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Poolia redovisar en stark rapport i ett tufft markn adsläge 
 
Trots en tydlig minskning i efterfrågan på bemanningstjänster fortsätter Poolia den positiva trenden från 
2008 och redovisar ett starkt resultat för årets första kvartal. Tillväxten avtar på de flesta marknaderna 
förutom inom vård där Dedicare hittills inte har påverkats av lågkonjunkturen. Det är främst inom 
tjänsteområdet rekrytering som avmattningen är mest kännbar. För att möta den minskade efterfrågan har vi 
intensifierat sälj- och marknadsinsatser samtidigt som vi har fortsatt att anpassa verksamheten till rådande 
marknadsläge. 
 
VD och koncernchef Johan Eriksson kommenterar Poolias delårsrapport 1 januari – 31 mars 2009 
Den snabba inbromsningen i konjunkturen som vi såg i slutet av förra året märktes tydligt under årets första 
kvartal. Januari är normalt sett en månad som startar ganska trögt och i år tog det längre tid än vanligt innan 
efterfrågan tog fart efter jul- och nyårshelgen. De insatser som initierades under 2008, både avseende ökad 
marknadsnärvaro och ökad effektivitet, bidrar till vår starka kvartalsrapport.  
 
Kvartalsintäkterna minskade med 1,8% till sammanlagt 353,5 MSEK (360,1). Rörelseresultatet uppgick till 
18,4 MSEK (28,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,2 MSEK (24,0). Soliditeten uppgick till 
56,6% (59,3) och rörelsemarginalen 5,2% (7,8). 
 
Verksamheten under första kvartalet 2009 
Poolia står för kvalitet och hög grad av specialisering inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial 
Services, Human Resouces, Sales & Marketing, IT & Engineering, Office Support samt Executive. 
 
I Poolia Sverige har intäkterna minskat med 12,4%. Rekryteringsintäkterna minskade med hela 55%. Tack 
vare vår erfarna och kompetenta personal har vi snabbt lyckats ställa om verksamheten till de nya 
förutsättningar som en lågkonjunktur för med sig. Under perioden har beslut fattats om att starta upp nya 
platskontor i Gävle samt Linköping. Rörelsemarginalen för kvartalet var 8,1% (10,9). 
 
I Storbritannien är marknaden fortsatt mycket tuff, och även här ser vi en minskning av antalet 
rekryteringsuppdrag. Vi har under ett års tid lyckats anpassa verksamheten till den rådande marknaden men 
har nu nått en punkt då vi måste skapa mer volym för att nå ett positivt rörelseresultat. Inom banksektorn, som 
var den sektor som minskade mest under föregående år, kan vi se en viss ökning av efterfrågan på hyrsidan. 
Området Finance & Accounting är fortsatt stabilt medan det är mycket tufft inom Office Support. 
Rörelsemarginalen för kvartalet var -2,7% (1,7). 
 
I Tyskland ser vi också en minskning på rekryteringssidan som också påverkar rörelsemarginalen negativt. 
Detta vägs till viss del upp av att hyrsidan fortfarande växer. Arbetet med att utvidga vårt erbjudande är vårt 
huvudfokus. Även om samtliga kontor inte var lönsamma innan lågkonjunkturen kom, har vi som målsättning 
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att kunna bibehålla vår geografiska plattform för att stå starka när konjunkturen vänder. Rörelsemarginalen 
för kvartalet var 7,5% (11,7). 
 
I Finland har vi bibehållit den starka ställning som vi skapade under 2008. Marknaden har varit tuffare under 
årets första kvartal men vi har lyckats mycket väl med både intäkter och rörelsemarginal. Rekryterings-
intäkterna minskade med 31% vilket har kompenserats av hyrintäkterna som steg med 37%. 
Rörelsemarginalen för kvartalet var 5,7% (6,6). 
 
I Danmark har marknaden försvårats ytterligare. Vi ser dock en fortsatt bra potential och med ett ökat 
samarbete inom Öresundsregionen tror vi på en positiv vändning av utvecklingen under 2009. 
Rörelsemarginalen för kvartalet var negativ. 
 
Dedicare, som är vår verksamhet inom vårdbemanning, har ännu inte påverkats av lågkonjunkturen. Vi ser 
också en fortsatt stark efterfrågan i såväl Sverige som Norge. I Finland, där vi startade ny verksamhet under 
fjärde kvartalet 2008, har vi ännu inte nått en kritisk massa. I Norge har Dedicare tilldelats ett ramavtal med 
de fyra s k Helseregionerna som ger Dedicare möjligheten att fortsätta expansionen och erbjuda norsk- och 
svensktalande vårdpersonal uppdrag över hela landet. Avtalen omfattar uthyrning av läkare, sjuksköterskor 
och läkarsekreterare. För att säkerställa leveranserna kommer en nationell organisation att etableras. Under 
kvartalet har vi säkerställt att samtliga enheter i Dedicare är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000. 
Rörelsemarginalen för kvartalet var 7,5% (5,5). 
 
Under kvartalet har vi tvingats anpassa verksamheten för att kompensera för minskad efterfrågan, vilket har 
medfört extra kostnader i kvartalet. Dessa åtgärder beräknas påverka resultatet positivt under nästkommande 
kvartal.  
 
Framåtblick 
Den ekonomiska utvecklingen framöver är svårbedömd i nuläget. Poolia står väl rustat för att hantera den 
lågkonjunktur som vi befinner oss i just nu, och är väl förberedda att vidta ytterligare åtgärder om 
marknadsläget fortsätter att försämras. Vi fokuserar på ökad marknadsnärvaro men också på en fortsatt stark 
kostnadskontroll. Samtidigt arbetar vi också för att vara väl anpassade att möta marknaden när konjunkturen 
vänder uppåt igen. Vi är övertygade om att företagen i framtiden kommer att sträva efter ännu mer flexibilitet 
i sin bemanning, varför penetrationsgraden i vår bransch kommer att öka ännu mer i nästa 
konjunkturuppgång. Det tåget ska vi med på! 
 
 
 
 

 
Johan Eriksson 
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• Intäkterna uppgick till 353,5 (360,1) MSEK. 
• Rörelseresultatet uppgick till 18,4 (28,3) MSEK. 
• Resultatet före skatt uppgick till 18,9 (29,5) MSEK.  
• Resultatet efter skatt uppgick till 13,5 (21,5) MSEK. 
• Resultatet per aktie uppgick till 0,79 (1,17) SEK. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,2 (24,0) MSEK. 

 
 
 

Januari - Mars 

Intäkter 
Intäkterna för koncernen minskade med 1,8% till 353,5 (360,1) MSEK. Valutaeffekten har påverkat 
intäkterna positivt med 1,7% under kvartalet. Personaluthyrning är det största tjänsteområdet. Andelen 
rekrytering har minskat från 10% till 6%, dels en effekt av att den kraftigt växande verksamheten inom 
Dedicare inte erbjuder rekrytering, dels en minskad efterfrågan av rekryteringstjänster.  
 
Intäkterna på den svenska marknaden uppgick till 197,1 (225,1) MSEK, vilket är en minskning med 12% 
jämfört med motsvarande period föregående år. Intäkterna inom rekrytering har i stort sett halverats, medan 
nedgången inom personaluthyrning är mer begränsad. Andelen rekrytering har för Poolia Sverige minskat 
från 9% till 5%. Även geografiskt är bilden splittrad. Den största nedgången svarar Göteborg för, följt av 
Stockholm och Malmö. Intäkterna utanför storstadsregionerna har ökat.  
 
Intäkterna i Danmark var 2,5 (4,6) MSEK. Andelen rekrytering har ökat från 34% till 36%. 
 
Intäkterna i Finland ökade med 23% till 8,4 (6,8) MSEK. Valutaeffekten har påverkat intäkterna positivt med 
17% under kvartalet. Andelen rekrytering har minskat från 21% till 12%. 
 
Intäkterna i Tyskland ökade med 21% till 28,0 (23,1) MSEK. Valutaeffekten har påverkat intäkterna positivt 
med 17% under kvartalet. Den högsta tillväxten har skett i Frankfurt, Mannheim och Köln. Andelen 
rekrytering har minskat från 17% till 14%. 
 
I Storbritannien minskade omsättningen med 29% till 35,5 MSEK (49,5). Valutaeffekten är -1%. Den lägre 
omsättningen beror på generellt minskad efterfrågan på marknaden, men speciellt inom rekrytering. Inom 
banksektorn kan vi se en viss ökning av efterfrågan inom personaluthyrning, området Finance & Accounting 
är fortsatt stabilt medan det är en fortsatt svag utveckling inom Office Support. Andelen rekrytering för Poolia 
UK har minskat från 14% till 12%. 
 
Dedicare, som omfattar uthyrning av läkare och sjuksköterskor i Sverige, Norge och Finland, har ökat 
omsättningen med 61% till 82,1 (51,0) MSEK. Förfrågningsläget har varit fortsatt starkt.  
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Resultat  
Rörelseresultatet uppgick till 18,4 (28,3) MSEK och rörelsemarginalen 5,2% (7,8). Under kvartalet har 
anpassningar gjorts i kostnadsstrukturen för att möta den lägre efterfrågan på marknaden. Dessa förändringar 
har för koncernen inneburit sammanlagt 1,1 MSEK i extra kostnader av engångskaraktär under första 
kvartalet.  
 
Rörelseresultatet i Poolia Sverige var 16,0 (24,6) MSEK. Rörelsemarginalen var 8,1% (10,9). Kostnader av 
engångskaraktär som avser lön för uppsagd och arbetsbefriad personal uppgår till 0,8 MSEK. En lägre andel 
rekrytering medför en lägre rörelsemarginal. 
 
Rörelseresultatet för Danmark var -0,8 (0,3) MSEK. Förändringsarbetet för ökad fokus på försäljning och 
bättre samverkan i Öresundsregionen har fortsatt, och bl a inneburit personalförändringar.  
 
Rörelseresultatet i Finland var 0,5 (0,4) MSEK och rörelsemarginalen 5,4% (6,5). En lägre andel rekrytering 
medför en lägre rörelsemarginal. 
 
Tysklands rörelseresultat var 2,1 (2,7) MSEK. Rörelsemarginalen var 7,5% (11,7). Etableringar under 
uppbyggnad (kontoren i Köln och Hannover) har gett ett negativt bidrag om 1,6 (0,3) MSEK.  
 
Storbritanniens rörelseresultat för perioden var -1,0 (0,8) MSEK. Jämfört med föregående år har en 
anpassning skett av gemensamma kostnader, men ökade intäktsvolymer krävs för att ge ett positivt resultat. 
Kostnader av engångskaraktär uppgår till 0,2 MSEK under kvartalet. 
 
Rörelseresultatet för Dedicare var 6,2 (2,8) MSEK och rörelsemarginalen 7,5% (5,5). Ökningen av resultatet 
är dels volymrelaterat men också beroende på att verksamheten i Norge har effektiviserats under perioden. 
 
Ofördelade moderbolagskostnader uppgick till -4,6 (-3,3) MSEK. 
 
Resultatet före skatt uppgick till 18,9 (29,5) MSEK. 
 
Skattesatsen för koncernen uppgick till 28% (27%).  
 
 
Information om rörelsegrenar och geografiska område n  
 
Grunden för indelning i segment framgår av senast upprättade årsredovisning för 2008. Ingen förändring i 
indelningen har skett under 2009. Inga väsentliga förändringar har heller skett av totala tillgångar. 

 

Jan – Mar  
Intäkter och rörelseresultat  

  

 2009 
Jan-Mar  

Rörelsens 
intäkter  

2009 
Jan-Mar  
Rörelse-  
resultat  

2008 
Jan-Mar  

Rörelsens 
intäkter  

 

2008 
Jan-Mar 
Rörelse-  
resultat  

 
Poolia Sverige 197,1 16,0 225,1 24,6 
Poolia Finland 8,4 0,5 6,8 0,4 
Poolia Danmark 2,5 -0,8 4,6 0,3 
Poolia Tyskland  28,0 2,1 23,1 2,7 
Poolia Storbritannien 35,5 -1,0 49,5 0,8 
Dedicare  82,1 6,2 51,0 2,8 
Ofördelade moderbolagskostnader  -4,6  -3,3 
Summa  353,5 18,4 360,1 28,3 
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Likviditet och finansiering 
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars 2009 till 114,3 (129,6) MSEK. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten var under perioden -1,2 (24,0) MSEK. Avvikelsen mot föregående år beror dels på att 
påsken 2008 inföll i slutet av mars, vilket innebar lägre bindning i kortfristiga fordringar. Dessutom kommer 
en större andel av koncernens omsättning från verksamheten i Dedicare, vilken har en högre bindning av 
rörelsekapital. Soliditeten uppgick till 56,6% (59,3). 

 
Investeringar 
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,5 (2,9) MSEK.  
 

Säsongsvariationer 
Antal arbetsdagar under året är: 

 
 Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep Okt-Dec Helår 
Sverige  62(62) 60(62) 66(66) 63(62) 251(252) 
Tyskland 63(62) 59(62) 66(66) 63(61) 251(251) 
Storbritannien 64(61) 61(63) 64(64) 64(63) 253(251) 

 

Medarbetare 
Antalet årsanställda har i genomsnitt uppgått till 2 007 personer (2 100). Per den 31 mars 2009 uppgick 
antalet anställda till 2 266 personer (2 351).  
 

Moderbolaget 
I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, utveckling samt finans- och IT-förvaltning. 
Omsättningen under perioden uppgick till 5,2 (5,5) MSEK och resultatet efter finansiella poster till -4,6 (-3,1) 
MSEK.  
 

Marknadsutveckling 
Den finansiella krisen och efterföljande avmattning av konjunkturen har haft en negativ inverkan på samtliga 
marknader som Poolia verkar, främst avseende efterfrågan på rekryteringstjänster. Ingen negativ påverkan 
inom vårdmarknaden där Dedicare verkar har noterats. Hur den ekonomiska utvecklingen kortsiktigt kommer 
att påverka bemanningsbranschen är svårbedömt i nuläget. På längre sikt är vi övertygade om att företagen i 
framtiden kommer att sträva efter ännu mer flexibilitet i sin bemanning, vilket kommer att medföra en ökad 
penetrationsgrad vid nästa konjunkturuppgång.  
 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  

Risker och riskhantering finns beskrivet i Poolias årsredovisning för 2008. Riskerna kan sammanfattas i 
konjunkturförändringar, kund- och personberoende, lagstiftning och regleringar samt finansiella risker. 
Samma väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som förelåg per 2008-12-31 föreligger även per 2009-03-31. 
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Koncernens totalresultat i sammandrag 
   Jan-Mar Jan-Mar  Jan-Dec  
MSEK   2009 2008 2008  
Rörelsens intäkter    353,5 360,1 1 437,8  
Personalkostnader   -307,1 -298,5  -1 209,9  
Övriga kostnader   -25,9 -31,7  -115,2  
Avskrivning anläggningstillgångar   -2,1 -1,6  -7,4  
Rörelseresultat   18,4 28,3  105,3   
Finansiella poster   0,5 1,2  4,3  
Resultat före skatt   18,9 29,5  109,6  
Skatt   -5,4 -8,0  -27,0  
Periodens resultat   13,5 21,5 82,6  
 
Övriga poster som påverkar totalresultatet 
Omräkningsdifferenser   4,8 -9,1 -10,0 
Summa totalresultat för perioden   18,3 12,4 72,6 
 
Periodens resultat hänförligt till: 
Moderbolagets aktieägare   13,3 21,5 82,1  
Minoritetsägare   0,2 - 0,5  
Resultat per aktie, före och efter  
utspädning, SEK   0,79  1,17 4,61 
Summa totalresultat hänförligt till: 
Moderbolagets aktieägare   18,1 12,4 72,1  
Minoritetsägare   0,2 - 0,5  
 
 

Koncernens balansräkning i sammandrag 
 

MSEK  2009-03-31 2008-03-31 2008-12-31 
Tillgångar 
Goodwill  93,6 92,8 89,6 
Övriga anläggningstillgångar  33,6 29,6 34,0 
Uppskjutna skattefordringar  17,5 17,9 17,5 
Kortfristiga fordringar  267,2 246,1 244,0 
Likvida medel  114,3 129,6 116,5 
Summa tillgångar  526,2 516,0 501,6 
Eget kapital och skulder 
Eget kapital  296,3 306,0 278,2 
Minoritetsandel eget kapital  1,4 - 1,2 
Långfristiga skulder  8,3 2,1 8,3 
Kortfristiga skulder  220,2 207,9 213,9 
Summa eget kapital och skulder  526,2 516,0 501,6 
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser   0,2 0,2 0,2 
 
 

Förändring av koncernens eget kapital 
   Jan-Mar  Jan-Mar 
MSEK   2009 2008 
Belopp vid periodens ingång   278,2 293,6 
Summa totalresultat för perioden hänförligt till moderbolagets aktieägare 18,1 12,4 
Belopp vid periodens utgång hänförligt till moderbo lagets aktieägare 296,3 306,0  
Minoritetsandel eget kapital 1,4 - 
Belopp vid periodens utgång inklusive minoritetsand el 297,7 306,0 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 
  Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec  
MSEK  2009 2008 2008  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1,2 24,0 105,7 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -0,5 -2,9 -11,8  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - - -87,7  
Periodens kassaflöde  -1,7 21,1 6,2   
Likvida medel vid periodens början  116,5 111,4 111,4  
Kursdifferens i likvida medel  -0,5 -2,9 -1,1  
Likvida medel vid periodens slut  114,3 129,6 116,5   

 
 

Koncernens nyckeltal 
   Jan-Mar Jan-Mar Jan- Dec 
MSEK   2009 2008 2008 
Rörelsemarginal, %   5,2 7,8 7,3  
Vinstmarginal, %   5,3 8,2 7,6  
Avkastning på sysselsatt kapital, %,    
(12 mån rullande)   33,1 26,9 38,4  
Avkastning på totalt kapital, %,    
(12 mån rullande)   19,2 15,6 22,0 
Avkastning på eget kapital, %, 
(12 mån rullande)   24,9 23,5 28,9 
 
Soliditet, %   56,6 59,3 55,7  
Andel riskbärande kapital, %   58,2 59,3 57,4  
 
Antal årsanställda, genomsnitt    2 007 2 100 2 108  
Intäkter per anställd, TSEK   176 171 682  
 
Antal aktier, genomsnitt (000)   17 122 18 467 17 808 
Antal aktier, utestående (000)   17 122 18 467 17 122  
 
Resultat per aktie, SEK, 
före och efter utspädning   0,79 1,17 4,61 
Eget kapital per aktie, SEK   17,31 16,57 16,25  
 
 
 
Nyckeltalen Avkastning på eget kapital, Resultat per aktie samt Eget kapital per aktie är beräknade exklusive 
minoritetens andel. 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
   Jan-Mar   Jan-Mar  Jan-Dec 
MSEK   2009  2008 2008  

Nettoomsättning   5,2 5,5 22,4  
Personalkostnader   -4,8  -4,4 -19,5  
Övriga kostnader   -4,7  -4,5 -20,5  
Avskrivning anläggningstillgångar   -0,3 - -0,2 
Rörelseresultat   -4,6  -3,4 -17,8  
Finansiella poster   -  0,3 -2,6  
Resultat efter finansiella poster   -4,6  -3,1 -20, 4 
Bokslutsdispositioner   - - -18,5 
Skatt   1,2  0,9 9,3  
Periodens resultat   -3,4 -2,2 -29,6 

 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
 

MSEK  2009-03-31 2008-03-31 2008-12-31 
Tillgångar 
Andelar i koncernföretag  122,4 128,2 122,4 
Övriga anläggningstillgångar  16,3 7,4 15,2 
Kortfristiga fordringar  109,3 115,7 99,5 
Likvida medel  2,2 35,6 15,4 
Summa tillgångar  250,2 286,9 252,5 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital  221,0 281,7 224,4 
Obeskattade reserver  18,5 - 18,5  
Kortfristiga skulder  10,7 5,2 9,6 
Summa eget kapital och skulder  250,2 286,9 252,5 
 

Händelser efter periodens utgång 
Inga väsentliga händelser finns att rapportera. 
 

Transaktioner med närstående 
Inga transaktioner med närstående som väsentligt påverkat företagets ställning och resultat har ägt rum under 
perioden. 
 

Kommande rapporttillfällen och årsstämma 
Delårsrapport jan-jun  21 jul 2009 kl 13.00 
Delårsrapport jan-sep  28 okt 2009 kl 08.00 
Bokslutskommuniké 2009 Feb 2010 
 

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen och för moderbolaget i 
enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2.2 Redovisning i 
juridiska personer. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer,  
om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste 
årsredovisningen. 
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Nya redovisningsprinciper 2009 
Omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter tillämpas från den 1 januari 2009. Ändringen medför bland 
annat att intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget kapital numera redovisas som en del i en 
rapport över totalresultat. En annan förändring är att nya benämningar på de finansiella rapporterna kan användas, 
detta är dock inte tvingande. Koncernen har valt att behålla de gamla benämningarna förutom att från 2009 
presenteras en rapport över totalresultat. Från och med den 1 januari 2009 tillämpar koncernen även IFRS 8 
"Rörelsesegment". Tillämpningen av IFRS 8 har inte inneburit någon förändring i koncernens rapporterbara 
segment men den innebär tillkommande upplysningskrav. Övriga nya eller reviderade IFRS samt 
tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller 
resultat.” 
 
 
 
Stockholm den 28 april 2009 
 
Styrelsen  
 
 
Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Johan Eriksson, vd, tel 08-555 650 60, 070-616 74 47 
Mats Påhlson, finansdirektör, tel 08-555 650 20 
 
 
 
Poolia AB (publ) 
Warfvinges väg 20 
Box 30081  
104 25 Stockholm  
Tel: 08-555 650 00 
Fax: 08-555 650 01 
Org.nr: 556447-9912  
www.poolia.com 

 


