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Poolia redovisar ökad rörelsemarginal för tredje kvartalet i rad 

 
 
Sedan årsskiftet har vi successivt lyckats förbättra rörelsemarginalen. Vi har under hela året haft ett 
stort fokus på effektivitet vilket nu ser ut att kunna ge en långsiktig effekt på Poolias lönsamhet. 
Tillväxten i tredje kvartalet är 6,3% med en rörelsemarginal på 8,3%. 
  
 
Intäkter 
 
Koncernens sammanlagda intäkter under tredje kvartalet uppgick till 349 Mkr vilket innebär en tillväxt på 
6,3% jämfört med samma period föregående år. Precis som föregående kvartal ser vi en fortsatt ökning av 
antalet förfrågningar, bortsett från i Storbritannien där efterfrågan har minskat och konkurrensen hårdnat 
ytterligare. Att tillväxttakten minskat under kvartalet beror främst på att det osäkra konjunkturläget medfört 
att kundernas beslutsprocesser för rekrytering och inhyrning av personal har blivit alltmer utdragna. 
Sammantaget för perioden januari-september uppgick intäkterna till 1 076 MSEK vilket är en tillväxt på 9% 
jämfört med samma period föregående år.  
 
Dedicare har haft sitt absolut starkaste kvartal i bolagets historia. Såväl omsättning som rörelseresultat 
och marginal överträffar vad som tidigare har redovisats. Dedicare är också den enhet i Poolia som har 
högst tillväxttakt, +53%. Utvecklingen är positiv i både Sverige och Norge. I september startade 
Dedicare upp ny verksamhet i Finland.  
 
I Tyskland ser vi en fortsatt stark efterfrågan och under tredje kvartalet ökade intäkterna med 39%. 
Strategin att bygga en stabil lönsamhet för samtliga kontor har under perioden utvecklats väl. 
 
I Sverige har tillväxttakten avtagit något under tredje kvartalet. Poolia Sverige växte med 7% i kvartalet 
vilket betyder en avtagande tillväxttakt jämfört med årets två första kvartal. Minskningen beror bl a  på 
att förfrågningarna kom igång något senare än vanligt efter semesterperioden i augusti. 
 
Verksamheten i Finland har utvecklats mycket starkt under året och den trenden fortsatte även under 
tredje kvartalet. Tillväxttakten var hela 50% och vi ser en fortsatt stor efterfrågan på våra tjänster. 
 
I Danmark växer vi inte i den takt som vi önskar. Under perioden har vi fattat beslut om att organisera 
om verksamheten för att bättre kunna samordna med Poolia Sverige. Vi ser en stor potential i att se 
Öresundsregionen som en marknad för såväl kunder som kandidater. 
 
I Storbritannien minskar efterfrågan och konkurrensen hårdnar alltmer, främst inom banksegmentet. 
Arbetet med att diversifiera vårt erbjudande till att också omfatta kundgrupper som inte drabbats lika 
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hårt av nedgången går enligt plan. Detta har bidragit till att vi under perioden lyckats stabilisera 
intäkterna. 
 
 

Resultat 
 
Poolia redovisar för tredje kvartalet i rad en ökad rörelsemarginal. Vårt stora fokus på lönsamhet är en 
oerhörd styrka för framtiden. 
 
Rörelseresultatet ökade med 49%  i tredje kvartalet och med 53% för niomånadersperioden. Samtliga 
enheter har bidragit positivt till denna effektivitetshöjning. 
 

 
Johan Eriksson 
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• Intäkterna uppgick till 1 076,3 (988,7) MSEK. 

• Rörelseresultatet uppgick till 86,9 (56,9) MSEK. 

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 89,8 (58,6) MSEK.  
• Resultatet efter skatt uppgick till 64,7 (43,7) MSEK. 

• Resultatet per aktie uppgick till 3,59 (2,37) SEK. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 75,0 (49,0) MSEK. 

 
 
 
Januari – September 
 

Intäkter 
Intäkterna för koncernen ökade med 9% till 1076,3 (988,7) MSEK. Valutaeffekten har påverkat 
intäkterna negativt med 1,5% under perioden. Starkaste tillväxten visar verksamheten i Finland, 
Tyskland och Dedicare medan Storbritanniens intäkter minskade. Personaluthyrning är det största 
tjänsteområdet. Andelen rekrytering har minskat från 11% till 9%. I absoluta tal var yrkesområdet 
Ekonomi störst. 
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 89,8 (58,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 86,9 
(56,9) MSEK. Rörelsemarginalen var 8,1% (5,8).  Samtliga segment visar positiva rörelseresultat. 
Verksamheterna i Tyskland och Sverige har högst rörelsemarginaler, 11,3% respektive 10,9%. 
Verksamheterna i Danmark och Finland visar båda kraftiga marginalförbättringar jämfört med 
föregående år. Verksamheten i Storbritannien har vänt föregående års förlust till ett positivt resultat. 
Rörelsemarginalen för Dedicare uppgår till 8,2%. 
 
Koncernens finansnetto uppgick till 2,9 (1,7) MSEK. Ofördelade moderbolagskostnader uppgick  
till -11,0 (-12,1) MSEK. 
 
Skattesatsen för koncernen uppgick till 28% (25%). 
 
 
Tredje kvartalet 
 

Intäkter 
Intäkterna för koncernen ökade med 6% till 349,2 (328,6) MSEK. Valutaeffekten har påverkat 
intäkterna negativt med 1,4% under kvartalet. Personaluthyrning är det största tjänsteområdet. 
Andelen rekrytering har minskat från 11% till 8%, delvis som en effekt av att den kraftigt växande 
verksamheten inom Dedicare inte erbjuder rekrytering. I absoluta tal var yrkesområdet Ekonomi störst. 
 
Intäkterna på den svenska marknaden visar en fortsatt tillväxt jämfört med föregående år. För kvartalet 
uppgick intäkterna till 186,4 (173,5) MSEK, vilket är en ökning med 7%. Tillväxttakten har minskat 
något, men  förfrågningstakten är fortsatt högre än föregående år. Den starkaste tillväxten  sker i 
Region Stockholm och Region Syd. 
Andelen rekrytering har minskat från 9% till 8%. 
 
Intäkterna i Danmark var 3,6 (3,1) MSEK. Andelen rekrytering har minskat från 40% till 34%. 
 
Intäkterna i Finland ökade med 50% till 7,9 (5,3) MSEK. Andelen rekrytering har ökat från 13% till 
18%. 

Poolias delårsrapport 
1 januari – 30 september 2008 
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Intäkterna i Tyskland ökade med 39% till 27,5 (19,8) MSEK. Den högsta tillväxten har skett i 
Frankfurt och Düsseldorf. Andelen rekrytering har ökat från 14% till 16%. 
 
I Storbritannien minskade omsättningen med 43% till 42,2 MSEK (73,7). Exkluderas valutaeffekten är 
minskningen 35%. Den lägre omsättningen beror dels på minskad efterfrågan inom banksektorn, dels 
på Poolias val att fokusera på Londonmarknaden och lönsamma kunder. Andelen rekrytering har 
minskat från 20% till 15%. 
 
Dedicare, som omfattar uthyrning av läkare och sjuksköterskor i Sverige och Norge, har ökat 
omsättningen med 53% till 81,6 (53,2) MSEK. Under kvartalet har etablering skett i Finland genom  
att nytt kontor öppnats i Helsingfors. 
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 30,1 (19,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 28,9 
(19,4) MSEK och rörelsemarginalen 8,3% (5,9). 
 
Rörelseresultatet i Poolia Sverige var 19,9 (16,0) MSEK. Rörelsemarginalen var 10,7% (9,2). 
Den förbättrade lönsamheten är en effekt av ökad effektivitet. 
 
Rörelseresultatet för Danmark och Finland var 0,1 (-0,5) MSEK respektive 0,8 (0,1) och 
rörelsemarginalerna 2,5% (neg) respektive 10,4% (1,7). Marginalförbättringen i Finland är en effekt 
av ökat säljfokus och ökad effektivitet. 
 
Tysklands rörelseresultat var 3,3 (2,1) MSEK. Rörelsemarginalen var 12,0% (10,6). Etableringar 
under uppbyggnad (kontoren i Köln och Hannover) har gett ett negativt bidrag om 1,1 (0,2) MSEK.  
 
Storbritanniens rörelseresultat för perioden var 0,0 (0,1) MSEK. Den lägre volymen har mötts med en 
anpassning av gemensamma kostnader. 
 
Rörelseresultatet för Dedicare var 8,7 (5,1) MSEK och rörelsemarginalen 10,7% (9,6). Den förbättrade 
lönsamheten har skapats genom ökad effektivitet och skalfördelar. 
 
Ofördelade moderbolagskostnader uppgick till -3,9 (-3,5) MSEK. 
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Information om rörelsegrenar och geografiska områden  
 
Jan – Sep  
Intäkter och rörelseresultat  
 

 2008 
Jan-Sep 

Rörelsens 
intäkter 

2008 
Jan-Sep 
Rörelse- 
resultat 

2007 
Jan-Sep 

Rörelsens 
intäkter 

 

2007 
Jan-Sep 
Rörelse- 
resultat 

 
Poolia Sverige 638,0 69,8 570,3 60,4 
Poolia Finland 22,6 2,0 15,9 0,1 
Poolia Danmark 12,7 0,9 12,4 0,0 
Poolia Tyskland  74,1 8,3 52,6 5,8 
Poolia Storbritannien 136,3 1,2 214,3 -6,6 
Dedicare  192,6 15,7 123,2 9,3 
Ofördelade moderbolagskostnader  -11,0  -12,1 
Summa 1 076,3 86,9 988,7 56,9 
     
 
 
Jul – Sep  
Intäkter och rörelseresultat  
 

 2008 
Jul-Sep 

Rörelsens 
intäkter  

2008 
Jul-Sep 

Rörelse- 
resultat 

2007 
Jul-Sep 

Rörelsens 
intäkter  

 

2007 
Jul-Sep 

Rörelse- 
resultat 

 
Poolia Sverige 186,4 19,9 173,5 16,0 
Poolia Finland 7,9 0,8 5,3 0,1 
Poolia Danmark 3,6 0,1 3,1 -0,5 
Poolia Tyskland  27,5 3,3 19,8 2,1 
Poolia Storbritannien 42,2 0,0 73,7 0,1 
Dedicare  81,6 8,7 53,2 5,1 
Ofördelade moderbolagskostnader  -3,9  -3,5 
Summa 349,2 28,9 328,6 19,4 

 
 
Likviditet och finansiering 
Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september 2008 till 100,4 (87,5) MSEK. Kassaflödet 
från den löpande verksamheten var under perioden 75,0 (49,0) MSEK. Aktieutdelning har lämnats 
med 46,2 (46,2) MSEK. Vid årsstämman 2008-04-14 gavs styrelsen fullmakt att förvärva maximalt 
10% av Poolias aktier. 2008-04-25 förvärvades  
921 800 st Poolia B, 5% av totala antalet aktier, för 30,6 MSEK. Soliditeten uppgick till 55,7% (56,8). 
 

 
Investeringar 
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 9,8 (11,6) MSEK.  
 
 
Säsongsvariationer 
Antal arbetsdagar under året är: 
 
 Jan-Mars Apr - Juni Juli-Sep Okt-Dec Helår 
Sverige 62(64) 62(59) 66(65) 62(62) 252(250) 
Tyskland 62(64) 62(59) 66(65) 61(63) 251(251) 
Storbritannien 61(64) 63(61) 64(64) 63(63) 251(252) 
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Medarbetare 
Antalet årsanställda har i genomsnitt uppgått till 2 111 personer (2 134). Per den 30 september 2008 
uppgick antalet anställda till 2 322 personer (2 473).  
 
 
Moderbolaget 
I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, utveckling samt finans- och IT-förvaltning. 
Omsättningen under perioden uppgick till 16,7 (7,7) MSEK och resultatet efter finansiella poster till -
5,2 (-1,8) MSEK. Omsättningsökningen är en följd av att IT-förvaltningen fr o m 2008 debiteras från 
moderbolaget till dotterbolagen. Resultatet innefattar vinst vid avyttring av andelar i dotterföretag med 
5,6 MSEK. Resultatet för 2007 innefattade utdelning från dotterföretag med 9,8 MSEK. 
 
 
Marknadsutveckling 
Efterfrågan har utvecklats positivt under kvartalet på samtliga Poolias marknader förutom 
Storbritannien, där efterfrågan minskat framförallt inom banksektorn. Det finns en tendens till längre 
beslutsprocesser hos kunderna både inom hyr och rekrytering, vilket är en följd av det osäkra 
konjunkturläget. 
 
 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Risker och riskhantering finns beskrivet i Poolias årsredovisning för 2007. Riskerna kan sammanfattas 
i konjunkturförändringar, kund- och personberoende, lagstiftning och regleringar samt finansiella 
risker. Samma väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som förelåg per 2007-12-31 föreligger även 
per 2008-09-30. 
 
 
Koncernens resultaträkning i sammandrag 
 Jan-Sep Jan-Sep Jul-Sep  Jul-Sep Jan-Dec 
MSEK 2008 2007 2008  2007 2007  
Rörelsens intäkter 1 076,3 988,7 349,2 328,6 1 339,7  
Personalkostnader -899,3 -839,5 -293,0  -277,8 -1 139,7  
Övriga kostnader -85,1 -86,6 -25,6  -29,1 -122,7  
Avskrivning anläggningstillgångar -5,0 -5,7 -1,7  -2,3 -7,3  
Rörelseresultat 86,9 56,9 28,9  19,4 70,0  
Finansiella poster 2,9 1,7 1,2  0,5 2,8  
Resultat före skatt 89,8 58,6 30,1  19,9 72,8  
Skatt -25,1 -14,9 -8,5  -5,1 -7,5  
Periodens resultat 64,7 43,7 21,6 14,8 65,3 
 
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 64,3 43,7 21,3 14,8 65,3 
Minoritetens andel i periodens resultat 0,4 - 0,3 - - 
 
Resultat per aktie, före och efter  
utspädning, SEK 3,59 2,37  1,22 0,80 3,54  
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
 

MSEK  2008-09-30 2007-09-30 2007-12-31  
Tillgångar 
Goodwill  95,0 99,6 98,8 
Övriga anläggningstillgångar  32,9 26,7 28,7 
Uppskjutna skattefordringar  18,0 7,4 17,9 
Kortfristiga fordringar  252,7 259,9 244,2 
Likvida medel  100,4 87,5 111,4 
Summa tillgångar  499,0 481,1 501,0 
 
Eget kapital och skulder 
Eget kapital  276,9 273,3 293,6 
Minoritetsandel eget kapital  1,1 - - 
Långfristiga skulder  2,1 0,2 2,1 
Kortfristiga skulder  218,9 207,6 205,3 
Summa eget kapital och skulder  499,0 481,1 501,0 
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser   0,8 0,5 0,2 

 
 

 

Förändring av koncernens eget kapital 
   Jan-Sep  Jan-Sep 
MSEK   2008 2007 
Belopp vid periodens ingång   293,6 275,4 
Förvärv egna aktier -30,6 0 
Utdelning -46,2 -46,2 
Omräkningsdifferenser   -4,2 0,4 
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare  64,3 43,7 
Belopp vid periodens utgång hänförligt till moderbolagets aktieägare 276,9 273,3 
Minoritetsandel eget kapital 1,1 - 
Belopp vid periodens utgång inklusive minoritetsandel  278,0 273,3 

 

 

   

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 
 Jan-Sep Jan-Sep Jul-Sep Jan-Dec  
MSEK 2008 2007 2008 2007  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 75,0 49,0 21,0 77,7 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -8,6 -11,6 -2,3 -15,3  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -76,8 -46,2 - -46,2  
Periodens kassaflöde -10,4 -8,8 18,7 16,2   
Likvida medel vid periodens början 111,4 95,5 80,2 95,5  
Kursdifferens i likvida medel -0,6 0,8 1,5 -0,3  
Likvida medel vid periodens slut 100,4 87,5 100,4 111,4  
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Koncernens nyckeltal 
 Jan-Sep Jan-Sep Jul-Sep Jul-Sep Jan-Dec   
MSEK 2008 2007 2008 2007 2007  
Rörelsemarginal, % 8,1 5,8 8,3 5,9 5,2  
Vinstmarginal, % 8,3 5,9 8,6 6,0 5,4  
Avkastning på sysselsatt kapital, %,    
(12 mån rullande) 37,9 29,1 - - 25,6  
Avkastning på totalt kapital, %,    
(12 mån rullande) 21,3 16,5 - - 15,0 
Avkastning på eget kapital, %, 
(12 mån rullande) 31,4 21,4 - - 23,0 
 
Soliditet, % 55,7 56,8 55,7 56,8 58,6  
Andel riskbärande kapital, % 56,1 56,8 56,1 56,8 59,0  
 
Antal årsanställda, genomsnitt 2 111 2 134 2 117 2 186 2 136  
Intäkter per anställd, TSEK 510 463 165 150 627  
 
Antal aktier, genomsnitt (000) 17 932 18 467 17 545 18 467 18 467 
Antal aktier, utestående (000) 17 545 18 467 17 545 18 467 18 467  
 
Resultat per aktie, SEK, 
före och efter utspädning 3,59 2,37 1,22 0,80 3,54 
Eget kapital per aktie, SEK 15,78 14,80 15,78 14,80 15,90  
 
 
 

Nyckeltalen Avkastning på eget kapital, Resultat per aktie samt Eget kapital per aktie är beräknade exklusive 
minoritetens andel. 

 
 
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
 Jan-Sep Jan-Sep Jul-Sep  Jul-Sep Jan-Dec 
MSEK 2008 2007 2008  2007 2007  
Nettoomsättning 16,7 7,7 5,3 2,6 9,9  
Personalkostnader -12,7 -12,4 -3,9  -4,1 -16,6  
Övriga kostnader -15,0 -7,3 -5,3  -1,9 -9,6  
Rörelseresultat -11,0 -12,0 -3,9  -3,4 -16,3  
Finansiella poster 5,9 10,2 0,4  4,2 10,5  
Resultat efter finansiella poster -5,1 -1,8 -3,5  0,8 -5,8  
Skatt 3,0 3,2 1,0  2,5 5,6  
Periodens resultat -2,1 1,4 -2,5 3,3 -0,2 
 

 
 
Moderbolagets balansräkning i sammandrag 

 
MSEK  2008-09-30 2007-09-30 2007-12-31  
Tillgångar 
Andelar i koncernföretag  122,4 128,2 128,2 
Övriga anläggningstillgångar  13,2 - - 
Kortfristiga fordringar  65,7 65,8 116,0 
Likvida medel  25,9 46,8 45,8 
Summa tillgångar  227,2 240,8 290,0 
 
Eget kapital och skulder 
Eget kapital  205,0 235,1 283,9 
Kortfristiga skulder  22,2 5,7 6,1 
Summa eget kapital och skulder  227,2 240,8 290,0 
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Händelser efter periodens utgång 
Inga väsentliga händelser finns att rapportera.  
 
 
Transaktioner med närstående 
I enlighet med årsstämmans beslut avyttrades 4% av aktieinnehavet i Dedicare AB till Dedicares VD 
Stig Engcrantz per 2008-05-01. I övrigt har inga transaktioner med närstående som väsentligt påverkat 
företagets ställning och resultat ägt rum under perioden.  
 
 
Kommande rapporttillfällen och årsstämma 
12 februari 2009 kl 08.00  Bokslutskommuniké 2008 
28 april 2009 kl 16.00  Årsstämma 2009 
 
 
Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 samt årsredovisningslagen och för moderbolaget 
i enlighet med årsredovisningslagen och RFR 2.1, Redovisning för juridiska personer. 
Koncernredovisning upprättas enligt IFRS. Samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder har 
tillämpats som i 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 29 oktober 2008 
 
 
 
Björn Örås Per Uebel 
Styrelseordförande Styrelseledamot 
 
 
 
Curt Lönnström Monica Caneman 
Styrelseledamot Styrelseledamot 
 
 
 
Margareta Barchan Johan Eriksson 
Styrelseledamot VD/Koncernchef 
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Revisors rapport avseende översiktlig granskning 
 

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Poolia AB (publ) för perioden 1 januari 
2008 till 30 september 2008. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt 
ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 
 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 
2410  
”Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor”. En 
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt 
Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas 
vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir 
medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision 
utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som 
en uttalad slutsats grundad på en revision har. 
 

Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 
årsredovisningslagen. 
 
Stockholm den 29 oktober 2008 
 
Deloitte AB 
 
 
 
Jan Berntsson 
Auktoriserad revisor 
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Johan Eriksson, vd, tel 08-555 650 60 
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 

 


