
Poolias delårsrapport januari – september 2010   1 

 
 
DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2010 
 
 

 

 

 
Kvartalsperioden juli-september 

• Intäkterna uppgick till 339,3 (317,9) MSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till 8,4 (3,6) MSEK 

• Resultatet före skatt uppgick till 8,0 (3,4) MSEK 

• Resultatet efter skatt uppgick till 6,1 (1,4) MSEK, 

motsvarande 0,34 (0,06) SEK per aktie 

• Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten 

var 5,3 (8,2) MSEK 

 

 

 

 

 

 

Delårsperioden januari-september 

• Intäkterna uppgick till 982,2 (995,6) MSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till 10,4 (27,0) MSEK 

• Resultatet före skatt uppgick till 10,0 (27,9) MSEK 

• Resultatet efter skatt uppgick till 6,8 (18,8) MSEK, 

motsvarande 0,37 (1,06) SEK per aktie 

• Delårsperiodens kassaflöde från den löpande 

verksamheten var -5,2 (14,4) MSEK 

• Soliditeten vid periodens slut uppgick till 45,1% (50,3) 

och koncernens eget kapital per aktie var 11,12 (12,71) 

SEK 

 

 

Viktiga händelser under kvartalet 

• Monika Elling ny VD och koncernchef för Poolia 

• Rekrytering av en ny landschef i Tyskland har påbörjats  

• Fokus på rekrytering och Poolia Executive  

• Dedicare startar Omsorg AB 1/11 2010 

 

  
VD har ordet 

Det är med stor stolthet och entusiasm jag har rest runt till 

våra Poolia kontor. Det finns en Poolia anda, vilja och 

energi som ger mersmak. Vår strategiska inriktning med 

fokus på kvalificerade erfarna tjänstemän ligger fast. Vi skall 

ytterligare stärka och kommunicera våra kvalitetsvärden. Vi 

kommer att addera kundkoncept för att komplettera det 

nuvarande tjänsteutbudet. Närmast är ökat fokus på 

rekryteringsaffären och Poolia Executive Search. 

 

I det tredje kvartalet 2010 nådde vi en omsättningsökning 

på 6,8% eller 8,5% i lokal valuta. Vi ser även framöver en 

fortsatt tillväxt i marknaden. Rörelseresultatet om 8,4 MSEK 

för koncernen (3,6), representerar en ökning om 4,8 MSEK. 

Rörelsemarginalen om 2,5% ökar i förhållande till 

föregående år och tidigare under 2010, vi är dock inte nöjda 

och ett ökat fokus kommer att läggas på våra 

rörelsemarginaler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poolia Sverige, som representerar 52,9% av omsättningen, 

växer fint med 19%, rörelseresultatet ökar från 2,8 MSEK till 

5,5 MSEK. I Tyskland ser vi goda möjligheter för tillväxt och 

lönsamhetsutveckling. Tillväxten i lokal valuta är i kvartalet 

24%, det negativa resultatet är inte representativt.  Poolia 

Storbritannien nådde nästan upp till break-even, vilket är 

vårt nästa mål och konjunkturen tillåter oss att öka antalet 

anställda för att nå nödvändig densitet i våra nuvarande 

lokaler. Poolia Finland har en stark rörelsemarginal och 

förbereder nästa steg för tillväxt. Den lilla verksamheten i 

Poolia Danmark har på grund av sin storlek stora 

variationer i rörelseresultatet och når break-even för 

perioden.  Dedicare, som har högsäsong under sommaren, 

når en god marginal även utan tillväxt. 

 

 

 
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 

Poolia fokuserar på kvalificerade tjänstemän med 

specialisering inom Finance & Accounting, Financial 

Services, Human Resources, Sales & Marketing, IT & 

Engineering, Office Support och Executive. Specialise-

ringen gör oss skickligare och den skapar naturligt nog ett 

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 fortsatt att utvecklas positivt för 

bemanningsbranschen och till del även för Poolia. Förra 

året och ingången på 2010 påverkades negativt av den 

globala lågkonjunkturen. Det segment av bemannings-

branschen som bolaget arbetar inom ligger normalt senare i 

konjunkturcykeln i både ned och uppgång, vilket vi ser även 

i denna konjunktur.  

 

Vi har sedan början av 2010 sett en positiv förändring i våra 

orderböcker främst avseende efterfrågan på 

rekryteringstjänster men även gällande hyrverksamheten. 

Den positiva förändringen i marknadsläget bedöms som 

varaktig och verksamheten har ställts om till tillväxt något 

som i förlängningen kommer att ge ökad lönsamhet.   

 

På längre sikt är vår bedömning att en stärkt 

konjunkturutveckling kommer öka både efterfrågan av 

rekryteringstjänster och även öka marknadspenetrationen 

och därmed andelen inhyrd personal i företagen på våra 

marknader.   

 

 

 

JULI –SEPTEMBER 

KONCERNEN 

 
Intäkter 

Intäkterna för koncernen ökade med 6,8% till 339,3 (317,9) 

MSEK. Valutaeffekten har påverkat intäkterna negativt med 

1,7% under kvartalet. Personaluthyrning är det största 

tjänsteområdet. Tjänsteområdet rekryterings andel av 

omsättningen ökar från 4% till 7%. Omsättningstillväxten 

finns i vissa segment medan andra hämtar sig från 

lågkonjunkturen långsammare. Samtliga segment planerar 

för tillväxt i syfte att göra det mesta möjliga av 

marknadssituationen.    

 

 

 

Resultat 

Rörelseresultatet uppgick till 8,4 (3,6) MSEK och 

rörelsemarginalen 2,5% (1,1). Ofördelade 

moderbolagskostnader uppgick till -4,8 (-8,9) MSEK. 

Koncernens finansnetto uppgick till -0,4 (-0,2) MSEK. 

Resultatet före skatt uppgick till 8,0 (3,4) MSEK. Skatten för 

koncernen uppgick till -1,9 (-2,0) MSEK. Skattesatsen är 

24% (58%).  
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Poolias segment under kvartalet 

POOLIA SVERIGE 
 

Intäkter 
Intäkterna för Poolia Sverige uppgick till 179,6 
(151,4) MSEK, vilket är en ökning med 19% 
jämfört med motsvarande period föregående år. 
Inom Poolia Sverige visar rekryteringsområdet en 
mycket stark tillväxt, intäkterna har ökat med 
171%. Andelen rekrytering har under perioden 
ökat till 8% från 4%. Geografiskt är utvecklingen 
varierad. Den största uppgången svarar 
Stockholm för, följt av Malmö och Uppsala. 
 
Resultat  
Rörelseresultatet i Poolia Sverige var 5,5 (2,8) 
MSEK. Rörelsemarginalen var 3,0% (1,9). 
Resultatet är på uppåtgående men alltför 

långsamt och mer fokus kommer att läggas på marginalhöjande 
åtgärder.  

 

POOLIA STORBRITANNIEN 
 

Intäkter  
Intäkterna för PooliaStorbritannien uppgick till till 
33,0 (31,9) MSEK, vilket är en ökning med 4% 
jämfört med motsvarande period föregående år. 
Valutaeffekten har påverkat intäkterna negativt 
med 5% under kvartalet. I lokal valuta har 
omsättningen en tillväxt om 8% i kvartalet. 
Andelen rekrytering har ökat till 12% från 11%. 
 
Resultat 

Storbritanniens rörelseresultat för perioden var -0,4 (-1,2) MSEK. 
Segmentet har genomgått konsolidering under en lång period och 
fortsatt intensivt arbete görs för att nå ökade intäktsvolymer inom 
både rekrytering och uthyrning och därmed nå positivt resultat. 

 

 

POOLIA TYSKLAND 
 
Intäkter 
Intäkterna för Poolia  Tyskland uppgick till 24,9 
(22,3) MSEK , vilket är en ökning med 12%  
jämfört med motsvarande period föregående år. 
Valutaeffekten har påverkat intäkterna negativt 
med 12% under kvartalet. I lokal valuta ökade 
omsättningen med 24%.  Andelen rekrytering är 
oförändrat 7%. Utvecklingen skiljer sig mellan 

kontoren.  
 
Resultat  
Tysklands rörelseresultat var -1,0 (0,5) MSEK. Rörelsemarginalen 
var -3,8% (2,1).  
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POOLIA FINLAND 
 
Intäkter 
Intäkterna för Poolia Finland uppgick till 6,4 (7,7) 
MSEK , vilket är en minskade med 16% jämfört 
med motsvarande period föregående år.. 
Valutaeffekten har påverkat intäkterna negativt 
med 9% under kvartalet. I lokal valuta är 
minskningen 8%. Andelen rekrytering har ökat till 
13% från 4%.  
 
Resultat 
Rörelseresultatet i Finland var 0,6 (0,4) MSEK 
och rörelsemarginalen 8,6% (5,5). En högre 

andel rekrytering samt en något högre effektivitet ger en förbättrad 
rörelsemarginal.   

 

 

 

POOLIA DANMARK 
 

Intäkter 
Intäkterna för Pooliai Danmark uppgick till 1,4 (1,0) 
MSEK , vilket är en ökade med 44% jämfört med 
motsvarande period föregående år. Valutaeffekten 

har påverkat intäkterna negativt med 12%. I lokal valuta är ökningen 
av 56%. Andelen rekrytering har minskat till 36% från 59%. 
 
Resultat 
Rörelseresultatet för Danmark var 0,0 (-0,9) MSEK. Rörelseresultatet 
har förbättrats på grund av den genomgripande konsolideringen av 
verksamheten som genomfördes under förra året. Det konstateras att 
verksamheten är fortsatt mycket liten och att en expansion under 
välordnade former krävs för att nå varaktig lönsamhet.   

 

 

 

DEDICARE 
 

Dedicare, Poolias dotterföretag inom vårdbemanning, är verksamt i 
Sverige och Norge. För mer information besök www.dedicare.se 
 
Affärsidé 
Dedicare ska genom att erbjuda lägsta pris förse privata och offentliga 
företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller 
permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerad vårdpersonal. 
 
Intäkter 
Dedicare har under kvartalet minskat omsättningen med 9% till 93,9 
(103,5) MSEK. En avmattning märks i efterfrågan.  
 
Resultat 
Rörelseresultatet för Dedicare var 8,5 (10,9) MSEK och 
rörelsemarginalen 9,0% (10,6). Resultatet pressas av minskade 
volymer.  
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JANUARI – SEPTEMBER 

KONCERNEN 

 
Intäkter  

Intäkterna för koncernen minskade med 1,3% till 982,2 

(995,6) MSEK. Valutaeffekten har påverkat intäkterna 

negativt med 1,7% under perioden. Personaluthyrning är 

det största tjänsteområdet. Tjänsteområdet rekrytering har 

vänt till tillväxt och andelen rekrytering har ökat till 8% från 

5%. För samtliga segment gäller att den globala 

lågkonjunkturen inte hade någon större påverkan på utfallet 

av första kvartalet 2009 vilket ger att jämförelsesiffrorna är 

relativt starka både gällande intäkter och rörelseresultat. 

 

 
 

Resultat 

Rörelseresultatet uppgick till 10,4 (27,0) MSEK och 

rörelsemarginalen 1,1% (2,7). Ofördelade 

moderbolagskostnader uppgick till -17,5 (-17,7) MSEK. 

Koncernens finansnetto uppgick till -0,4 (0,9) MSEK. 

Resultatet före skatt uppgick till 10,0 (27,9) MSEK. Skatten 

för koncernen uppgick till -3,2 (-9,1) MSEK. Skattesatsen 

för koncernen uppgick till 32% (33%).  

 

Likviditet och finansiering 

Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september 

2010 till 19,1 (46,9) MSEK. Kassaflödet från den löpande 

verksamheten var under perioden -5,2 (14,4) MSEK. 

Aktieutdelning har lämnats med 25,7 MSEK. En checkkredit 

har under perioden upptagits med 20 MSEK. Soliditeten 

uppgick per den 30 september 2010 till 45,1% (50,3). 

 

Investeringar 

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under 

perioden januari till september uppgick till 16,2 (4,9) MSEK, 

varav merparten avser uppkommen goodwill i samband 

med förvärvet av Utvecklingshuset. Förvärvad kassa 

uppgick till 7,7 MSEK. Därefter har skuld amorterats med 

5,8 MSEK. 

 

Förvärv 

Per den 1 april 2010 förvärvade Poolia Sverige 100% av 

aktierna i omställningsföretaget Utvecklingshuset. 

Verksamheten utgör ett komplement till Poolias erbjudande. 

Köpeskillingen uppgår till 16 MSEK och betalades kontant. 

Avtal finns om tilläggsköpeskilling baserad på 

rörelseresultat under tidsperioden från förvärvet till och med 

2013-12-31. Värdet av förvärvade nettotillgångar uppgår till 

0,3 MSEK. Övervärdet har i sin helhet bedömts utgöra 

goodwill. Utvecklingshuset ingår i segmentet Poolia Sverige 

från 1 april 2010. Under 2009 omsatte verksamheten 22,1 

MSEK och rörelseresultatet uppgick till 9,3 MSEK.   

 

Aktien  

Pooliaaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB 

under beteckningen POOL B. 17 121 996 aktier finns 

utgivna. Balansdagskursen var 36,5 kr. Under perioden har 

2 393 972 aktier bytt ägare till ett belopp om 90,6 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 uppgått till 1 900 

personer (1 932). Per den 30 september 2010 uppgick 

antalet anställda till 2 297 personer (2 023).  

 

Säsongsvariationer 

Antal arbetsdagar under året är: 

  Sverige Storbritannien Tyskland 

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

Apr - jun 61(60) 61(61) 60(59) 

Jul - sep 66(66) 64(64) 66(66) 

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

Helåret 253(251) 253(253) 252(251) 

 

Moderbolaget 

I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, 

utveckling samt finans- och IT-förvaltning. Omsättningen 

under perioden uppgick till 15,3 (15,6) MSEK och resultatet 

efter finansiella poster till -17,7 (-17,8) MSEK.  
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Risker och riskhantering finns beskrivet i Poolias 

årsredovisning för 2009. Riskerna kan sammanfattas i 

konjunkturförändringar, kund- och personberoende, 

lagstiftning och regleringar samt finansiella risker. Samma 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som förelåg per 

2009-12-31 föreligger även per 2010-09-30. 

 

 

 

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. 

 

 

KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 

  2010 2009 2010 2009 2009 

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

Rörelsens intäkter 339,3 317,9 982,2 995,6 1 311,1 

Rörelsens kostnader   
 

  
  

Personalkostnader -304,2 -281,0 -886,1 -880,0 -1 163,4 

Övriga kostnader -24,6 -25,6 -79,2 -76,8 -104,7 

Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar -2,1 -7,7 -6,5 -11,8 -14,6 

Rörelseresultat 8,4 3,6 10,4 27,0 28,4 

Finansiella poster -0,4 -0,2 -0,4 0,9 2,2 

Resultat före skatt 8,0 3,4 10,0 27,9 30,6 

Skatt -1,9 -2,0 -3,2 -9,1 -12,1 

Periodens resultat 6,1 1,4 6,8 18,8 18,5 

 
  

 
  

  
Övrigt totalresultat   

 
  

  
Omräkningsdifferenser -8,5 -13,0 -9,2 -1,9 0,1 

Summa totalresultat för perioden -2,4 -11,6 -2,4 16,9 18,6 

 
  

 
  

  
Rörelsemarginal, % 2,5 1,1 1,1 2,7 2,2 

Vinstmarginal, % 2,4 1,1 1,0 2,8 2,3 

 
  

 
  

  
Periodens resultat hänförligt till:   

 
  

  
Moderbolagets aktieägare 5,9 1,1 6,3 18,2 17,8 

Minoritetsaktieägare 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 

Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK 0,34 0,06 0,37 1,06 1,04 

 
  

 
  

  
Summa totalresultat hänförligt till:   

 
  

  
Moderbolagets aktieägare -2,6 -11,9 -2,9 16,3 17,9 

Minoritetsaktieägare 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

Belopp i MSEK 2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31 

Tillgångar       
Anläggningstillgångar   

  
Goodwill 101,6 90,0 91,5 

Övriga anläggningstillgångar 18,7 26,7 24,9 

Uppskjutna skattefordringar 16,8 16,6 16,8 

Omsättningstillgångar   
  

Kortfristiga fordringar 271,7 255,7 221,8 

Likvida medel 19,1 46,9 67,8 

Summa tillgångar 427,9 435,9 422,8 

 
  

  
Eget kapital och skulder       
Eget kapital  190,3 217,6 219,0 

Minoritetsandel eget kapital 2,6 1,7 2,0 

Långfristiga skulder 2,4 8,3 2,4 

Kortfristiga skulder 232,6 208,3 199,4 

Summa eget kapital och skulder 427,9 435,9 422,8 

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 0,2 0,8 0,2 

 

 

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 

 
2010 2009 2010 2009 2009 

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

Resultat före skatt 8,0 3,4 10,0 27,9 30,6 

Justeringsposter 2,1 7,8 6,5 11,9 14,7 

Betald skatt -5,0 -4,7 -14,6 -18,0 -14,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

5,1 6,5 1,9 21,8 30,5 

      
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar -0,4 16,2 -36,3 -1,8 19,7 

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga skulder 0,6 -14,5 29,2 -5,6 -14,4 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5,3 8,2 -5,2 14,4 35,8 

      
Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,1 -1,3 -8,8 -4,9 -6,0 

      
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - -31,5 -77,0 -77,0 

      
Periodens kassaflöde 5,2 6,9 -45,5 -67,5 -47,2 

      
Likvida medel vid periodens början 16,1 43,8 67,8 116,5 116,5 

Kursdifferens i likvida medel -2,2 -3,8 -3,2 -2,1 -1,5 

      
Likvida medel vid periodens slut 19,1 46,9 19,1 46,9 67,8 
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FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGET KAPITAL 

 
2010 2009 2009 

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

Belopp vid periodens ingång 219,0 278,2 278,2 

Utdelning -25,7 -77,0 -77,0 

Summa totalresultat för perioden hänförligt till moderbolagets aktieägare -2,9 16,3 17,8 

Belopp vid periodens utgång hänförligt till moderbolagets aktieägare 190,3 217,6 219,0 

Minoritetsandel eget kapital 2,6 1,7 2,0 

Belopp vid periodens utgång inklusive minoritetsandel 192,9 219,3 221,0 

 

MODERBOLAGETS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 

  2010 2009 2010 2009 2009 

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

Nettoomsättning 5,1 5,3 15,3 15,6 21,1 

Rörelsens kostnader   
 

  
  

Personalkostnader -4,6 -3,6 -14,0 -12,8 -16,5 

Övriga kostnader -4,7 -4,5 -16,9 -13,8 -18,7 

Av- och nedskrivning anläggningstillgångar -0,6 -6,2 -1,9 -6,8 -7,6 

Rörelseresultat -4,8 -9,0 -17,5 -17,8 -21,7 

Finansiella poster 0,0 -0,1 -0,2 0,0 -3,9 

Resultat efter finansiella poster -4,8 -9,1 -17,7 -17,8 -25,6 

Bokslutsdispositioner - - - - 14,2 

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

Periodens resultat -3,5 -6,7 -13,0 -13,1 -9,8 

 
  

 
  

  
Övrigt totalresultat   

 
  

  
Koncernbidrag - - - - 30,0 

Skatteeffekt på koncernbidrag - - - - -7,9 

Summa totalresultat för perioden -3,5 -6,7 -13,0 -13,1 12,3 

 

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

Belopp i MSEK 2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31 

Tillgångar       
Anläggningstillgångar   

  
Andelar i koncernföretag 117,9 122,4 117,9 

Övriga anläggningstillgångar 10,7 12,7 12,6 

Omsättningstillgångar   
  

Kortfristiga fordringar 35,8 32,3 44,9 

Kassa och bank 0,0 0,4 1,9 

Summa tillgångar 164,4 167,8 177,3 

 
  

  
Eget kapital och skulder       
Eget kapital  120,9 134,2 159,6 

Obeskattade reserver 4,3 18,5 4,3 

Kortfristiga skulder 39,2 15,1 13,4 

Summa eget kapital och skulder 164,4 167,8 177,3 
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NYCKELTAL KVARTALSÖVERSIKT 

  2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 

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

Rörelsens intäkter 339,3 334,6 308,3 315,5 317,9 324,2 363,5 361,5 

Rörelsemarginal, % 2,5 0,2 0,5 0,5 1,1 1,5 5,2 5,1 

Vinstmarginal, % 2,4 0,2 0,4 0,8 1,1 1,7 5,3 5,5 

Avkastning på sysselsatt kapital1, % 6,5 3,7 5,2 12,4 19,3 26,4 33,1 38,4 

Avkastning på totalt kapital1, % 3,1 1,9 2,8 6,7 10,3 13,5 19,2 22,0 

Avkastning på eget kapital1, % 3,2 0,9 2,2 7,4 14,9 23,7 24,9 28,9 

Soliditet, % 45,1 45,5 49,9 52,3 50,3 50,0 56,6 55,7 

Andel riskbärande kapital, % 45,6 46,0 50,5 52,8 52,2 51,8 58,2 57,4 

Antal årsanställda, genomsnitt 2049 1905 1726 1755 1868 1922 2007 2099 

Intäkt per anställd, TSEK 166 176 177 180 170 169 176 172 

Antal aktier, genomsnitt (000) 17122 17122 17122 17122 17122 17122 17122 17356 

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

Resultat per aktie före utspädning2, SEK 0,34 0,00 0,03 -0,03 0,06 0,23 0,79 1,02 

Eget kapital per aktie, SEK 11,12 11,27 12,47 12,79 12,71 13,39 17,31 16,25 

 
 

       
1 Rullande 12 månader.   

       
2 Ingen utspädningseffekt föreligger.    

       
 

 

NYCKELTAL DELÅRSÖVERSIKT 

  
2010 2009 2009 

jan-sep jan-sep jan-dec 

Rörelsemarginal, % 1,1 2,7 2,2 

Vinstmarginal, % 1,0 2,8 2,3 

Resultat per aktie före utspädning1, SEK 0,37 1,06 1,04 

Eget kapital per aktie, SEK 11,12 12,71 12,79 

    
1 Ingen utspädningseffekt föreligger 

    

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, Danmark, Tyskland och Storbritannien. Det ena 

affärssegmentet utgörs av vårdverksamheten, uthyrning av 

läkare och övrig vårdpersonal, och det andra är Poolias 

övriga verksamhet, det vill säga uthyrning och rekrytering 

av kvalificerade tjänstemän. Vårdverksamheten utgör ett 

eget segment då marknad, kunder, kandidatstruktur och 

affärslogik skiljer sig från övriga Poolia. Vårdverksamheten 

bedrivs under egen operativ ledning och är etablerad i 

Sverige och Norge. Verksamheten särredovisas inte 

geografiskt på grund av den relativt ringa omfattningen i 

Norge. Ingen förändring i indelningen har skett under 2010. 

Inga väsentliga förändringar har heller skett av totala 

tillgångar eller fördelning av tillgångar inom eller mellan 

segmenten. 

 

INTÄKTER PER RÖRELSESEGMENT 

  2010 2009 2010 2009 2009 

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

Poolia Sverige 179,6 151,4 543,1 526,6 700,2 

Poolia Storbritannien 33,0 31,9 96,1 102,2 133,2 

Poolia Tyskland 24,9 22,3 68,8 74,3 97,4 

Poolia Finland 6,4 7,7 20,9 24,5 32,6 

Poolia Danmark 1,4 1,0 4,3 4,9 5,9 

Dedicare 93,9 103,5 249,0 263,1 341,8 

Intäkter totalt 339,3  317,9 982,2  995,6 1 311,1 

 

 

RÖRELSERESULTAT PER RÖRELSESEGMENT 

 
2010 2009 2010 2009 2009 

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

Poolia Sverige 5,5 2,8 13,2 25,8 31,0 

Poolia Storbritannien -0,4 -1,2 -2,9 -3,4 -6,9 

Poolia Tyskland -1,0 0,5 -0,9 3,1 2,4 

Poolia Finland 0,6 0,4 1,5 1,1 2,2 

Poolia Danmark 0,0 -0,9 0,1 -2,8 -3,5 

Dedicare 8,5 10,9 16,9 20,9 25,1 

Ofördelade moderbolagskostnader -4,8 -8,9 -17,5 -17,7 -21,8 

Rörelseresultat totalt  8,4 3,6  10,4 27,0 28,4 
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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 
2.3 Redovisning i juridiska personer. Redovisningsprinciper 
som tillämpats för koncernen och moderbolaget 
överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de 
redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av 
den senaste årsredovisningen.  
 
Omarbetad IFRS 3 Rörelseförvärv och ändrad IAS 27 
Koncernredovisning och separata finansiella rapporter 
medför ändringar avseende koncernredovisning och 
redovisning av förvärv. De omarbetade standarderna har 
tillämpats för Poolia från och med 1 januari 2010. 

 

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 2010 7 februari 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm den 27 oktober 2010 

 

 

 

 

Björn Örås 

Styrelseordförande 

 

 

 

Curt Lönnström 

Styrelseledamot 

 

 

 

Monika Elling 

Styrelseledamot, VD och koncernchef  

 

Margareta Barchan 

Styrelseledamot 

 

 

 

Monica Caneman 

Styrelseledamot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisors rapport avseende översiktlig granskning 
 
Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Poolia AB (publ) för perioden 1 januari 2010 till 30 
september 2010. 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 27 oktober 2010 
 
Deloitte AB 
 
 
Henrik Nilsson 
Auktoriserad revisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Monika Elling, VD, 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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