
  
 

 
 

Poolias delårsrapport 1 januari – 31 mars 2010 
 
 

 
• Intäkterna uppgick till 308,3 (353,5) MSEK 
• Rörelseresultatet uppgick till 1,4 (18,4) MSEK 
• Resultatet före skatt uppgick till 1,4 (18,9) MSEK  
• Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 (13,5) MSEK 
• Resultatet per aktie uppgick till 0,03 (0,79) SEK 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,0 (-1,2) MSEK 
 
 
Johan Eriksson, Poolias VD och koncernchef, komment erar resultatet: 
 
Sedan fjärde kvartalet 2009 har marknaden för bemanningstjänster successivt förbättrats. Med den 
utveckling som vi har sett under första kvartalet 2010 kan vi bekräfta en fortsatt efterfrågeökning inom 
såväl uthyrning som rekrytering. Då rekrytering är ett av våra fokusområden just nu känns det extra roligt 
att den verksamheten tar fart så tidigt i uppgångsfasen. Under 2009 då rekryteringsandelen minskade 
kraftigt blev det extra tydligt hur viktig den är för våra marginaler. Vår bedömning är att den utveckling 
som vi nu ser kommer att fortsätta även under andra kvartalet vilket tyder på en positiv trend.  
 
Under förra året tvingades vi till nedskärningar i personalstyrkan. Den tillväxt som vi ser på marknaden 
idag innebär att vi nu utökar organisationen igen för att ännu bättre kunna möta våra kunders behov. 
Understrykas bör att efterfrågeökningen inte omedelbart blir synlig i resultatet samt att förra årets första 
kvartal var relativt opåverkat av lågkonjunkturen.  
 
Marknaden inom vårdbemanning har inte varit lika gynnsam utan minskar under första kvartalet i såväl 
Sverige som Norge. Detta tyder på att detta segment är mer sencykliskt än vår övriga verksamhet. 
 
Vi har fortsatt att utveckla ett nytt affärsområde, Omställning, sedan hösten 2009. Detta affärsområde är 
ännu litet i Poolia och enbart verksamt inom den svenska verksamheten.   
 
Vårt fokus är att fortsatt erbjuda våra kunder den kompetens och kvalitet som är Poolias signum. De 
effektiviseringar vi genomförde under förra året har lett till att vi nu kan fortsätta arbetet med att förbättra 
vår lönsamhet. Med lågkonjunkturen bakom oss ser vi ljust på framtiden och mot ett givande samarbetsår 
med samtliga våra kunder och kandidater.  
 
 

 

Johan Eriksson 
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• Intäkterna uppgick till 308,3 (353,5) MSEK 
• Rörelseresultatet uppgick till 1,4 (18,4) MSEK 
• Resultatet före skatt uppgick till 1,4 (18,9) MSEK 
• Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 (13,5) MSEK 
• Resultatet per aktie uppgick till 0,03 (0,79) SEK 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,0 (-1,2) MSEK 

 

Januari - mars 

Intäkter 
Intäkterna för koncernen minskade med 12,8% till 308,3 (353,5) MSEK. Valutaeffekten har påverkat 
intäkterna negativt med 1,5% under kvartalet. Personaluthyrning är det största tjänsteområdet. Tjänsteområdet 
rekrytering har vänt till tillväxt och andelen rekrytering har ökat från 6% till 7%. För samtliga segment gäller 
att den globala lågkonjunkturen inte hade någon större påverkan på utfallet av första kvartalet 2009 vilket ger 
att jämförelsesiffrorna är relativt starka både gällande intäkter och rörelseresultat.  
 
Intäkterna för Poolia Sverige uppgick till 174,5 (197,1) MSEK, vilket är en minskning med 11% jämfört med 
motsvarande period föregående år. Inom Poolia Sverige visar rekryteringsområdet stark tillväxt, intäkterna 
har ökat med 61%. Andelen rekrytering har under perioden ökat från 5% till 9%. Geografiskt är utvecklingen 
varierad. Den största nedgången svarar Stockholm för, följt av Örebro och Norrköping.  
 
Intäkterna i Danmark minskade med 36% till 1,6 (2,5) MSEK. Andelen rekrytering har ökat från 36% till 
48%. 
 
Intäkterna i Finland minskade med 12% till 7,4 (8,4) MSEK. Valutaeffekten har påverkat intäkterna negativt 
med 8% under kvartalet. Andelen rekrytering har ökat från 12% till 14%.  
 
Intäkterna i Tyskland minskade med 20% till 22,4 (28,0) MSEK. Valutaeffekten har påverkat intäkterna 
negativt med 7% under kvartalet. Andelen rekrytering har minskat från 14% till 10%. 
 
I Storbritannien minskade omsättningen med 17% till 29,6 (35,5) MSEK. Valutaeffekten har påverkat 
intäkterna negativt med 6% under kvartalet. Andelen rekrytering är oförändrat 12%. 
 
Dedicare, som omfattar uthyrning av läkare och sjuksköterskor i Sverige och Norge, har minskat 
omsättningen med 11% till 73,0 (82,1) MSEK. Avmattningen, som inom segmentet först märktes under förra 
kvartalet, fortsätter under detta kvartal. Detta kvartal är det första med minskande omsättning i denna 
konjunkturcykel.    
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Resultat  
Resultatet före skatt uppgick till 1,4 (18,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1,4 (18,4) MSEK och 
rörelsemarginalen 0,5% (5,2). Resultatet belastas av kostnader för expansion av verksamheten i syfte att möta 
en ökad efterfrågan från kunderna.  
 
Rörelseresultatet i Poolia Sverige var 5,1 (16,0) MSEK. Rörelsemarginalen var 2,9% (8,1). Resultatet pressas 
av marginalnedgång inom hyrverksamheten samt av kostnader förknippade med förberedelser för tillväxt. 
Resultatet belastas av engångskostnader med 1,8 (0,8) MSEK. 
 
Rörelseresultatet för Danmark var 0,2 (-0,8) MSEK. Rörelsemarginalen var 12,8% (neg.). Rörelseresultatet 
har vänts till positivt på grund av den konsolidering av verksamheten som genomfördes under förra året.    
 
Rörelseresultatet i Finland var 0,4 (0,5) MSEK och rörelsemarginalen 5,8% (5,6). En högre andel rekrytering 
medför en något högre rörelsemarginal. 
 
Tysklands rörelseresultat var 0,1 (2,1) MSEK. Rörelsemarginalen var 0,5% (7,5). En lägre andel rekrytering 
påverkar rörelsemarginalen. Kontoren i Köln och Hannover är små och relativt nyetablerade enheter vilka ger 
ett negativt bidrag till resultatet.   
 
Storbritanniens rörelseresultat för perioden var -1,8 (-1,0) MSEK. Intensivt arbete görs för att nå ökade 
intäktsvolymer vilket krävs för att ge ett positivt resultat.     
 
Rörelseresultatet för Dedicare var 3,3 (6,2) MSEK och rörelsemarginalen 4,5% (7,5). Resultatet påverkas av 
minskade volymer och ökande konkurrens pressar marginalerna.    
 
Ofördelade moderbolagskostnader uppgick till -5,9 (-4,6) MSEK. Koncernens finansnetto uppgick till 0,0 
(0,5) MSEK. Skattesatsen för koncernen uppgick till 61% (28%). Skattesatsen påverkas av ej uppbokad 
skattefordran på verksamhet som under perioden gått med underskott. 
 
Information om rörelsegrenar och geografiska område n  
 
Poolia tillämpar en segmentsredovisning som följer den interna rapporteringen, vilket innebär en indelning i 
både geografi och affärssegment. För Poolia utgörs de geografiska segmenten av Sverige, Finland, Danmark, 
Tyskland och Storbritannien. Det ena affärssegmentet utgörs av vårdverksamheten, uthyrning av läkare och 
övrig vårdpersonal, och det andra är Poolias övriga verksamhet, det vill säga uthyrning och rekrytering av 
kvalificerade tjänstemän. Vårdverksamheten utgör ett eget segment då marknad, kunder, kandidatstruktur och 
affärslogik skiljer sig från övriga Poolia. Vårdverksamheten bedrivs under egen operativ ledning och är 
etablerad i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten särredovisas inte geografiskt på grund av den relativt 
ringa omfattningen i Norge och Finland. Ingen förändring i indelningen har skett under 2010. Inga väsentliga 
förändringar har heller skett av totala tillgångar eller fördelning av tillgångar inom eller mellan segmenten. 

Jan – Mar 
Intäkter och rörelseresultat  

  

 2010 
Jan-Mar  

Rörelsens 
intäkter  

2010 
Jan-Mar  
Rörelse-  
resultat  

2009 
Jan-Mar  

Rörelsens 
intäkter  

 

2009 
Jan-Mar  
Rörelse-  
resultat  

 
Poolia Sverige 174,5 5,1 197,1 16,0 
Poolia Finland 7,4 0,4 8,4 0,5 
Poolia Danmark 1,6 0,2 2,5 -0,8 
Poolia Tyskland  22,4 0,1 28,0 2,1 
Poolia Storbritannien 29,6 -1,8 35,5 -1,0 
Dedicare  73,0 3,3 82,1 6,2 
Ofördelade moderbolagskostnader  -5,9  -4,6 
Summa  308,3 1,4 353,5 18,4 
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Likviditet och finansiering 
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars 2010 till 54,2 (114,3) MSEK. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten var under perioden -11,0 (-1,2) MSEK. Soliditeten uppgick per den 31 mars 2010 till 
49,9% (56,6). 

Investeringar 
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under perioden januari till mars uppgick till 0,1 (0,5) 
MSEK.  

Säsongsvariationer 
Antal arbetsdagar under året är: 

 
 Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep Okt-Dec Helår 
Sverige  62(62) 61(60) 66(66) 64(63) 253(251) 
Tyskland 63(63) 60(59) 66(66) 63(63) 252(251) 
Storbritannien 60(64) 61(61) 64(64) 68(64) 253(253) 

 

Medarbetare 
Antalet årsanställda har i genomsnitt uppgått till 1 746 personer (2 007). Per den 31 mars 2010 uppgick 
antalet anställda till 2 058 personer (2 266).  

Moderbolaget 
I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, utveckling samt finans- och IT-förvaltning. 
Omsättningen under perioden uppgick till 5,1 (5,2) MSEK och resultatet efter finansiella poster till -5,9  
(-4,6) MSEK.  

Marknadsutveckling 
Den globala lågkonjunkturen hade under förra året starkt negativ inverkan på samtliga marknader där Poolia 
verkar. I nuläget ser vi en positiv förändring i våra orderböcker främst avseende efterfrågan på 
rekryteringstjänster. Vår bedömning är att förändringen är varaktig vilket ger att verksamheten nu ställs om 
till tillväxt och i förlängningen ökad lönsamhet. Undantaget är vårdverksamheten Dedicare där vi under denna 
period sett minskad efterfrågan.  
 
Vi bedömer att konjunkturen, som påverkar verksamheten starkt, är i en positiv utveckling. Vi har under en 
längre period sett tecken på ljusning, tecken som nu omvandlas till affärer. På längre sikt gör vi bedömningen 
att en förbättrad konjunktur kommer öka efterfrågan av rekryteringstjänster och även öka 
marknadspenetrationen och därmed andelen inhyrd personal.   
 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  

Risker och riskhantering finns beskrivet i Poolias årsredovisning för 2009. Riskerna kan sammanfattas i 
konjunkturförändringar, kund- och personberoende, lagstiftning och regleringar samt finansiella risker. 
Samma väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som förelåg per 2009-12-31 föreligger även per 2010-03-31. 
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Koncernens totalresultat i sammandrag 
   Jan-Mar Jan-Mar  Jan-Dec  
MSEK   2010 2009 2009  
Rörelsens intäkter   308,3 353,5 1 311,1  
Personalkostnader   -278,4 -307,1  -1 163,4  
Övriga kostnader   -26,3 -25,9  -104,7  
Av- och nedskrivning anl. tillgångar   -2,2 -2,1  -14,6  
Rörelseresultat   1,4 18,4  28,4   
Finansiella poster   0,0 0,5  2,2  
Resultat före skatt   1,4 18,9  30,6  
Skatt   -0,9 -5,4  -12,1  
Periodens resultat   0,5 13,5 18,5  
 
Övrigt totalresultat 
Omräkningsdifferenser   -5,8 4,8 0,1 
Summa totalresultat för perioden    -5,3 18,3 18,6 
 
Periodens resultat hänförligt till: 
Moderbolagets aktieägare   0,4 13,3 17,8  
Minoritetsägare   0,1 0,2 0,7  
Resultat per aktie, före och efter  
utspädning, SEK   0,03  0,79 1,04 
Summa totalresultat hänförligt till: 
Moderbolagets aktieägare   -5,4 18,1 17,9  
Minoritetsägare   0,1 0,2 0,7  
 

Koncernens balansräkning i sammandrag 
 

MSEK  2010-03-31 2009-03-31 2009-12-31 
Tillgångar 
Goodwill  88,0 93,6 91,5 
Övriga anläggningstillgångar  22,8 33,6 24,9 
Uppskjutna skattefordringar  16,7 17,5 16,8 
Kortfristiga fordringar  250,2 267,2 221,8 
Likvida medel  54,2 114,3 67,8 
Summa tillgångar  431,9 526,2 422,8 
Eget kapital och skulder 
Eget kapital  213,6 296,3 219,0 
Minoritetsandel eget kapital  2,0 1,4 2,0 
Långfristiga skulder  2,4 8,3 2,4 
Kortfristiga skulder  213,9 220,2 199,4 
Summa eget kapital och skulder  431,9 526,2 422,8 
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser   0,2 0,2 0,2 
 
 

Förändring av koncernens eget kapital 
   Jan-Mar  Jan-Mar 
MSEK   2010 2009 
Belopp vid periodens ingång   219,0 278,2 
Summa totalresultat för perioden hänförligt till moderbolagets aktieägare -5,4 18,1 
Belopp vid periodens utgång hänförligt till moderbo lagets aktieägare 213,6 296,3  
Minoritetsandel eget kapital 2,0 1,4 
Belopp vid periodens utgång inklusive minoritetsand el 215,6 297,7 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 
   Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec  
MSEK   2010 2009 2009  
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -11,0 -1,2 35,8 
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -0,1 -0,5 -6,0  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    - - -77,0  
Periodens kassaflöde    -11,1 -1,7 -47,2   
Likvida medel vid periodens början   67,8 116,5 116,5  
Kursdifferens i likvida medel    -2,5 -0,5 -1,5  
Likvida medel vid periodens slut    54,2 114,3 67,8   

 
 

Koncernens nyckeltal 
   Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec 
MSEK   2010 2009 2009 
Rörelsemarginal, %   0,5 5,2 2,2  
Vinstmarginal, %   0,4 5,3 2,3  
Avkastning på sysselsatt kapital, %,    
(12 mån rullande)   5,2 33,1 12,4  
Avkastning på totalt kapital, %,    
(12 mån rullande)   2,8 19,2 6,7 
Avkastning på eget kapital, %, 
(12 mån rullande)   2,2 24,9 7,4 
 
Soliditet, %   49,9 56,6 52,3  
Andel riskbärande kapital, %   50,5 58,2 52,8  
 
Antal årsanställda, genomsnitt   1 726 2 007 1 888  
Intäkter per anställd, TSEK   177 176 694  
 
Antal aktier, genomsnitt (000)   17 122 17 122 17 122 
Antal aktier, utestående (000)   17 122 17 122 17 122  
 
Resultat per aktie, SEK, 
före och efter utspädning   0,03 0,79 1,04 
Eget kapital per aktie, SEK   12,47 17,31 12,79  
 
 
 
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   2010 2009 2009  

Nettoomsättning   5,1 5,2 21,1  
Personalkostnader   -4,6  -4,8 -16,5  
Övriga kostnader   -5,8  -4,7 -18,8  
Av- och nedskrivning anl.tillgångar    -0,6 -0,3 -7,6 
Rörelseresultat   -5,9  -4,6 -21,8  
Finansiella poster   -  - -3,9  
Resultat efter finansiella poster   -5,9  -4,6 -25, 7 
Bokslutsdispositioner   - - 14,2 
Skatt   1,5  1,2 1,7  
Periodens resultat   -4,4 -3,4 -9,8 
 
Övrigt totalresultat 
Koncernbidrag   - - 30,0 
Skatteeffekt på koncernbidrag   - - -7,9 
Summa totalresultat för perioden    -4,4 -3,4 12,3 
 

 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
 

MSEK  2010-03-31 2009-03-31 2009-12-31 
Tillgångar 
Andelar i koncernföretag  117,9 122,4 117,9 
Övriga anläggningstillgångar  12,0 16,3 12,6 
Kortfristiga fordringar  40,1 109,3 40,9 
Likvida medel  0,2 2,2 1,9 
Summa tillgångar  170,2 250,2 173,3 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital  155,2 221,0 159,6 
Obeskattade reserver  4,3 18,5 4,3  
Kortfristiga skulder  10,7 10,7 9,4 
Summa eget kapital och skulder  170,2 250,2 173,3 
 
 

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  
Delårsrapport jan-jun  20 juli 2010 kl 13.00 
Delårsrapport jan-sep  27 okt 2010 kl 08.00 
Bokslutskommuniké 2010 Feb 2011 
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Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen och för moder-
bolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 
2.3 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. 
 
 
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
moderföretaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 
 
 
Stockholm den 27 april 2010 
 
 
 
Björn Örås  Per Uebel 
Styrelseordförande  Styrelseledamot 
 
 
Curt Lönnström  Monica Caneman 
Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
 
Margareta Barchan  Johan Eriksson  
Styrelseledamot  VD/Koncernchef 
 
 
 
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 
Lotta Nilsson, finansdirektör, tel 08-555 650 64, 073-944 50 64 
 
 
 
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 

 


