
  
 
 

 
 
 

Poolias delårsrapport 1 januari – 30 september 2009 
 

 
 
• Intäkterna uppgick till 995,6 (1 076,3) MSEK 
• Rörelseresultatet uppgick till 27,0 (86,9) MSEK 
• Resultatet före skatt uppgick till 27,9 (89,8) MSEK  
• Resultatet efter skatt uppgick till 18,8 (64,7) MSEK 
• Resultatet per aktie uppgick till 1,06 (3,59) SEK 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,4 (75,0) MSEK 
• Nedskrivning av en anläggningstillgång, ett IT-projekt, har belastat rörelseresultatet med 5,4 MSEK 
 
 
Johan Eriksson, Poolias VD och koncernchef, komment erar resultatet: 
 
Under årets tre första kvartal har den globala ekonomiska krisen påverkat företagens behov av såväl 
inhyrd personal som nyrekryteringar. På flera marknader har vi trots nedgången i efterfrågan lyckats 
stärka vår marknadsposition vilket är ett styrkebesked. Genom att vi i ett tidigt skede arbetat med 
kostnadsanpassning har vi klarat konjunkturnedgången på ett bra sätt och vi kommer även fortsättningsvis 
arbeta med kostnadsanpassning och effektivisering. 

Efter det första halvårets inbromsning inom rekrytering förväntade vi oss ett utmanande tredje kvartal. 
Under sommarmånaderna var efterfrågan fortsatt låg men mot slutet av kvartalet utvecklades båda våra 
två tjänsteområden, uthyrning och rekrytering, positivt. På de flesta marknader ser vi en stabilisering av 
marknadsläget och framförallt inom rekryteringsområdet ser vi nu en försiktig ökning av 
förfrågningstakten jämfört med föregående kvartal.  

Inom området vårdbemanning har vi fortsatt utvecklas positivt vilket till viss del väger upp de minskade 
intäkterna från rekrytering. 

Under kvartalet har vi fattat beslut om att konsolidera verksamheten inom Öresundsregionen till 
Malmö. Vi kommer även fortsättningsvis att ha en mindre representation i Köpenhamn men 
merparten av resurserna finns i Sverige. 
 

 

Johan Eriksson 
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• Intäkterna uppgick till 995,6 (1 076,3) MSEK 
• Rörelseresultatet uppgick till 27,0 (86,9) MSEK 
• Resultatet före skatt uppgick till 27,9 (89,8) MSEK 
• Resultatet efter skatt uppgick till 18,8 (64,7) MSEK 
• Resultatet per aktie uppgick till 1,06 (3,59) SEK 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,4 (75,0) MSEK 
• Nedskrivning av en anläggningstillgång, ett IT-projekt, har belastat rörelseresultatet med 5,4 MSEK 
 

 

Januari - september 

Intäkter 
Koncernens intäkter minskade med 7,5% till 995,6 (1 076,3) MSEK. Valutaeffekten har påverkat intäkterna 
positivt med 1,3% under perioden. Personaluthyrning är det största tjänsteområdet, inom området är 
yrkesområdet Ekonomi störst. Andelen rekrytering har minskat från 9% till 5%, vilket dels är en effekt av 
kraftigt minskad efterfrågan på rekryteringstjänster, dels ett resultat av att den fortsatt starkt växande 
verksamheten inom Dedicare inte erbjuder rekrytering.  
 
Under perioden har vi vunnit ett antal upphandlingar med privata och offentliga verksamheter varav 
vårdbemanningsavtalet som dotterbolaget Dedicare har tecknat i Norge är det som har störst potential.  
 

Resultat  
Resultatet före skatt uppgick till 27,9 (89,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 27,0 (86,9) MSEK och 
rörelsemarginalen var 2,7% (8,1). Verksamheterna i Sverige, Tyskland, Finland samt Dedicare visar positiva 
rörelseresultat. Verksamheterna i Storbritannien och Danmark visar negativa resultat. Högst rörelsemarginaler 
har Dedicare och Sverige, 7,9% respektive 4,9%. Under perioden har fortsatta anpassningar gjorts i 
kostnadsstrukturen för att möta den lägre efterfrågan på marknaden, dock lyckas vi inte bibehålla 
marginalerna på grund av de minskade rekryteringsintäkterna. Vi har successivt under perioden sett en 
prispress som har minskat marginalerna.  
 
Koncernens finansnetto uppgick till 0,9 (2,9) MSEK. Ofördelade moderbolagskostnader uppgick till -17,7  
(-11,0) MSEK. I denna post ingår nedskrivning av en anläggningstillgång, ett IT-system som utvecklats för 
implementering i Storbritannien som under perioden lagts ner, med 5,4 MSEK. Nedläggningsbeslutet 
påverkar inte effektiviteten i verksamheten.   
 
Skattesatsen för koncernen uppgick till 33% (28%).  
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Tredje kvartalet 

Intäkter 
Koncernens intäkter minskade med 9,0% till 317,9 (349,2) MSEK. Omsättningsminskningen i tredje kvartalet 
är mindre än under andra kvartalet (-11,6%).Valutaeffekten har påverkat intäkterna positivt med 0,6% under 
kvartalet. Andelen rekrytering har minskat från 8% till 4%.  
 
Intäkterna på den svenska marknaden uppgick till 151,4 (186,4) MSEK, vilket är en minskning med 19%. 
Intäkterna inom rekrytering har minskat med 63%, medan nedgången inom personaluthyrning är betydligt 
mer begränsad. Andelen rekrytering har för Poolia Sverige minskat från 8% till 4%. Geografiskt är 
utvecklingen varierad. Den största nedgången svarar Stockholm för, följt av Göteborg och Malmö.  
 
Intäkterna i Danmark minskade med 72% till 1,0 (3,6) MSEK. Andelen rekrytering har ökat från 34% till 
59%. 
 
Intäkterna i Finland minskade med 3% till 7,7 (7,9) MSEK. Valutaeffekten har påverkat intäkterna positivt 
med 9% under kvartalet. Andelen rekrytering har minskat från 18% till 4%.  
 
Intäkterna i Tyskland minskade med 19% till 22,3 (27,5) MSEK. Valutaeffekten har påverkat intäkterna 
positivt med 7% under kvartalet. Andelen rekrytering har minskat från 16% till 7%. 
 
I Storbritannien minskade omsättningen med 24% till 31,9 (42,2) MSEK. Valutaeffekten har påverkat 
negativt med 2% under kvartalet. Andelen rekrytering har minskat från 15% till 11%. 
 
Dedicare, som omfattar uthyrning av läkare och sjuksköterskor i Sverige, Norge och Finland, har ökat 
omsättningen med 27% till 103,5 (81,6) MSEK. Förfrågningsläget har varit fortsatt starkt.  

Resultat  
Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (28,9) MSEK och rörelsemarginalen 1,1% (8,3). Även under årets tredje 
kvartal har anpassningar gjorts i kostnadsstrukturen för att möta den lägre efterfrågan på marknaden. Dock 
pressas resultatet hårt av minskade rekryteringsintäkter och den nedskrivning av anläggningstillgång som 
gjorts i moderbolaget. Vi ser en press på hyrmarginalerna framför allt i Sverige och Storbritannien.  
 
Rörelseresultatet i Poolia Sverige var 2,8 (19,9) MSEK. Rörelsemarginalen var 1,9% (10,7). En lägre andel 
rekrytering medför en lägre rörelsemarginal. 
 
Rörelseresultatet för Danmark var -0,9 (0,1) MSEK. Rörelseresultatet pressas hårt av nedgång i volymer både 
gällande hyr och rekrytering. Förändringsarbetet som inleddes i början av året för att uppnå bättre samverkan i 
Öresundsregionen beräknas vara avslutat i fjärde kvartalet.  
 
Rörelseresultatet i Finland var 0,4 (0,8) MSEK och rörelsemarginalen 5,5% (10,4). En lägre andel rekrytering 
medför en lägre rörelsemarginal. 
 
Tysklands rörelseresultat var 0,5 (3,3) MSEK. Rörelsemarginalen var 2,1% (12,0). Även här gäller att en 
minskad andel rekrytering starkt påverkar rörelsemarginalen.  
 
Storbritanniens rörelseresultat för perioden var -1,2 (0,0) MSEK. En kraftig minskning av kostnadsmassan har 
genomförts men inte räckt till för att ge ett positivt resultat. Vi har under perioden även fokuserat verksamheten på 
volymtillväxt. 
.   
Rörelseresultatet för Dedicare var 10,9 (8,7) MSEK och rörelsemarginalen 10,6% (10,7).   
 
Ofördelade moderbolagskostnader uppgick till -8,9 (-3,9) MSEK. 
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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 och det andra är Poolias 
övriga verksamhet. 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 2009. Inga väsentliga 
förändringar har heller skett av totala tillgångar eller fördelning av tillgångar inom eller mellan segmenten. 

 
 

Jan – Sep 
Intäkter och rörelseresultat  

  

 2009 
Jan-Sep  

Rörelsens 
intäkter  

2009 
Jan-Sep  
Rörelse-  
resultat  

2008 
Jan-Sep  

Rörelsens 
intäkter  

 

2008 
Jan-Sep  
Rörelse-  
resultat  

 
Poolia Sverige 526,6 25,8 638,0 69,8 
Poolia Finland 24,5 1,1 22,6 2,0 
Poolia Danmark 4,9 -2,8 12,7 0,9 
Poolia Tyskland  74,3 3,1 74,1 8,3 
Poolia Storbritannien 102,2 -3,4 136,3 1,2 
Dedicare  263,1 20,9 192,6 15,7 
Ofördelade moderbolagskostnader  -17,7  -11,0 
Summa  995,6 27,0 1 076,3 86,9 
     

 

Jul – Sep  
Intäkter och rörelseresultat  

  

 2009 
Jul-Sep  

Rörelsens 
intäkter  

2009 
Jul-Sep  

Rörelse-  
Resultat  

2008 
Jul-Sep  

Rörelsens 
intäkter  

 

2008 
Jul-Sep  

Rörelse-  
resultat  

 
Poolia Sverige 151,4 2,8 186,4 19,9 
Poolia Finland 7,7 0,4 7,9 0,8 
Poolia Danmark 1,0 -0,9 3,6 0,1 
Poolia Tyskland  22,3 0,5 27,5 3,3 
Poolia Storbritannien 31,9 -1,2 42,2 0,0 
Dedicare  103,5 10,9 81,6 8,7 
Ofördelade moderbolagskostnader  -8,9  -3,9 
Summa  317,9 3,6 349,2 28,9 

 
  

Likviditet och finansiering 
Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september 2009 till 46,9 (100,4) MSEK. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten var under perioden 14,4 (75,0) MSEK. Aktieutdelning har lämnats med 77,0 (46,2) 
MSEK. Föregående år förvärvades under perioden egna aktier för 30,6 MSEK. Soliditeten uppgick per den 30 
september 2009 till 50,3% (55,7). 
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Investeringar 
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under januari till september uppgick till 4,9 (9,8) 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 1 932 personer (2 111). Per den 30 september 2009 uppgick 
antalet anställda till 2 023 personer (2 322).  
 

Moderbolaget 
I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, utveckling samt finans- och IT-förvaltning. 
Omsättningen under perioden uppgick till 15,6 (16,7) MSEK och resultatet efter finansiella poster till -17,8  
(-5,1) MSEK. Resultatet belastas av nedskrivning av anläggningstillgång med 5,4 MSEK. Föregående års 
resultat innefattade vinst vid avyttring av dotterföretag med 5,6 MSEK. 
 
Bolagsverket gav den 11 augusti 2009 tillstånd till minskning av aktiekapitalet i enlighet med beslut på 
årsstämman. De 1 344 510 aktier som bolaget tidigare återköpt drogs då in och aktiekapitalet uppgår därefter 
till 3 424 399 SEK, fördelat på 17 121 996 aktier. 

Marknadsutveckling 
Den globala lågkonjunkturen har haft en negativ inverkan på samtliga marknader där Poolia verkar, främst 
avseende efterfrågan på rekryteringstjänster. Dedicare har haft en fortsatt god efterfrågan och stark tillväxt, 
speciellt inom området Nurse i Norge, vilken stöds av nyligen vunna upphandlingar. Inom området Nurse i 
Sverige har tillväxttakten mattats.   
 
Marknadsläget har stabiliserats och vi ser i nuläget en svagt ökad efterfrågan på rekryteringstjänster. Hur 
bemanningsmarknaden kommer att utvecklas framöver är svårbedömd men det finns tecken på ljusning. På 
längre sikt är bedömningen att företag kommer sträva efter större flexibilitet i sin bemanning vilket kommer 
att öka marknaden för bemanningstjänster.  
 

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 2009-09-30. 
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Koncernens totalresultat i sammandrag 
 Jan-Sep Jan-Sep Jul-Sep Jul-Sep  Jan-Dec  
MSEK 2009 2008 2009 2008 2008  
Rörelsens intäkter 995,6 1 076,3 317,9 349,2 1 437, 8  
Personalkostnader -880,0 -899,3 -281,0 -293,0  -1 209,9  
Övriga kostnader -76,8 -85,1 -25,6 -25,6  -115,2  
Av- och nedskrivning anl.tillgångar -11,8 -5,0 -7,7 -1,7  -7,4  
Rörelseresultat 27,0 86,9 3,6 28,9  105,3   
Finansiella poster 0,9 2,9 -0,2 1,2  4,3  
Resultat före skatt 27,9 89,8 3,4 30,1  109,6  
Skatt -9,1 -25,1 -2,0 -8,5  -27,0  
Periodens resultat 18,8 64,7 1,4 21,6 82,6  
 
Övriga poster som  
påverkar totalresultatet 
Omräkningsdifferenser -1,9 -4,2 -13,0 3,3 -10,0 
Summa totalresultat för perioden 16,9 60,5 -11,6 24 ,9 72,6 
 
Periodens resultat hänförligt till: 
Moderbolagets aktieägare 18,2 64,3 1,1 21,3 82,1  
Minoritetsägare 0,6 0,4 0,3 0,3 0,5  
Resultat per aktie, före och efter  
utspädning, SEK 1,06 3,59 0,06  1,22 4,61 
Summa totalresultat hänförligt till: 
Moderbolagets aktieägare 16,3 60,1 -11,9 24,6 72,1  
Minoritetsägare 0,6 0,4 0,3 0,3 0,5  
 

Koncernens balansräkning i sammandrag 
 

MSEK  2009-09-30 2008-09-30 2008-12-31 
Tillgångar 
Goodwill  90,0 95,0 89,6 
Övriga anläggningstillgångar  26,7 32,9 34,0 
Uppskjutna skattefordringar  16,6 18,0 17,5 
Kortfristiga fordringar  255,7 252,7 244,0 
Likvida medel  46,9 100,4 116,5 
Summa tillgångar  435,9 499,0 501,6 
Eget kapital och skulder 
Eget kapital  217,6 276,9 278,2 
Minoritetsandel eget kapital  1,7 1,1 1,2 
Långfristiga skulder  8,3 2,1 8,3 
Kortfristiga skulder  208,3 218,9 213,9 
Summa eget kapital och skulder  435,9 499,0 501,6 
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser   0,8 0,8 0,2 
 
 

Förändring av koncernens eget kapital 
   Jan-Sep  Jan-Sep 
MSEK   2009 2008 
Belopp vid periodens ingång   278,2 293,6 
Förvärv egna aktier   - -30,6 
Utdelning   -77,0 -46,2 
Summa totalresultat för perioden hänförligt till moderbolagets aktieägare 16,3 60,1 
Belopp vid periodens utgång hänförligt till moderbo lagets aktieägare 217,6 276,9  
Minoritetsandel eget kapital 1,7 1,1 
Belopp vid periodens utgång inklusive minoritetsand el 219,3 278,0 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 
 Jan-Sep  Jan-Sep  Jul-Sep Jul-Sep Jan-Dec  
MSEK 2009 2008 2009 2008 2008  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,4 75,0 8,2 21,0 105,7 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4,9  -8,6 -1,3 -2,3 -11,8  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -77,0  -76,8 - - -87,7  
Periodens kassaflöde -67,5  -10,4 6,9 18,7 6,2   
Likvida medel vid periodens början 116,5 111,4 43,8 80,2 111,4  
Kursdifferens i likvida medel -2,1  -0,6 -3,8 1,5 -1,1  
Likvida medel vid periodens slut 46,9  100,4 46,9 1 00,4 116,5  

 
 

Koncernens nyckeltal 
 Jan-Sep Jan-Sep Jul-Sep Jul-Sep Jan- Dec 
MSEK 2009 2008 2009 2008 2008 
Rörelsemarginal, % 2,7 8,1 1,1 8,3 7,3  
Vinstmarginal, % 2,8 8,3 1,1 8,6 7,6  
Avkastning på sysselsatt kapital, %,    
(12 mån rullande) 19,3 37,9 - - 38,4  
Avkastning på totalt kapital, %,    
(12 mån rullande) 10,3 21,3 - - 22,0 
Avkastning på eget kapital, %, 
(12 mån rullande) 14,9 31,4 - - 28,9 
 
Soliditet, % 50,3 55,7 50,3 55,7 55,7  
Andel riskbärande kapital, % 52,2 56,1 52,2 56,1 57,4  
 
Antal årsanställda, genomsnitt 1 932 2 111  1 868 2 117 2 108  
Intäkter per anställd, TSEK 515 510 170 165 682  
 
Antal aktier, genomsnitt (000) 17 122 17 932 17 122 17 545 17 808 
Antal aktier, utestående (000) 17 122 17 545 17 122 17 545 17 122  
 
Resultat per aktie, SEK, 
före och efter utspädning 1,06 3,59 0,06 1,22 4,61 
Eget kapital per aktie, SEK 12,71 15,78 12,71 15,78 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-Sep Jan-Sep Jul-Sep  Jul-Sep Jan-Dec 
MSEK 2009 2008 2009  2008 2008  

Nettoomsättning 15,6 16,7 5,3 5,3 22,4  
Personalkostnader -12,8 -12,7 -3,6  -3,9 -19,5  
Övriga kostnader -13,8 -15,0 -4,5  -5,3 -20,5  
Av- och nedskrivning anl.tillgångar -6,8 -  -6,2 - -0,2 
Rörelseresultat -17,8 -11,0 -9,0  -3,9 -17,8  
Finansiella poster 0,0 5,9 -0,1  0,4 -2,6  
Resultat efter finansiella poster -17,8 -5,1 -9,1  -3,5 -20,4 
Bokslutsdispositioner - - - - -18,5 
Skatt 4,7 3,0 2,4  1,0 9,3  
Periodens resultat -13,1 -2,1 -6,7 -2,5 -29,6 

 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
 

MSEK  2009-09-30 2008-09-30 2008-12-31 
Tillgångar 
Andelar i koncernföretag  122,4 122,4 122,4 
Övriga anläggningstillgångar  12,7 13,2 15,2 
Kortfristiga fordringar  32,3 65,7 99,5 
Likvida medel  0,4 25,9 15,4 
Summa tillgångar  167,8 227,2 252,5 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital  134,2 205,0 224,4 
Obeskattade reserver  18,5 - 18,5  
Kortfristiga skulder  15,1 22,2 9,6 
Summa eget kapital och skulder  167,8 227,2 252,5 
 

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 

 
Bokslutskommuniké 2009 11 feb 2010 
 

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 
2.2 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. 
 
 
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 28 oktober 2009 
 
 
 
Björn Örås  Per Uebel 
Styrelseordförande  Styrelseledamot 
 
 
Curt Lönnström  Monica Caneman 
Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
 
Margareta Barchan  Johan Eriksson  
Styrelseledamot  VD/Koncernchef 
 
 

Revisors rapport avseende översiktlig granskning 

 
Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Poolia AB (publ) för perioden 1 januari 2009 till 30 
september 2009. 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. 
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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 28 oktober 2009 
 
Deloitte AB 
 
 
Jan Berntsson 
Auktoriserad revisor 
 
 
 
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 

 


