Goodwill 2005-12-31 2004-12-31
Moderföretag
Förvärvad/internt upparbetad
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 3 441 3 544
Avyttringar och utrangeringar – -103
Vid årets slut 3 441 3 441

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -933 -716
Avyttringar och utrangeringar – 16
Årets avskrivning enligt plan -229 -233
Vid årets slut -1 162 -933

Redovisat värde vid periodens slut 2 279 2 508

Årets avskrivningar, årets återförda nedskrivningar samt årets nedskrivningar redovisas i 
resultaträkningen på raden "Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar."

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
2005-12-31 2004-12-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2 811 2 522
Nyanskaffningar 594 601
Förvärv av dotterföretag – 88
Avyttringar och utrangeringar -440 -400

2 965 2 811

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -941 -670
Förvärv av dotterföretag – -68
Avyttringar och utrangeringar 440 400
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -575 -603

-1 076 -941

Redovisat värde vid periodens slut 1 889 1 870

2005-12-31 2004-12-31
Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 236 1 052
Nyanskaffningar 183 184

1 419 1 236

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -855 -670
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -166 -185

-1 021 -855

Redovisat värde vid periodens slut 398 380
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Not 10 Andelar i koncernföretag
2005-12-31 2004-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 3 369 1 716
Inköp – 1 950
Försäljning – -297

3 369 3 369
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -1 302 -1 302

-1 302 -1 302
Redovisat värde vid periodens slut 2 067 2 067

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

2005-12-31 2004-12-31
Antal Andel Redovisat Redovisat

Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % i) värde värde

HomeMaid i Gbg AB, 556545-1837, Göteborg 1 000 100,0 117 117
Fixelina AB, 556568-5244, Nacka 1 000 100,0 1 950 1 950

2 067 2 067

Not 11 Uppskjuten skattefordran

Koncern -2005-12-31
Uppskjuten 

skattefordran 
Uppskjuten 
skatteskuld Netto

Underskottsavdrag 2 671 – 2 671
Netto uppskjuten skattefordran 2 671 – 2 671

Koncern -2004-12-31
Uppskjuten 

skattefordran 
Uppskjuten 
skatteskuld Netto

Övriga avsättningar – 79 -79
Underskottsavdrag 2 735 – 2 735
Netto uppskjuten skattefordran 2 735 79 2 656

Moderföretaget -2005-12-31
Uppskjuten 

skattefordran 
Uppskjuten 
skatteskuld Netto

Underskottsavdrag 2 800 – 2 800
Netto uppskjuten skattefordran 2 800 – 2 800

Moderföretaget -2004-12-31
Uppskjuten 

skattefordran 
Uppskjuten 
skatteskuld Netto

Underskottsavdrag 2 800 – 2 800
Netto uppskjuten skattefordran 2 800 – 2 800

Moderbolaget redovisar en uppskjuten skattefordran motsvarande underskottsavdrag på 10 Mkr till
en skattesats om 28 %. Bolaget har gjort bedömningen att underskottsavdraget torde kunna nyttjas
inom en period på 3-5 år. Bedömningen bygger på bolagets budgets och prognoser för kommande
år. Taxerade underskottsavdrag för vilken uppskjuten skattefordran ej redovisas uppgår till 4,1 Mkr.
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Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

Koncern
Belopp vid årets
ingång

Redovisat över
resultat-
räkningen

Belopp vid årets
utgång

Övriga avsättningar -79 79 – –

2 735 -64 – 2 671

2 656 15 – 2 671
  

Moderföretaget

Redovisat över 
resultat-
räkningen

[Redovisat mot 
eget kapital]

Belopp vid årets 
utgång

2 800 – – 2 800

2 800 – – 2 800
  

Not 12 Andra långfristiga fordringar
2005-12-31 2004-12-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 260 –
Tillkommande fordringar – 260

260 260

Fordringarna avser kapitalförsäkringar i dotterföretag som bolaget äger. Av beloppet ovan har en av
kapitalförsäkringarna motsvarande ett anskaffningsvärde om 120 tkr pantsatts som säkerhet för en
pensionsutfästelse. Pensionsutfästelsen är redovisad under avsättningar och kan, enligt avtal, ej
överstiga kapitalförsäkringens värde.

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2005-12-31 2004-12-31

Koncern
Förutbetalda hyror 149 155
Övriga förutbetalda kostnader 288 338
Övriga upplupna intäkter 72 119

509 612
Moderföretag
Förutbetalda hyror 149 155
Övriga förutbetalda kostnader 266 318
Övriga upplupna intäkter 71 119

486 592

Belopp vid årets ingång

Utnyttjande av under-
skottsavdrag

Utnyttjande av under-
skottsavdrag

[Övriga 

förändringar/Redovisat 

mot eget kapital]
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Not 14 Eget kapital
Aktieslag
Samtliga aktier i moderbolaget är B-aktier med en röst per aktie. Konvertibelt skuldebrev berättigar
till förvärv av 1 500 000 st A-aktier med ett röstvärde på 5 röster per aktie.

Emissioner
På ordinarie bolagsstämma 15 april 2005 beslutades om nyemission om 47 tkr. På extra bolags-
stämma 26 oktober 2005 beslutades om fondemission om 363 tkr.

Ordinarie bolagsstämma 15 april 2005 beslutade att genomföra en emission av konvertibla
skuldebrev om 1 500 tkr.

Aktieägartillskott
Efter beslut på ordinarie bolagsstämma 15 april 2005 återbetalades 1 100 tkr.

Not 15 Anpassning vid övergång till IFRS
Effekt på fastställd Resultaträkning 2004-12-31

2004-12-31 Justering IFRS-justerad
Övriga externa kostnader -4 555

Finansiell leasing 400 -4 155

Avskrivningar -516
Finansiell leasing -400
Återföring goodwill 292 -624

Uppskjuten skatt 2 793
Återföring goodwill -65 2 728

Resultateffekt 227

Effekt på fastställd Balansräkning 2004-12-31
2004-12-31 Justering IFRS-justerad

Goodwill 3 780
Återföring goodwill 292 4 072

Inventarier, verktyg och installationer 401
Finansiell leasing 1 469 1 870

Uppskjuten skattefordran 2 800
Återföring goodwill -65 2 735

Övriga skulder, långfristiga –
Finansiell leasing -1 069 -1 069

Övriga skulder, kortfristiga -2 621
Finansiell leasing -400 -3 021

Fritt eget kapital -2 251
Återföring goodwill -292
Återföring goodwill (skatt) 65 -2 478

Ökning av fritt eget kapital 227
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Not 16 Konvertibla lån
Företaget har utelöpande lån som är konvertibla eller förenade med optionsrätt till
nyteckning enligt följande:

Konvertibla skuldebrev, 1 500 tkr
Berättigar till utbyte mot A-aktier med 5 röster per aktie.
Konverteringskursen utgör 1 krona per aktie. Konvertering är möjlig t  o m 2007-03-30.
Lånen löper med en ränta motsvarande 5 %.

Not 17 Skulder till kreditinstitut, övriga skulder
2005-12-31 2004-12-31

Koncern
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 1 069 1 530
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen – –

1 069 1 530

Moderföretag
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen – 461
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen – –

– 461

Not 18 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
2005-12-31 2004-12-31

Koncern
Företagsinteckningar 2 000 2 500
Bankräkningar – 250

2 000 2 750
Moderföretag
Företagsinteckningar 2 000 2 500
Bankräkningar – 250

2 000 2 750

Not 19 Checkräkningskredit
2005-12-31 2004-12-31

Koncern
Beviljad kreditlimit 1 500 1 500
Outnyttjad del -1 232 -1 233
Utnyttjat kreditbelopp 268 267

Moderföretag
Beviljad kreditlimit 1 500 1 500
Outnyttjad del -1 232 -1 233
Utnyttjat kreditbelopp 268 267

Säkerheter redovisas i not 18 'Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut'.
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Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2005-12-31 2004-12-31

Koncern
Upplupna löner 932 994
Upplupna semesterlöner 2 407 2 251
Upplupna sociala avgifter 1 737 1 554
Upplupen löneskatt 325 340
Övriga upplupna kostnader 421 371
Förutbetalda intäkter 396 395

6 218 5 905
Moderföretag
Upplupna löner 596 662
Upplupna semesterlöner 2 221 2 106
Upplupna sociala avgifter 1 413 1 256
Upplupen löneskatt 245 261
Övriga upplupna kostnader 308 203
Förutbetalda intäkter 396 395

5 179 4 883

Not 21 Viktig uppskattning och bedömning
Nedskrivningsprövning av goodwill
Vid beräkning av kassagenererande enheters återvinningsvärde för bedömning av eventuellt
nedskrivningsbehov av goodwill, har flera antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar
av parametrar gjorts.

Halmstad den 2 Maj 2006

Nils-Erik Åhmansson Jan Ahlström
Ordförande

Mona Boström Åsa Keller
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2006-05-03

Per-Olof Andersson
Auktoriserad revisor

Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning
blir föremål för faställelse på årsstämman.
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i HomeMaid Hemservice AB (publ)

Org nr 556543-8883

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i HomeMaid Hemservice AB (publ) för år 2005. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt
för att internationella redovisningsstandarder IFRS såsom de antagits av EU och
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala
mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision
innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaps
handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och 
verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar 
som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och 
koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och 
koncern-redovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid 
med aktiebolagslagen, års-redovisnings-lagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger 
mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med års-redovisnings-lagen och ger en rättvisande bild av 
bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncern-
redovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS såsom de 
antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och 
ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Halmstad den 3 maj 2006

Per-Olof Andersson
Auktoriserad revisor
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