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DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2011 
 
 

 
Kvartalsperioden april-juni 

• Intäkterna för Poolia exklusive Dedicare uppgick till 

283,2 (252,5) MSEK, en tillväxt om 12%, i lokal valuta 

motsvarande 15%.  

• Intäkterna inklusive Dedicare uppgick till 311,3 (334,6) 

MSEK.  

• Rörelseresultatet, exklusive Dedicare, uppgick till 5,6   

(-4,4) MSEK och rörelsemarginalen 2,0% (-1,7).  

• Rörelseresultatet inklusive Dedicare uppgick till 7,0 

(0,7) MSEK. Rörelsemarginalen är 2,2% (0,2).  

• Resultatet före skatt, exklusive Dedicare, uppgick till 

   5,7 (-4,5) MSEK 

• Resultatet efter skatt, exklusive Dedicare, uppgick till 

4,1 (-3,6) MSEK.  

• Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten 

inklusive Dedicare var -4,4 (0,5) MSEK 

 

 

Andra händelser av vikt 

• Koncernchefen Monika Elling är tillika Poolia Sveriges  

chef sedan Åsa Edman Källströmer har sagt upp och 

lämnat sin anställning  

• Gavin Warner, operationell chef Poolia Storbritannien  

leder omstruktureringsarbetet och har därmed det lokala 

huvudansvaret. 

• Utdelning av aktierna i Dedicare till aktieägarna,  

segmentet redovisas som verksamhet under avveckling.    

 

Delårsperioden januari-juni 

• Intäkterna för Poolia exklusive Dedicare uppgick till 

566,8 (487,8) MSEK, en tillväxt om 16%, i lokal valuta 

motsvarande 19%.  

• Intäkterna inklusive Dedicare uppgick till 676,9 (642,9) 

MSEK.  

• Rörelseresultatet, exklusive Dedicare, uppgick till 16,0 

(-6,3) MSEK och rörelsemarginalen 2,8% (-1,3).  

• Rörelseresultatet inklusive Dedicare uppgick till 17,7 

(2,1) MSEK och belastas av noteringskostnader om 3,0 

MSEK. Rörelsemarginalen är 2,6% (0,3).  

• Resultatet före skatt, exklusive Dedicare, uppgick till 

   16,0 (-6,3) MSEK 

• Resultatet efter skatt, exklusive Dedicare, uppgick till 

11,2 (-5,3) MSEK.  

• Resultatet per aktie inklusive Dedicare uppgick till 0,73 

(0,03) SEK.  

• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten 

inklusive Dedicare var 3,0 (-10,5) MSEK 

• Soliditeten vid periodens slut uppgick till 33,6% (45,5) 

och koncernens eget kapital per aktie var 6,38 (11,27) 

SEK 

 

 

 

 

 

 

 

VD har ordet – ”Poolias tillväxt fortsätter” 

 
Utdelningen av Dedicare, som redovisas som verksamhet 
under avveckling på grund av detta, till våra aktieägare är 
framgångsrikt genomförd per den 4 maj.  
 
Pooliakoncernen är nu ett företag som helt fokuserar på 
rekrytering, uthyrning och omställning inom tjänstemanna-
sidan. Vi vill vara det självklara valet inom dessa områden. 
Vi expanderar inom befintligt erbjudande och tar även nya 
steg. Vi har startat Poolia Executive Search, som varit 
lönsamt från första dagen. Vi har öppnat nytt Pooliakontor i 
Falun. Till hösten öppnar vi också i Umeå, Sundsvall och 
Helsingborg.  
 
Pooliakoncernen växer i kvartalet med 15% i lokal valuta 
jämfört med föregående år och rörelseresultatet ökar till 5,6 
MSEK (-4,4). Det är glädjande att se fortsatt tillväxt och 
inflöde av uppdrag från såväl redan etablerade kunder som 
från nya.  
 
Poolia Sverige har under kvartalet haft en tillväxt med 19% 
och har även vunnit viktiga kontrakt. Rörelsemarginalen 
fortsätter att öka till 4,3% i förhållande till jämförelse-
periodens rörelsemarginal om -1,4%. Vi har för 2011 blivit 
valda till branschens bästa arbetsgivare i en undersökning 
utförd av Universum. Det är ett viktigt betyg för oss som är 

övertygade om att nöjda medarbetare gör skillnaden ute 
hos kund och att detta har en betydelse i vår möjlighet att 
attrahera både nya kunder och kandidater. 
 
Poolia Storbritannien visar en vinst om 0,5 MSEK exklusive 
kostnad för personalomställning om 1 MSEK, vilket är en 
mycket viktig milstolpe. Vi har sänkt våra kostnader och 
omorganiserat och fokuserar på områden där vi har de 
historiskt bästa erfarenheterna. 
 
Poolia Tyskland utvecklas enligt plan. Vi har ett starkt och 
kompetent team på plats med en mix av tidigare och nya 
anställda. Vi har med detta nya team ett betydligt starkare 
fokus på sälj och effektivitet, vilket är en nyckelfaktor för en 
långsiktig stabil och positiv utveckling.  
 
Poolia Finland har en ökad tillväxttrend och når 25% i 
tillväxt i lokal valuta under kvartalet. Rörelsemarginalen är 
bra och ökar till 9,2% (6,7) vilket är koncernens högsta. Vår 
danska verksamhet är enskilt liten, den drivs och 
rapporteras nu tillsammans med Sverige. 
 
Vi ser många nya möjligheter inom våra nuvarande 
marknader och ser positivt på framtiden. 
 

 

Monika Elling 

VD och koncernchef 
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Affärsidé 

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med 

den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser 

deras behov av kvalificerade tjänstemän och av 

omställningstjänster.  

 

Poolia Quality 

Poolias verksamhet är uthyrning och rekrytering av 

kvalificerade tjänstemän. Vår specialisering är inom 

Finance & Accounting, Financial Services, Human 

Resources, Sales & Marketing, IT & Engineering, Office 

Support och Executive Search. Specialiseringen gör oss 

skickligare och skapar större engagemang för våra kunders 

verksamhet. Vi förstår vem kunden behöver och vi har de 

processer och tester som ger kunden rätt person. 

Erfarenheten, specialiseringen, engagemanget och vår 

arbetsmetodik skapar tillsammans den kvalitet som ger våra 

kunder en avgörande skillnad: Medarbetare som inte bara 

utför, utan även tillför. En skillnad som vi satt ett namn på, 

Poolia Quality. 

 

Marknadsutveckling 

Årets andra kvartal har utvecklats positivt för 

bemanningsbranschen och så även för Poolia.  

 

Vår bedömning är att den positiva konjunkturutvecklingen 

fortsätter. Vi tror att marknadspenetrationen, och därmed 

andelen inhyrd personal i företagen på våra marknader, 

kommer att öka över tiden.   

 

 

 

APRIL –JUNI 

KONCERNEN EXKLUSIVE DEDICARE 

 
Intäkter 

Intäkterna för koncernen, exkl Dedicare, ökade med 12,2% 

till 283,2 (252,5) MSEK. Valutaeffekten har påverkat 

intäkterna negativt med 2,4%. Personaluthyrning är det 

största tjänsteområdet. Tjänsteområdet rekryterings andel 

av omsättningen ökade till 13% från 11%. 

Omsättningstillväxten finns i Sverige och Finland. Tillväxt 

inom rekryteringsområdet finns i alla segment. Samtliga 

segment planerar för tillväxt i syfte att göra det mesta 

möjliga av marknadssituationen.    

 

Rörelsemarginalen i diagrammet nedan är exklusive 

nedskrivning av goodwill i Storbritannien som gjordes under 

fjärde kvartalet 2010. 

 

 

Resultat 

Rörelseresultatet, exkl Dedicare, uppgick till 5,6 (-4,4) 

MSEK och rörelsemarginalen till 2,0% (-1,7). Diagrammet 

nedan visar rörelseresultatet exklusive nedskrivningen av 

goodwill i Storbritannien som gjordes i fjärde kvartalet 

2010. Ofördelade moderbolagskostnader uppgick till -4,3  

(-6,8) MSEK. Koncernens finansnetto uppgick till 0,0 (0,0) 

MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 5,7 (-4,5) MSEK. 

Skatten för koncernen uppgick till -1,6 (0,9) MSEK.  
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Poolias segment under kvartalet 

POOLIA SVERIGE 
 

Intäkter 
Intäkterna för Poolia Sverige uppgick till 226,9 
(190,3) MSEK, vilket är en tillväxt med 19% 
jämfört med motsvarande period föregående år. I 
kvartalet växer hyr och rekryteringsområdet lika 
mycket procentuellt sett.  Andelen rekrytering var 
under perioden 12% mot 10% under 
jämförelseperioden 
 
Resultat  
Rörelseresultatet i Poolia Sverige var 9,7 (2,6) 
MSEK. Rörelsemarginalen var 4,3% (-1,4).  
 
Resultatet under perioden har förbättrats i 

förhållande till jämförelseperioden. Fortsatt arbete görs i syfte att öka 
tillväxten och för att ytterligare förbättra marginalen både genom 
effektivisering och genom kostnadskontroll. Viktiga kundkontrakt har 
vunnits och nya kontor håller på att öppnas i Umeå, Sundsvall och 
Helsingborg. Konceptutvecklingen fortsätter, det nystartade Poolia 
Executive Search är lönsamt och har fördubblat antalet slutförda 
uppdrag i andra kvartalet jämfört med det första.  

 

 

POOLIA STORBRITANNIEN 
 

Intäkter  
Intäkterna för Poolia Storbritannien uppgick till 
28,7 (33,6) MSEK. I lokal valuta minskar 
omsättningen med 4%, valutaeffekten har 
påverkat intäkterna negativt med 11% under 
kvartalet.  Andelen rekrytering har ökat till 20% 
från 14%. 
 
Resultat 

Storbritanniens rörelseresultat för perioden var  -0,5 (-0,7) MSEK.  
 
Ett omstruktureringsarbete pågår. Kvartalets resultat belastas med 
engångskostnad gällande personalomställning om cirka 1 MSEK. 
Exklusive denna personalomställningskostnad går Poolia 
Storbritannien med vinst. Detta har uppnåtts genom en betydelsefull 
kostnadsneddragning inom overhead, genom en förskjutning i 
kundmixen mot en högre andel små och medelstora kunder samt 
genom omorganisation av teamen. Utvecklingen av verksamheten 
för att nå hållbara positiva resultat fortsätter.  

 

 

POOLIA TYSKLAND 
 
Intäkter 
Intäkterna för Poolia Tyskland uppgick till 19,5 
(21,5) MSEK. I lokal valuta sjunker omsättningen 
med 2%, Valutaeffekten har påverkat intäkterna 
negativt med 8% under kvartalet. Andelen 
rekrytering har ökat till 18% från 9%. 
Utvecklingen skiljer sig mellan kontoren.  
 

Resultat  
Tysklands rörelseresultat var 0,0 (0,0) MSEK. Rörelsemarginalen var 
0,1% (-0,2).  
 
Under perioden har ett antal nyanställda nyckelpersoner börjat och vi 
ser positivt på den effekt detta kommer att ha långsiktigt på såväl 
laganda, arbetssätt, marknadsnärvaro som omsättning och 
rörelseresultat. Rekryteringsaffären växer bra men minskningen av 
antalet uthyrda på grund av den tidigare personalomsättningen är 
dock fortsatt högre än antalet nya hyruppdrag genererat av det nya 
teamet.  
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                                 POOLIA FINLAND 
 
Intäkter 
Intäkterna för Poolia Finland uppgick till 8,1 (7,1) 
MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16%. 
Valutaeffekten har påverkat intäkterna negativt 
med 10% under kvartalet. I lokal valuta är 
ökningen av intäkterna 25%. Andelen rekrytering 
har ökat till 16% från 15%.  
 
Resultat 
Rörelseresultatet i Finland var 0,7 (0,5) MSEK 
och rörelsemarginalen 9,2% (6,7).  
 

Verksamheten i Finland är stabil och har en positiv utveckling. Vi 
fortsätter att arbetar för en ökad tillväxt med fortsatt stark marginal.  

 

 

 

DEDICARE  
Poolias aktier i Dedicare har under perioden delats ut till aktieägarna 
och är sedan den 4 maj noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB 
under beteckningen DEDI B. Dedicare redovisas därför som 
verksamhet under avveckling från Poolia. Bolaget ingick i 
Pooliakoncernen till och med april 2011. 
 
Dedicare bedriver verksamhet inom vårdbemanning och omsorg. För 
mer information besök www.dedicare.se 
 
Intäkter 
Dedicares intäkter uppgår under kvartalet (april månad) till 28,1 (82,1) 
MSEK.   
 
Resultat 
Rörelseresultatet under kvartalet var 1,4 (5,1) MSEK och 
rörelsemarginalen 4,8% (6,2). Grafen bredvid visar för första kvartalet 
resultat justerat för kostnader förknippade med börsnotering av bolaget 
om 3 MSEK.  
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JANUARI – JUNI 

KONCERNEN 

 
Intäkter  

Intäkterna för koncernen exklusive Dedicare ökade med 

16% till 566,8 (487,8) MSEK. Intäkterna för koncernen 

inklusive Dedicare uppgick till 676,9 (642,9) MSEK. 

Valutaeffekten har påverkat intäkterna negativt med 2,7% 

under perioden. Personaluthyrning är det största 

tjänsteområdet. Tjänsteområdet rekrytering har en tillväxt 

om 36% och andelen rekrytering har ökat till 12% från 10%.  

 

Nedan visas hur hela koncernens intäkter fördelas per 

segment under kvartalet.  

 

 
 

 

Resultat 

Resultat före skatt, exklusive Dedicare, uppgick till 16,1      

(-6,1) MSEK. Rörelseresultatet, exklusive Dedicare, uppgick 

till 16,0 (-6,3) MSEK och rörelsemarginalen 2,8% (-1,3). 

Resultat före skatt, inklusive Dedicare, uppgick till 17,9 (2,0) 

MSEK. Rörelseresultatet, inklusive Dedicare, uppgick till 

17,7 (2,1) MSEK och rörelsemarginalen 2,6% (0,3).  

Ofördelade moderbolagskostnader uppgick till –8,6 (-12,6)  

MSEK. Koncernens finansnetto uppgick till 0,1 (0,2) MSEK. 

Skatten för koncernen uppgick till –4,9 (–0,9) MSEK. 

Skattesatsen för koncernen uppgick till 30% (64%).  

 

Verksamhet under avveckling 

Poolias årsstämma den 26 april 2011 fattade beslut om att 

dela ut aktierna i Dedicare till Poolias aktieägare och notera 

bolaget på NASDAQ OMX Stockholm small cap-lista. 

Första handelsdag för Dedicare var den 4 maj. Av denna 

orsak redovisas Dedicare i denna rapport som verksamhet 

under avveckling. Dedicare ingick i Pooliakoncernen till och 

med den 30 april 2011.  

 

 I all information i denna rapport anges om hela koncernen 

avses eller om koncernen exklusive Dedicare avses.  

 

Likviditet och finansiering 

Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni 2011 till 

15,4 (16,1) MSEK. Kassaflödet från den löpande 

verksamheten inklusive Dedicare var under perioden 3,0    

(-10,5) MSEK. Soliditeten uppgick per den 30 juni 2011 till 

33,6% (45,5). 

 

Investeringar 

Hela koncernens investeringar i anläggningstillgångar under 

perioden januari till juni uppgick till 5,1 (16,0) MSEK.  

 

Aktien  

Pooliaaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB 

under beteckningen POOL B. 17 121 996 aktier finns 

utgivna. Balansdagskursen var 27,90 kr. Under perioden 

har 2 147 922 aktier omsatts till ett belopp om 81,9 MSEK. 

   

Utdelningspolitik 

Styrelsens långsiktiga utdelningspolitik innebär att den 

årliga utdelningen normalt ska överstiga 50% av 

koncernens resultat efter skatt. 

 

Medarbetare 

Antalet årsanställda har i genomsnitt, exkl Dedicare, 

uppgått till 1 894 personer (1 608). Per den 30 juni 2011 

uppgick antalet anställda till 2 115 personer (1 877).  

 

Säsongsvariationer 

Antal arbetsdagar under året är: 

  Sverige Storbritannien Tyskland 

Jan - mar  63(62) 59(60) 64(63) 

Apr - jun 60(61) 60(61) 60(60) 

Jul - sep 66(66) 69(64) 63(66) 

Okt - dec 64(64) 63(68) 62(63) 

Helåret 253(253) 251(253) 249(252) 

 

 

Moderbolaget 

I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, 

utveckling samt finans- och IT-förvaltning. Omsättningen 

under perioden uppgick till 10,7 (10,2) MSEK och resultatet 

efter finansiella poster till -5,1 (-12,8) MSEK.  

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Risker och riskhantering finns beskrivet i Poolias 

årsredovisning för 2010. Riskerna kan sammanfattas i 

konjunkturförändringar, kund- och personberoende, 

lagstiftning och regleringar samt finansiella risker. Samma 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som förelåg per 

2010-12-31 föreligger även per 2011-06-30. 

 

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.  
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KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 

  2011 2010 2011 2010 2010 

Belopp i MSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Kvarvarande verksamheter 
Rörelsens intäkter 

283,2 252,5 566,8 487,8 1 028,9 

Rörelsens kostnader      
 

 
Personalkostnader -252,0 -229,8 -499,5 -441,6 -924,7 

Övriga kostnader -23,7 -25,0 -47,4 -48,1 -93,0 

Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar -1,9 -2,1 -3,9 -4,4 -8,6 

Nedskrivning goodwill - - - - -71,2 

Rörelseresultat 5,6 -4,4 16,0 -6,3 -68,6 

Finansiella poster 0,1 -0,1 0,1 0,2 0,2 

Resultat före skatt 5,7 -4,5 16,1 -6,1 -68,4 

Skatt -1,6 0,9 -4,9 0,8 -4,8 

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 4,1 -3,6 11,2 -5,3 -73,2 

 
     

 
 

Verksamhet under avveckling (utdelning)      
 

 
Periodens resultat från verksamhet under avveckling 1,0 3,8 1,3 6,0 14,6 

Periodens resultat 5,1 0,2 12,5 0,7 -58,6 

Övrigt totalresultat      
 

 
Omräkningsdifferenser 0,5 5,1 -0,3 -0,7 3,2 

Summa totalresultat för perioden 5,6 5,3 12,2 0,0 -55,4 

 
 

     
 

 

Rörelsemarginal, kvarvarande verksamhet, % 2,0 -1,7 2,8 -1,3 -6,7 

Vinstmarginal, kvarvarande verksamhet, % 2,0 -1,8 2,8 -1,3 -6,6 

 
     

 
 

Periodens resultat hänförligt till:      
 

 
Moderbolagets aktieägare 5,1 0,0 12,4 0,5 -59,2 

Minoritetsaktieägare 0,0 0,2 0,1 0,2 0,6 

 
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK 
Resultat per aktie, från kvarvarande verksamheter och 

  
  

 

verksamheter under avveckling 0,29 0,00 0,73 0,03 -3,46 

Resultat per aktie från verksamhet under avveckling 0,06 0,22 0,08 0,35 0,82 

 
Summa totalresultat hänförligt till: 

     
 

 

Moderbolagets aktieägare 5,6 5,1 12,1 -0,2 -56,0 

Minoritetsaktieägare 0,0 0,2 0,1 0,2 0,6 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

Belopp i MSEK 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31 

Tillgångar       
Anläggningstillgångar  

 
 

Goodwill 27,9 107,7 43,5 

Övriga anläggningstillgångar 16,9 20,8 16,5 

Uppskjutna skattefordringar 10,2 16,8 11,5 

Omsättningstillgångar  
 

 
Kortfristiga fordringar 255,3 268,2 287,2 

Likvida medel 15,4 16,1 29,6 

Summa tillgångar 325,7 429,6 388,3 

 
 

 
 

Eget kapital och skulder       
Eget kapital  109,3 193,0 137,3 

Minoritetsandel eget kapital 0,0 2,3 2,6 

Långfristiga skulder 1,8 2,4 1,8 

Kortfristiga skulder 214,6 231,9 246,6 

Summa eget kapital och skulder 325,7 429,6 388,3 

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 37,0 0,2 20,5 

 

 

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 

 
2011 2010 2011 2010 2010 

Belopp i MSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Resultat före skatt 7,1 0,6 17,9 2,0 -48,1 

Justeringsposter 2,0 2,2 4,0 4,4 80,1 

Betald skatt 1,7 -0,7 -8,9 -9,6 -11,4 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

10,8 2,1 13,0 -3,2 20,6 

 
  

  
 

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar -23,5 -15,8 -30,2 -35,9 -58,1 

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga skulder 8,3 14,2 20,2 28,6 45,9 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,4 0,5 3,0 -10,5 8,4 

 
  

  
 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,7 -8,5 -5,1 -8,7 -9,2 

 
  

  
 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12,1 -31,5 -12,1 -31,5 -34,0 

 
  

  
 

Periodens kassaflöde -20,2 -39,5 -14,2 -50,7 -34,8 

 
  

  
 

Likvida medel vid periodens början 35,1 54,2 29,6 67,8 67,8 

Kursdifferens i likvida medel 0,5 1,4 0,0 -1,0 -3,4 

 
  

  
 

Likvida medel vid periodens slut 15,4 16,1 15,4 16,1 29,6 
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FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGET KAPITAL 

 
2011 2010 2010 

Belopp i MSEK jan-jun jan-jun jan-dec 

Belopp vid periodens ingång 137,3 219,0 219,0 

Utdelning -6,8 -25,7 -25,7 

Utdelning Dedicare -33,2   

Summa totalresultat för perioden hänförligt till moderbolagets aktieägare 12,1 -0,2 -56,0 

Belopp vid periodens utgång hänförligt till moderbolagets aktieägare 109,3 193,0 137,3 

Minoritetsandel eget kapital 0,0 2,3 2,6 

Belopp vid periodens utgång inklusive minoritetsandel 109,3 195,3 139,9 

MODERBOLAGETS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 

  2011 2010 2011 2010 2010 

Belopp i MSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Nettoomsättning 5,3 5,1 10,7 10,2 20,6 

Rörelsens kostnader      
 

 
Personalkostnader -4,5 -4,8 -8,8 -9,4 -19,5 

Övriga kostnader -4,5 -6,4 -9,2 -12,1 -21,8 

Av- och nedskrivning anläggningstillgångar -0,6 -0,6 -1,3 -1,3 -2,6 

Rörelseresultat -4,3 -6,7 -8,6 -12,6 -23,3 

Finansiella poster 3,5 -0,1 3,5 -0,2 -48,2 

Resultat efter finansiella poster -0,8 -6,8 -5,1 -12,8 -71,5 

Bokslutsdispositioner - - - - 0,1 

Skatt 1,1 1,7 2,3 3,3 6,4 

Periodens resultat 0,3 -5,1 -2,8 -9,5 -65,0 

 
     

 
 

Övrigt totalresultat      
 

 
Koncernbidrag - - - - 25,0 

Skatteeffekt på koncernbidrag - - - - -6,6 

Summa totalresultat för perioden 0,3 -5,1 -2,8 -9,5 -46,6 

 

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

Belopp i MSEK 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31 

Tillgångar       
Anläggningstillgångar  

 
 

Andelar i koncernföretag 24,3 117,9 32,6 

Övriga anläggningstillgångar 13,2 11,4 10,1 

Omsättningstillgångar  
 

 
Kortfristiga fordringar 51,5 33,1 93,9 

Kassa och bank 0,0 0,0 0,0 

Summa tillgångar 89,0 162,4 136,6 

 
 

 
 

Eget kapital och skulder       
Eget kapital  66,7 124,5 87,3 

Obeskattade reserver 4,2 4,3 4,2 

Kortfristig skuld till kreditinstitut 6,7 - 13,1 

Övriga kortfristiga skulder 11,4 33,6 32,0 

Summa eget kapital och skulder 89,0 162,4 136,6 

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 14,2 - 14,2 
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NYCKELTAL KVARTALSÖVERSIKT 

  2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 

  apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep 

Rörelsens intäkter3 283,2 283,6 295,7 245,4 252,5 235,3 236,9 214,4 

Tillväxt 3,% 12,2 20,5 24,8 14,5 2,4 -13,3 -16,5 -19,9 

Rörelsemarginal3, % 2,0 3,7 3,04 -0,1 -1,7 -0,8 -1,1 -3,4 

Vinstmarginal3, % 2,0 3,7 3,14 -0,1 -1,8 -0,7 -0,7 -3,5 

Avkastning på sysselsatt kapital1, % -20,7 -21,1 -26,2 6,5 3,7 5,2 12,4 19,3 

Avkastning på totalt kapital1, % -8,3 -9,1 -11,6 3,1 1,9 2,8 6,7 10,3 

Avkastning på eget kapital1, % -31,0 -28,9 -28,2 3,2 0,9 2,2 7,4 14,9 

Soliditet, % 33,6 35,6 36,0 45,1 45,5 49,9 52,3 50,3 

Andel riskbärande kapital, % 34,1 36,1 36,5 45,6 46,0 50,5 52,8 52,2 

Antal årsanställda, genomsnitt3 1944 1843 1896 1784 1674 1543 1541 1562 

Intäkt per anställd3, TSEK 146 154 156 138 151 152 154 137 

Antal aktier, genomsnitt (000) 17122 17122 17122 17122 17122 17122 17122 17122 

Antal aktier, utestående (000) 17122 17122 17122 17122 17122 17122 17122 17122 

Resultat per aktie före utspädning2, SEK 0,29 0,44 -3,83 0,34 0,00 0,03 -0,03 0,06 

Eget kapital per aktie, SEK 6,38 8,42 8,03 11,12 11,27 12,47 12,79 12,71 

 
   

    
 

1 Rullande 12 månader.     
    

 
2 Ingen utspädningseffekt föreligger.   
3 Koncernen exklusive Dedicare 
4 Exklusive nedskrivning goodwill 
Storbritannien 

   
    

 

 

 

NYCKELTAL DELÅRSÖVERSIKT 

   
2011 2010 

 
jan-jun jan-jun 

Rörelsemarginal2, % 
 

2,8 -1,3 

Vinstmarginal2, % 
 

2,8 -1,3 

Resultat per aktie före utspädning1, SEK 
 

0,73 0,03 

Eget kapital per aktie, SEK 
 

6,38 11,27 

    1 Ingen utspädningseffekt föreligger 
2 Koncernen exklusive Dedicare    

 

DEFINITIONER 

Andel riskbärande kapital 
Eget kapital plus minoritetsintresse och avsättningar för 
skatter i procent av balansomslutningen.  
 
Antal årsanställda, genomsnitt 
Totalt arbetade timmar under perioden dividerat med 
normalarbetstid för en heltidsanställd.  
 
Avkastning på eget kapital 
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget 
kapital. 
 
Avkastning på sysselsatt kapital 
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 
dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital. 
 
Avkastning på totalt kapital 
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 
dividerat med genomsnittlig balansomslutning. 
 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital dividerat med antal utestående aktier. 
 

Intäkt per anställd 
Rörelsens intäkter dividerat med genomsnittligt antal 
årsanställda. 
 
Resultat per aktie 
Periodens resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt 
antal aktier. 
 
Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter. 
 
Soliditet 
Eget kapital inklusive minoritet i procent av 
balansomslutningen. 
 
Sysselsatt kapital 
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande 
skulder inklusive avsättningar för skatter. 
 
Vinstmarginal 
Resultat efter finansiella poster i procent av rörelsens 
intäkter
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Rörelsegrenar och geografiska områden 

Poolia tillämpar IFRS 8 Rörelsesegment. Rörelsesegment 

rapporteras på det vis som överensstämmer med den 

interna rapporteringen, vilket för Poolia innebär en indelning 

i både geografi och affärssegment.  

 

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver 

verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådra 

sig kostnader samt för vilket det finns fristående finansiell 

information tillgänglig. Rörelsesegmentets rörelseresultat 

granskas regelbundet av företagets högste verkställande 

beslutsfattare, det vill säga Pooliakoncernens 

bolagsledning, som underlag för beslut om fördelning av 

resurser till segmentet och bedömning av dess resultat. 

 
För Poolia utgörs de geografiska segmenten av Sverige, 

Finland, Tyskland och Storbritannien. Det ena 

affärssegmentet utgörs av vårdverksamheten i Dedicare, 

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. 

Dedicare bedrivs under egen operativ ledning och är 

etablerad i Sverige och Norge och redovisas rom 

verksamhet under avveckling på grund av årsstämmans 

beslut om utdelning till aktieägarna.  

 

Under perioden har förändring i segmentsindelningen 

genomförts beträffande det geografiska segmentet 

Danmark som numera organisatoriskt och 

rapporteringsmässigt ingår i segmentet Sverige. Inga 

väsentliga förändringar har skett av totala tillgångar eller 

fördelning av tillgångar inom eller mellan segmenten. 

 

INTÄKTER PER RÖRELSESEGMENT 

  2011 2010 2011 2010 2010 

MSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Kvarvarande verksamheter   
  

 

Poolia Sverige 226,9 190,3 451,3 366,4 773,2 

Poolia Storbritannien 28,7 33,6 58,2 63,2 129,4 

Poolia Tyskland 19,5 21,5 41,7 43,9 96,9 

Poolia Finland 8,1 7,1 15,7 14,4 29,4 

Summa 283,2  252,5 566,9  487,9 1 028,9 

Verksamheter under avveckling 

verksamheter 

  
  

 

Dedicare 28,1 82,1 110,0 155,0 331,9 

Intäkter totalt 311,3  334,6 676,9  642,9 1 360,8 

 

 

RÖRELSERESULTAT PER RÖRELSESEGMENT 

 
2011 2010 2011 2010 2010 

MSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Kvarvarande verksamheter   
  

 

Poolia Sverige 9,7 2,6 23,3 7,9 27,6 

Poolia Storbritannien -0,5 -0,7 -1,8 -2,5 -75,2 

Poolia Tyskland 0,0 0,0 1,8 0,0 -0,1 

Poolia Finland 0,7 0,5 1,3 0,9 2,5 

Summa 9,9 2,4 24,6 6,3 -45,2 

Verksamheter under avveckling    
  

 

Dedicare 1,4 5,1 1,7 8,4 20,8 

Summa 11,3 7,5 26,3 14,7 -24,3 

Ofördelade moderbolagskostnader -4,3 -6,8 -8,6 -12,6 -23,5 

Rörelseresultat totalt 7,0 0,7 17,7 2,1 -47,8 
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Verksamhet under avveckling 

Årsstämman beslutade om utdelning av samtliga bolagets 

aktier i dotterbolaget Dedicare AB. Transaktionen fullföljdes 

den 29 april 2011. Den 4 maj noterades bolaget på 

NASDAQ OMX Stockholms small cap-lista.  

 

Bolaget ingår i Poolia-koncernen till och med april i år. 

 

Intäkter 

Dedicares intäkter till och med april 2011 ingår i 

koncernens. Under andra kvartalet uppgick intäkterna till 

28,1 (82,1) MSEK. Under delårsperioden uppgick intäkterna 

till 110,0 (155,0) MSEK. 

 

Resultat 

Dedicares rörelseresultat till och med april 2011 ingår i 

koncernens. Under andra kvartalet uppgick rörelseresultatet 

till 1,4 (5,1) MSEK, en rörelsemarginal om 4,8% (6,2). 

Under delårsperioden uppgick rörelseresultatet till 1,8 (8,4) 

MSEK, en rörelsemarginal om 1,6% (5,4). I detta resultat 

ingår kostnader för notering av bolaget med 3 MSEK.  

RESULTAT FRÅN VERKSAMHET UNDER AVVECKLING (UTDELNING)  

  2011 2010 2011 2010 2010 

Belopp i MSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Rörelsens intäkter 28,1 82,1 110,0 155,0 331,9 

Rörelsens kostnader      
 

 
Personalkostnader -25,5 -73,6 -99,7 -140,0 -297,4 

Övriga kostnader -1,2 -3,4 -8,5 -6,6 -13,4 

Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar - - - - -0,3 

Rörelseresultat 1,4 5,1 1,8 8,4 20,8 

Finansiella poster 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,6 

Resultat före skatt 1,4 5,1 1,8 8,1 20,2 

Skatt -0,4 -1,3 -0,5 -2,1 -5,6 

Periodens resultat  1,0 3,8 1,3 6,0 14,6 

 
     

 
 

Övrigt totalresultat      
 

 
Omräkningsdifferenser -0,6 -0,2 -0,6 -0,4 -1,2 

Summa totalresultat för perioden 0,4 3,6 0,7 5,6 13,4 

 
     

 
 

 
     

 
 

Kassaflöden från verksamhet under avveckling: 2011  2011 
 

 
Belopp i MSEK apr-jun  jan-jun   

Löpande verksamheten -3,7  -9,5   

Investeringsverksamheten -  -0,1   

Finansieringsverksamheten -  -   

Summa: -3,7  -9,6   
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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 
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.  
 
Årsstämman beslutade om sakutdelning i form av samtliga 
bolagets aktier i dotterbolaget Dedicare AB. Då det är 
samma parter som har det bestämmande inflytandet före 
och efter värdeöverföringen är ej IFRIC 17 Värdeöverföring 
av icke-kontanta tillgångar genom utdelning till ägare 
tillämplig. Det har därför ej skett någon omvärdering av 
Poolias andelar i Dedicare.  
 

Nya och ändrade IFRS standarder och tolkningar från 
IFRIC med påverkan fr o m 2011 har inte haft någon 
betydande påverkan på koncernens finansiella rapportering.  
 

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. 

 

Kommande rapporttillfällen 

Delårsrapport jan-sep 2011 26 oktober kl 07.00 
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