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DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2011 
 
 

 
Kvartalsperioden juli-september * 

• Intäkterna för Poolia uppgick till 263,8 (245,4) MSEK, 

en tillväxt om 7%, i lokal valuta motsvarande 9%.  

• Rörelseresultatet uppgick till 3,0 (-0,1) MSEK och 

rörelsemarginalen 1,2% (-0,1).  

• Resultatet före skatt uppgick till 3,0 (-0,2) MSEK 

• Resultatet efter skatt uppgick till 2,2 (0,0) MSEK.  

• Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten 

var -1,1 (5,3) MSEK 

 

* Aktierna i dotterföretaget Dedicare delades ut till Poolias 

aktieägare under andra kvartalet 2011. I koncernens 

totalresultat redovisas Dedicare som Verksamhet under 

avveckling (utdelning) och ingår därför inte i ovan angivna 

jämförelsesiffor. 

 

 

Andra händelser av vikt 

• Poolias CFO Lotta Nilsson har sagt upp sin anställning  

och kommer lämna sin tjänst senast om sex månader.  

• Efterträdare blir Yvonne Helander som sedan fyra år är  

ekonomichef för Poolia Sverige. Detta förutsätter fackets 

godkännande.  

 

 

 

 

Delårsperioden januari-september * 

• Intäkterna för Poolia uppgick till 830,6 (733,2) MSEK, 

en tillväxt om 13%, i lokal valuta motsvarande 15%.  

• Rörelseresultatet uppgick till 19,0 (-6,4) MSEK och 

rörelsemarginalen 2,3% (-0,9).  

• Resultatet före skatt uppgick till 19,1 (-6,3) MSEK. 

• Resultatet efter skatt uppgick till 13,4 (-5,2) MSEK.  

• Resultatet per aktie inklusive Dedicare uppgick till 0,86 

(0,37) SEK.  

• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten 

inklusive Dedicare var 1,9 (-5,2) MSEK 

• Soliditeten vid periodens slut uppgick till 34,8% (45,1) 

och koncernens eget kapital per aktie var 6,58 (11,12) 

SEK 

 

* Poolias aktier i dotterföretaget Dedicare delades ut till 

aktieägarna enligt stämmobeslut den 26 april. I 

koncernens totalresultat redovisas Dedicare som 

Verksamhet under avveckling (utdelning). Samtliga siffror 

ovan redovisas därför exklusive Dedicare om inte annat 

anges. 

 

 

 

 

 

VD har ordet – ”Lönsamhet i Poolias 

utlandsverksamhet ” 

Det är med stolthet jag rapporterar om utvecklingen i 
Poolias utlandsverksamhet vars rörelseresultat ökar från     
-0,8 MSEK för tredje kvartalet 2010 till 2,9 MSEK för 2011. 
Rörelsemarginalen uppgår till 4,7% (-1,2) för denna del av 
verksamheten. 

Poolia har genomgått en kulturell såväl som organisatorisk 
förändring i såväl Tyskland som i Storbritannien.  

I Tyskland driver en ny stark ledning verksamheten på ett 
målmedvetet och effektivt sätt.  Vi har en stor andel nya 
medarbetare i den operativa verksamheten och de har på 
kort tid kommit in och blivit en starkt bidragande del i en 
kund- och säljdriven kultur. I Storbritannien har vi reducerat 
kostnaderna med 0,7 MGBP på årlig basis.  Denna siffra 
beräknas nå 1 MGBP till mitten av 2012, då vi räknar med 
att ha reducerat kostnaderna med motsvarande 10% av 
omsättningen. Vår verksamhet i Finland är fortfarande liten 
men stabil och tillväxten har ökat rejält under kvartalet. 

I Poolia Sverige växer vi med 12%, vi är dock inte nöjda 
med lönsamheten och är mitt uppe i ett arbete att öka 
denna. Vi har plattat till organisationen och ökar 
decentraliseringen. Vi vill ha en effektiv och intraprenörs-
driven kultur. Vi arbetar för att minska våra kostnader, vi 
finjusterar och effektiviserar våra processer och frigör mer 
säljtid genom att omstrukturera vårt interna arbete.  

Vi satsar samtidigt på framtiden och har under perioden 
investerat i öppning av tre nya kontor, i Helsingborg, Umeå 
och Sundsvall. Kontoren har nya affärer och vi räknar med 
att två av tre når break-even på månadsbasis innan året är 
slut. Vi kommer att satsa på TV marknadsföring från och 
med kvartal fyra 2011. 

Under året har vi startat nya verksamheter. Poolia 
Executive Search, som startade i början på året, går bättre 
än planerat. Under perioden har vi startat en ny enhet inom 
Leadership & Development, som kommer att stödja våra 
kunders förverkligande av deras affärsstrategier. Vi har 
även startat TalentEye, en satsning som skall hjälpa företag 
att hitta unga talanger och hjälpa studenter att hitta och 
välja rätt arbetsmiljö för en god start i yrkeslivet.  

Vi har kraftigt minskat de centrala kostnader till MSEK 1,9 
(4,8) under kvartalet varav hälften är långsiktigt. 

Vi jobbar fortsatt för att stärka våra erbjudanden, ge våra 
kunder ett mervärde och bli våra kunders självklara val för 
stöd när det gäller rekrytering, personaluthyrning, 
omställning samt utveckling av organisation och ledare. 

 

 

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 samt omställning och HR 

konsulting. 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 tredje kvartal har utvecklats positivt för 

bemanningsbranschen och så även för Poolia.  

 

Vi anser att det finns stor osäkerhet kring konjunkturens 

utveckling och vi följer förfrågningsläget veckovis. Efter 

kvartalets utgång fram till rapporteringsdagen har vi haft en 

nettoökning av antalet hyruppdrag. På lång sikt tror vi att 

marknadspenetrationen, och därmed andelen inhyrd 

personal i företagen på våra marknader, kommer att öka.   

 

 

 

JULI – SEPTEMBER 

KONCERNEN (EXKLUSIVE DEDICARE) 

 
Intäkter 

Intäkterna för koncernen ökade med 7,5% till 263,8 (245,4) 

MSEK. Valutaeffekten har påverkat intäkterna negativt med 

1,2%. Personaluthyrning är det största tjänsteområdet. 

Tjänsteområdet rekryterings andel av omsättningen ökade 

till 10% från 9%. Omsättningstillväxten finns i Sverige och 

Finland. Tillväxt inom rekryteringsområdet finns i alla 

segment.    

 

 

 

 
 

 

Resultat 

Rörelseresultatet uppgick till 3,0 (-0,1) MSEK och 

rörelsemarginalen till 1,2% (-0,1). Diagrammet nedan visar 

rörelseresultatet exklusive nedskrivningen av goodwill i 

Storbritannien som gjordes i fjärde kvartalet 2010. 

Ofördelade moderbolagskostnader uppgick till -1,9 (-4,8) 

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

MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 3,0 (-0,2) MSEK. 

Skatten för koncernen uppgick till -0,8 (0,2) MSEK.  
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Poolias segment under kvartalet 

POOLIA SVERIGE 
 

Intäkter 
Intäkterna för Poolia Sverige uppgick till 202,5 
(181,0) MSEK, vilket är en tillväxt med 12% 
jämfört med motsvarande period föregående år. I 
kvartalet växer hyr och rekryteringsområdet lika 
mycket procentuellt sett.  Andelen rekrytering var 
under perioden oförändrat 9% jämfört med förra 
året. 
 
Resultat  
Rörelseresultatet i Poolia Sverige var 2,0 (5,5) 
MSEK. Rörelsemarginalen var 1,0% (3,0).  
 
Verksamheten har expanderats i syfte att öka 

tillväxten och vinna marknadsandelar. Vi har haft kostnader för 
omorganisation, för nysatsningar och för geografisk expansion. Nu 
pågår effektiviseringsarbete och ökad kostnadskontroll för att 
förbättra marginalen. Konceptutvecklingen fortsätter, det nystartade 
Poolia Executive Search är lönsamt medan TalentEye och enheten 
för Leadership & Development är i uppstartsfas.  

 

 

POOLIA STORBRITANNIEN 
 

Intäkter  
Intäkterna för Poolia Storbritannien uppgick till 
28,9 (33,0) MSEK. I lokal valuta minskar 
omsättningen med 7%, valutaeffekten har 
påverkat intäkterna negativt med 6% under 
kvartalet.  Andelen rekrytering har ökat till 15% 
från 12%. 
 
Resultat 

Storbritanniens rörelseresultat för perioden var 0,4 (-0,4) MSEK. 
Rörelsemarginalen var 1,4% (-1,1).  
 
Omstruktureringsarbetet pågår framgångsrikt och Poolia 
Storbritannien går med vinst i kvartalet. Detta har uppnåtts genom en 
väsentlig kostnadsneddragning inom overhead, genom en 
förskjutning i kundmixen mot en högre andel små och medelstora 
kunder samt genom omorganisation av verksamheten. Fortsatt 
utveckling av verksamheten för att bibehålla hållbara positiva resultat 
pågår.  

 

 

POOLIA TYSKLAND 
 
Intäkter 
Intäkterna för Poolia Tyskland uppgick till 22,2 
(24,9) MSEK. I lokal valuta sjunker omsättningen 
med 8%. Valutaeffekten har påverkat intäkterna 
negativt med 3% under kvartalet. Andelen 
rekrytering har ökat till 16% från 7%. 
Utvecklingen skiljer sig mellan kontoren.  
 

Resultat  
Tysklands rörelseresultat var 1,5 (-1,0) MSEK. Rörelsemarginalen 
var 6,7% (-3,8).  
 
Under förra perioden började ett stort antal nyanställda 
nyckelpersoner och vi har nu börjat se positiva effekter av detta. Ett 
omfattande arbete för att långsiktigt bygga såväl laganda, arbetssätt, 
marknadsnärvaro som omsättning och rörelseresultat pågår. 
Rekryteringsaffären växer bra och vi ser att den tidigare trenden med 
minskat antal uthyrda har vänts till tillväxt jämfört med förra kvartalet. 
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                                 POOLIA FINLAND 
 
Intäkter 
Intäkterna för Poolia Finland uppgick till 10,2 (6,4) 
MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 58%. 
Valutaeffekten har påverkat intäkterna negativt 
med 5% under kvartalet. I lokal valuta är ökningen 
av intäkterna 63%. Andelen rekrytering har 
minskat till 9% från 13%.  
 
Resultat 
Rörelseresultatet i Finland var 1,0 (0,6) MSEK och 
rörelsemarginalen 10,0% (8,6).  
 

Verksamheten i Finland är stabil och har en starkt positiv utveckling i 
kvartalet tack vare vunna kundkontrakt och en stark efterfrågan på 
sommarvikarier inom ekonomisektorn.  
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JANUARI – SEPTEMBER KONCERNEN 

 

 

Intäkter  

Intäkterna för koncernen exklusive Dedicare ökade med 

13% till 830,6 (733,2) MSEK. Intäkterna för koncernen 

inklusive Dedicare uppgick till 940,6 (982,2) MSEK. 

Valutaeffekten har påverkat intäkterna negativt med 2,2% 

under perioden. Personaluthyrning är det största 

tjänsteområdet. Tjänsteområdet rekrytering har en tillväxt 

om 30% och andelen rekrytering har ökat till 12% från 10%.  

 

Nedan visas hur hela koncernens intäkter fördelas per 

segment under perioden.  

 
Resultat 

Resultat före skatt, exklusive Dedicare, uppgick till 19,1      

(-6,3) MSEK. Rörelseresultatet, exklusive Dedicare, uppgick 

till 19,0 (-6,4) MSEK och rörelsemarginalen 2,3% (-0,9). 

Skatten för koncernen uppgick till –5,7 (1,1) MSEK. 

Skattesatsen för koncernen uppgick till 30% (17%). Resultat 

före skatt, inklusive Dedicare, uppgick till 20,9 (10,0) MSEK. 

Rörelseresultatet, inklusive Dedicare, uppgick till 20,8 (10,4) 

MSEK och rörelsemarginalen 2,2% (1,1).  Ofördelade 

moderbolagskostnader uppgick till –10,5 (-17,5)  MSEK. 

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

 

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 Stockholm Nasdaq OMX 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. Utdelningen minskar koncernens egna 

kapital med ca 34 MSEK och bokförd goodwill med cirka 15 

MSEK. 

 

 I all information i denna rapport anges om hela koncernen 

avses eller om koncernen exklusive Dedicare avses. 

Information som enbart avser tredje kvartalet redovisas 

uteslutande exklusive Dedicare.  

 

Likviditet och finansiering 

Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september 

2011 till 12,5 (19,1) MSEK. Kassaflödet från den löpande 

verksamheten inklusive Dedicare var under perioden 1,9  

 

 

 

 

(-5,2) MSEK. Soliditeten uppgick per den 30 september 

2011 till 34,8% (45,1). Utdelningen av aktierna i 

dotterföretaget Dedicare är den enskilt största förklaringen 

till förändringen i soliditettalet.  

 

Investeringar 

Hela koncernens investeringar i anläggningstillgångar under 

perioden januari till september uppgick till 8,0 (16,2) MSEK.  

 

Aktien  

Pooliaaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB 

under beteckningen POOL B. 17 121 996 aktier finns 

utgivna. Balansdagskursen var 17,80 kr. Under perioden 

har 2 976 429 aktier omsatts till ett belopp om 98,7 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, exklusive Dedicare, 

uppgått till 1 903 personer (1 667). Per den 30 september 

2011 uppgick antalet anställda till 2 039 personer (1 936).  

 

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 17,2 (15,3) MSEK och resultatet 

efter finansiella poster till -7,1 (-17,7) 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 2011-09-30. 

 

Händelser efter periodens utgång 

Poolias valberedning är utsedd, mer information om det 

finns på www.poolia.com. Poolias CFO Lotta Nilsson har 

sagt upp sin anställning och kommer lämna sin tjänst 

senast om sex månader. I övrigt finns 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.  

Poolia Sverige 
69,5% 

Poolia UK 
9,2% 

Poolia Tyskland 
6,8% 

Poolia Finland 
2,8% 

Dedicare 
11,7% 

Andel av intäkterna per segment 
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KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 

  2011 2010 2011 2010 2010 

Belopp i MSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Kvarvarande verksamheter 
Rörelsens intäkter 

263,8 245,4 830,6 733,2 1 028,9 

Rörelsens kostnader      
 

 
Personalkostnader -237,7 -221,9 -737,2 -663,6 -924,7 

Övriga kostnader -21,1 -21,5 -68,4 -69,5 -93,0 

Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar -2,0 -2,1 -6,0 -6,5 -8,6 

Nedskrivning goodwill - - - - -71,2 

Rörelseresultat 3,0 -0,1 19,0 -6,4 -68,6 

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

Resultat före skatt 3,0 -0,2 19,1 -6,3 -68,4 

Skatt -0,8 0,2 -5,7 1,1 -4,8 

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 2,2 0,0 13,4 -5,2 -73,2 

 
     

 
 

Verksamhet under avveckling (utdelning)      
 

 
Periodens resultat från verksamhet under avveckling - 6,1 1,3 12,0 14,6 

Periodens resultat 2,2 6,1 14,7 6,8 -58,6 

Övrigt totalresultat      
 

 
Omräkningsdifferenser 1,2 -8,5 0,9 -9,2 3,2 

Summa totalresultat för perioden 3,4 -2,4 15,6 -2,4 -55,4 

 
 

     
 

 

Rörelsemarginal, kvarvarande verksamhet, % 1,2 -0,1 2,3 -0,9 -6,7 

Vinstmarginal, kvarvarande verksamhet, % 1,1 -0,1 2,3 -0,9 -6,6 

 
     

 
 

Periodens resultat hänförligt till:      
 

 
Moderbolagets aktieägare 2,2 5,9 14,6 6,3 -59,2 

Minoritetsaktieägare - 0,2 0,1 0,5 0,6 

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

  
  

 

verksamheter under avveckling 0,13 0,34 0,86 0,37 -3,46 

Resultat per aktie från verksamhet under avveckling - 0,35 0,08 0,70 0,82 

 
Summa totalresultat hänförligt till: 

     
 

 

Moderbolagets aktieägare 3,4 -2,6 15,5 -2,9 -56,0 

Minoritetsaktieägare - 0,2 0,1 0,5 0,6 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

Belopp i MSEK 2011-09-30 2010-09-30 2010-12-31 

Tillgångar       
Anläggningstillgångar  

 
 

Goodwill 28,0 101,6 43,5 

Övriga anläggningstillgångar 17,8 18,7 16,5 

Uppskjutna skattefordringar 10,2 16,8 11,5 

Omsättningstillgångar  
 

 
Kortfristiga fordringar 255,5 271,7 287,2 

Likvida medel 12,5 19,1 29,6 

Summa tillgångar 324,0 427,9 388,3 

 
 

 
 

Eget kapital och skulder       
Eget kapital  112,7 190,3 137,3 

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

Långfristiga skulder 1,8 2,4 1,8 

Kortfristiga skulder 209,5 232,6 246,6 

Summa eget kapital och skulder 324,0 427,9 388,3 

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 38,7 28,8 20,5 

 

 

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 

 
2011 2010 2011 2010 2010 

Belopp i MSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Resultat före skatt 3,0 8,0 20,9 10,0 -48,1 

Justeringsposter 2,0 2,1 5,9 6,5 80,1 

Betald skatt -5,6 -5,0 -14,4 -14,6 -11,4 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

-0,6 5,1 12,4 1,9 20,6 

 
  

  
 

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar 4,5 -0,4 -25,6 -36,3 -58,1 

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga skulder -5,0 0,6 15,1 29,2 45,9 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,1 5,3 1,9 -5,2 8,4 

 
  

  
 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,0 -0,1 -8,0 -8,8 -9,2 

 
  

  
 

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

 
  

  
 

Periodens kassaflöde -4,1 5,2 -18,2 -45,5 -34,8 

 
  

  
 

Likvida medel vid periodens början 15,4 16,1 29,6 67,8 67,8 

Kursdifferens i likvida medel 1,2 -2,2 1,1 -3,2 -3,4 

 
  

  
 

Likvida medel vid periodens slut 12,5 19,1 12,5 19,1 29,6 
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FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGET KAPITAL 

 
2011 2010 2010 

Belopp i MSEK jan-sep jan-sep 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 15,5 -2,9 -56,0 

Belopp vid periodens utgång hänförligt till moderbolagets aktieägare 112,7 190,3 137,3 

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

Belopp vid periodens utgång inklusive minoritetsandel 112,7 192,9 139,9 

MODERBOLAGETS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 

  2011 2010 2011 2010 2010 

Belopp i MSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Nettoomsättning 6,6 5,1 17,2 15,3 20,6 

Rörelsens kostnader      
 

 
Personalkostnader -3,9 -4,6 -12,7 -14,0 -19,5 

Övriga kostnader -3,8 -4,7 -13,0 -16,9 -21,8 

Av- och nedskrivning anläggningstillgångar -0,7 -0,6 -2,0 -1,9 -2,6 

Rörelseresultat -1,8 -4,8 -10,5 -17,5 -23,3 

Finansiella poster -0,1 0,0 3,4 -0,2 -48,2 

Resultat efter finansiella poster -1,9 -4,8 -7,1 -17,7 -71,5 

Bokslutsdispositioner - - - - 0,1 

Skatt 0,5 1,3 1,9 4,7 6,4 

Periodens resultat -1,4 -3,5 -5,2 -13,0 -65,0 

 
     

 
 

Övrigt totalresultat      
 

 
Koncernbidrag - - - - 25,0 

Skatteeffekt på koncernbidrag - - - - -6,6 

Summa totalresultat för perioden -1,4 -3,5 -5,2 -13,0 -46,6 

 

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

Belopp i MSEK 2011-09-30 2010-09-30 2010-12-31 

Tillgångar       
Anläggningstillgångar  

 
 

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

Övriga anläggningstillgångar 15,2 10,7 10,1 

Omsättningstillgångar  
 

 
Kortfristiga fordringar 50,7 35,8 93,9 

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

Summa tillgångar 90,2 164,4 136,6 

 
 

 
 

Eget kapital och skulder       
Eget kapital  64,3 120,9 87,3 

Obeskattade reserver 4,2 4,3 4,2 

Kortfristig skuld till kreditinstitut 11,8 - 13,1 

Övriga kortfristiga skulder 9,9 39,2 32,0 

Summa eget kapital och skulder 90,2 164,4 136,6 

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

  2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 

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

Rörelsens intäkter3 263,8 283,2 283,6 295,7 245,4 252,5 235,3 236,9 

Tillväxt 3,% 7,5 12,2 20,5 24,8 14,5 2,4 -13,3 -16,5 

Tillväxt i lokal valuta3,% 8,7 14,6 23,5 27,8 16,8 4,8 -11,5 -16,0 

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

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

Avkastning på sysselsatt kapital1, % -24,2 -20,7 -21,1 -26,2 6,5 3,7 5,2 12,4 

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

Avkastning på eget kapital1, % -33,5 -31,0 -28,9 -28,2 3,2 0,9 2,2 7,4 

Soliditet, % 34,8 33,6 35,6 36,0 45,1 45,5 49,9 52,3 

Andel riskbärande kapital, % 35,3 34,1 36,1 36,5 45,6 46,0 50,5 52,8 

Antal årsanställda, genomsnitt3 1921 1944 1843 1896 1784 1674 1543 1541 

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

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 0,13 0,29 0,44 -3,83 0,34 0,00 0,03 -0,03 

Eget kapital per aktie, SEK 6,58 6,38 8,42 8,03 11,12 11,27 12,47 12,79 

 
    

    
1 Rullande 12 månader.      

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

    
    

 

 

NYCKELTAL DELÅRSÖVERSIKT 

   
2011 2010 

 
jan-sep jan-sep 

Rörelsemarginal2, % 
 

2,3 -0,9 

Vinstmarginal2, % 
 

2,3 -0,9 

Resultat per aktie före utspädning1, SEK 
 

0,86 0,37 

Eget kapital per aktie, SEK 
 

6,58 11,12 

    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 utgjordes 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 samt omställning. 

Vårdverksamheten utgjorde ett eget segment då marknad, 

kunder, kandidatstruktur och affärslogik skiljde sig från 

övriga Poolia. Dedicare bedrivs under egen operativ ledning 

och är etablerat i Sverige och Norge och redovisas som 

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 heller skett av 

totala tillgångar eller fördelning av tillgångar inom eller 

mellan segmenten. 

 

INTÄKTER PER RÖRELSESEGMENT 

  2011 2010 2011 2010 2010 

MSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Kvarvarande verksamheter   
  

 

Poolia Sverige 202,5 181,0 653,7 547,4 773,2 

Poolia Storbritannien 28,9 33,0 87,1 96,1 129,4 

Poolia Tyskland 22,2 24,9 63,9 68,8 96,9 

Poolia Finland 10,2 6,4 25,9 20,9 29,4 

Summa 263,8 245,4 830,6 733,2 1 028,9 

Verksamheter under avveckling 

verksamheter 

  
  

 

Dedicare - 93,9 110,0 249,0 331,9 

Intäkter totalt 263,8 339,3 940,6 982,2 1 360,8 

 

 

RÖRELSERESULTAT PER RÖRELSESEGMENT 

 
2011 2010 2011 2010 2010 

MSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Kvarvarande verksamheter   
  

 

Poolia Sverige 2,0 5,5 25,4 13,3 27,6 

Poolia Storbritannien 0,4 -0,4 -1,4 -2,9 -75,2 

Poolia Tyskland 1,5 -1,0 3,3 -0,9 -0,1 

Poolia Finland 1,0 0,6 2,3 1,5 2,5 

Summa 4,9 4,7 29,6 11,0 -45,2 

Verksamheter under avveckling    
  

 

Dedicare - 8,5 1,7 16,9 20,8 

Summa 4,9 13,2 31,3 27,9 -24,3 

Ofördelade moderbolagskostnader -1,9 -4,8 -10,5 -17,5 -23,5 

Rörelseresultat totalt 3,0 8,4 20,8 10,4 -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 ingick i Poolia-koncernen till och med april i år. 

 

Intäkter 

Dedicares intäkter till och med april 2011 ingår i 

koncernens. Under tredje kvartalet uppgick intäkterna till     

- (93,9) MSEK. Under delårsperioden uppgick intäkterna till 

110,0 (249,0) MSEK. 

 

Resultat 

Dedicares rörelseresultat till och med april 2011 ingår i 

koncernens. Under tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet 

till - (8,5) MSEK, en rörelsemarginal om -% (9,0). Under 

delårsperioden uppgick rörelseresultatet till 1,7 (16,9) 

MSEK, en rörelsemarginal om 1,6% (6,8). 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 jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Rörelsens intäkter - 93,9 110,0 249,0 331,9 

Rörelsens kostnader      
 

 
Personalkostnader - -82,3 -99,8 -222,4 -297,4 

Övriga kostnader - -3,1 -8,5 -9,7 -13,4 

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

Rörelseresultat - 8,5 1,7 16,9 20,8 

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

Resultat före skatt - 8,2 1,7 16,3 20,2 

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

Periodens resultat  - 6,1 1,3 12,0 14,6 

 
     

 
 

Övrigt totalresultat      
 

 
Omräkningsdifferenser - -0,8 -0,6 -0,9 -1,2 

Summa totalresultat för perioden - 5,3 0,7 11,1 13,4 

 
     

 
 

 
     

 
 

Kassaflöden från verksamhet under avveckling: 2011  2011 
 

 
Belopp i MSEK jul-sep  jan-sep   

Löpande verksamheten -  -9,5   

Investeringsverksamheten -  -0,1   

Finansieringsverksamheten -  -   

Summa: -  -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 

Bokslutskommuniké  2011 10 februari 2011 

Delårsrapport kvartal 1 26 april 2012 

Årsstämma  26 april 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm den 26 oktober 2011 

 

 

 

 

Björn Örås 

Styrelseordförande 

 

 

 

Monica Caneman 

Styrelseledamot 

 

 

 

Håkan Winberg 

Styrelseledamot  

 

Margareta Barchan 

Styrelseledamot 

 

 

 

Dag Sundström 

Styrelseledamot 

 

 

 

Monika Elling 

VD och koncernchef

 

 

 

 

 

Revisors rapport avseende översiktlig granskning 
 

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Poolia AB (publ) för perioden 1 januari 2011 till 30 september 2011. 
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 International Standards on Auditing 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 26 oktober 2011 
 
Deloitte AB 
 
 
Henrik Nilsson 
Auktoriserad revisor 
 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Monika Elling, VD och koncernchef, tel 08-555 650 60, 070-512 02 01 

Lotta Nilsson, finansdirektör, tel 08-555 650 64, 073-944 50 64 
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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 


