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DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2012 
 
 

 
Kvartalsperioden april-juni 

• Intäkterna för Poolia uppgick till 258,1 (283,2) MSEK, 

en minskning med -8,9 %, i lokal valuta motsvarande  

-9,5%.  

• Rörelseresultatet, uppgick till 0,3 (5,6) MSEK och 

rörelsemarginalen till 0,1% (2,0).  

• Resultatet före skatt uppgick till 0,6 (5,7) MSEK 

• Resultatet efter skatt uppgick till 0,0 (4,1) MSEK.  

• Resultatet per aktie uppgick till 0,00 (0,29) SEK.  

• Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten 

var 10,2 (-4,4) MSEK. 

 

 

 

 

 

 

 Delårsperioden januari-juni 

• Intäkterna för Poolia uppgick till 534,8 (566,8) MSEK, 

en minskning med -5,7%, i lokal valuta motsvarande  

   -6,1%.  

• Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (16,0) MSEK och 

rörelsemarginalen 0,6% (2,8).  

• Resultatet före skatt uppgick till 3,2 (16,1) MSEK 

• Resultatet efter skatt uppgick till 1,5 (11,2) MSEK.  

• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten 

var 19,5 (3,0) MSEK 

• Soliditeten vid periodens slut uppgick till 33,2% (33,6) 

och koncernens eget kapital per aktie var 6,24 (6,38) 

SEK. 

 

 

 

Vd har ordet – "Strukturella steg har tagits och vi vidtar 

fler åtgärder för att stärka resultatet" 

På hemmamarknaden Sverige minskar intäkterna med 9%, 

vilket beror på färre antal dagar i kvartalet, avslut av en stor 

kund, omställningseffekter av vår omorganisation samt ett 

osäkert marknadsklimat. Vi har vunnit viktiga kontrakt inom 

bank- och IT-sektorn. Organisationen har nu ökat sitt 

externa fokus som kommer att ge en bättre utveckling 

under hösten. Utifrån kvartalets kombination av 

omsättningsnedgång, en osäker marknad och en alltför 

svag lönsamhet med en rörelsemarginal på 2,1% (4,3%) 

genomför vi i Sverige ett besparingsprogram till ett 

helårsvärde på 20 MSEK. Personalneddragningar är den 

stora posten och kostnader för genomförandet beräknas till 

2 MSEK och kommer att tas under det tredje kvartalet. 

Tjänsteområdet rekrytering och omställning ökar sin 

omsättning under kvartalet, inom detta område görs inga 

neddragningar.  

Poolia Tyskland ökar intäkterna med 18%. Vår tyska 

ledning och verksamhetsorganisation har hittat ett bra 

arbetssätt för att bearbeta nya kunder. Vi förväntar oss en 

fortsatt positiv omsättningsutveckling och en successivt 

ökad rörelsemarginal från rapporterade 2,5% (0,1) under 

det andra kvartalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poolia Storbritannien minskar intäkterna med 34%, vilket till 

största delen beror på en minskning av personalen från 47 

personer i slutet av andra kvartalet 2011 till 23,5  i slutet av 

andra kvartalet 2012. Under kvartalet har vi flyttat till mindre 

och flexiblare lokaler. I den redovisade rörelseförlusten på 

1,8 MSEK ingår flyttrelaterade kostnader på 0,8 MSEK. För 

att få en ökad transparens och tydlighet i nyckeltal som 

krävs för att nå lönsamhet har vi delat upp vår engelska 

verksamhet i fyra resultatområden. 

Poolia Finland fortsätter att leverera koncernens högsta 

rörelsemarginal på 10,4% (9,2) och uppvisar en tillväxt på 

13%. Vi tar marknadsandelar i Finland och långsiktigt ser vi 

att detta fortsätter. På kort sikt och specifikt för tredje 

kvartalet 2012 kommer tillväxten att upphöra då 

jämförelsetalen innehåller en större affär av 

engångskaraktär. 

 

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 

För årets andra kvartal har det varit fortsatt osäkert kring 

konjunkturens utveckling. Vi fortsätter att följa 

förfrågningsläget veckovis. Vår bedömning är att den 

ostabila marknaden vi befinner oss i kommer att fortsätta 

under både kvartal tre och fyra. Med fortsatt osäkert 

konjunkturläge bedömer vi att marknadspenetrationen och 

därmed andelen inhyrd personal i företagen på våra 

marknader kommer att fortsätta öka över tiden.  

 

  

 

 

 

 

 

 

APRIL –JUNI 

KONCERNEN 

 
 

Intäkter 

Intäkterna för koncernen minskade med 8,9% till 258,1 

(283,2) MSEK. Valutaeffekten har påverkat intäkterna 

positivt med 0,6%. Personaluthyrning är det största 

tjänsteområdet. Tjänsteområdet rekryterings andel av 

intäkterna ökade till 14% från 13%. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Resultat 

Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (5,6) MSEK och 

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

rörelseresultatet exklusive nedskrivningen av goodwill i 

Storbritannien som gjordes i fjärde kvartalet 2010. 

Ofördelade moderbolagskostnader uppgick till -3,7 (-4,3) 

MSEK. Koncernens finansnetto uppgick till 0,3 (0,0) 

MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 0,6 (5,7) MSEK. 

Skatten för koncernen uppgick till -0,6 (-1,6) MSEK. Ingen 

skatteintäkt bokförs på periodens underskott i 

Storbritannien. 
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Poolias segment under kvartalet 

POOLIA SVERIGE 
 

Intäkter 
Intäkterna för Poolia Sverige uppgick till 205,3 
(226,9) MSEK, en minskning med -10% jämfört 
med motsvarande period föregående år. I 
kvartalet minskar hyrverksamheten med -12% 
och rekryteringsområdet växer med 2 %.  
Andelen rekrytering, där omställning ingår, var 
under perioden 13% mot 12% under 
jämförelseperioden. 
 
Resultat  
Rörelseresultatet i Poolia Sverige var 4,2 (9,7) 
MSEK. Rörelsemarginalen var 2,1% (4,3).  
 
 

En omorganisation är genomförd under andra kvartalet med målet att 
arbeta effektivare och komma närmare våra kunder och kandidater. 
Fortsatt arbete görs för att förbättra lönsamheten främst via ett större 
besparingsprogram som förväntas ge effekt under fjärde kvartalet. 
Viktiga kundkontrakt har i kvartalet vunnits inom IT- och banksektorn. 
  

 

 

POOLIA STORBRITANNIEN 
 

Intäkter  
Intäkterna för Poolia Storbritannien uppgick till 
20,6 (28,7) MSEK. I lokal valuta minskar 
intäkterna med -34%. Valutaeffekten har påverkat 
intäkterna positivt med 6% under kvartalet. 
Andelen rekrytering har minskat till 12% från 
20%. 
 
Resultat 
Storbritanniens rörelseresultat för perioden var     
-1,8 (-0,5) MSEK. Rörelsemarginalen var -8,9%  
(-1,9). 

 
I syfte att förbättra lönsamheten har vi under andra kvartalet satt en 
tydlig intern struktur på plats med fyra väl definierade 
ansvarsområden. Vi har flyttat till nya mer flexibla och 
kostnadseffektiva lokaler. Under detta kvartal belastas resultat med 
0,8 MSEK för flytt och dubbla hyreskostnader.  
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POOLIA TYSKLAND 
 
Intäkter 
Intäkterna för Poolia Tyskland uppgick till 23,0 
(19,5) MSEK. I lokal valuta ökar intäkterna med 
18%. Valutaeffekten har inte påverkat intäkterna 
under kvartalet. Andelen rekrytering har ökat till 
20% från 18%.  
 
Resultat  
Tysklands rörelseresultat var 0,6 (0,0) MSEK. 
Rörelsemarginalen var 2,5% (0,1).  

 
Poolia Tyskland växer. De nya teamens arbetssätt visar på framgång 
och vi ser en fortsatt positiv utveckling.  

 

 

 

POOLIA FINLAND 
 
Intäkter 
Intäkterna för Poolia Finland uppgick till 9,2 (8,1) 
MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13%. 
Valutaeffekten har inte påverkat intäkterna under 
kvartalet. Andelen rekrytering har ökat till 18% 
från 16%.  
 
Resultat 
Rörelseresultatet i Finland var 1,0 (0,7) MSEK och 
rörelsemarginalen 10,4% (9,2).  
  
 

 
Verksamheten i Finland är fortsatt stabil och har en positiv utveckling. 
Poolia Finland växer mer än marknaden. I tredje kvartalet 2011 växte 
Poolia Finland med 58%, då leverans av ett engångskontrakt skedde. 
Det innebär att jämförelsetalen för tredje kvartalet kommer att bli svåra 
att nå. 
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JANUARI – JUNI 

KONCERNEN 

 
 

Intäkter  

Intäkterna för koncernen minskade med 5,7% till 534,8 

(566,8) MSEK. Valutaeffekten har påverkat intäkterna 

positivt med 0,4% under perioden. Personaluthyrning är det 

största tjänsteområdet. Andelen rekrytering är oförändrat 

12%.  

Nedan visas hur hela koncernens intäkter fördelas per 

segment under kvartalet.  

 

 

 
 

Resultat 

Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (16,0) MSEK och rörelse-

marginalen 0,6% (2,8). Resultat före skatt uppgick till 3,2 

(16,1) MSEK. Ofördelade moderbolagskostnader uppgick 

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

(0,1) MSEK. Skatten för koncernen uppgick till -1,7 (-4,9) 

MSEK. Skattesatsen för koncernen uppgick till 54% (30%). 

Ingen skatteintäkt bokförs på periodens underskott i 

Storbritannien. 

 

Likviditet och finansiering 

Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni 2012 till 

10,7 (15,4) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksam-

heten var under perioden 19,5 (3,0) MSEK. Soliditeten 

uppgick per den 30 juni 2012 till 33,2% (33,6). 

 

Investeringar 

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under 

perioden januari till juni uppgick till 4,0 (5,1) MSEK.  

 

Aktien  

Poolia-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB 

under beteckningen POOL B. 17 121 996 aktier finns 

utgivna. Balansdagskursen var 13,80 kr. Under perioden 

har 2 160 737 aktier omsatts till ett belopp om 31,8 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 1 768 

personer (1 894). Per den 30 juni 2012 uppgick antalet 

anställda till 1 904 personer (2 115).  

 

Säsongsvariationer 

Antal arbetsdagar under året är: 

  Sverige Storbritannien Tyskland 

Jan - mar  64(63) 64(59) 65(64) 

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

Jul - sep 65(66) 64(69) 65(63) 

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

Helåret 250(253) 251(251) 251(252) 

 

 

Moderbolaget 

I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, 

utveckling samt finans- och IT-förvaltning. Omsättningen 

under perioden uppgick till 13,0 (10,7) MSEK och resultatet 

efter finansiella poster till -4,1 (-5,1) MSEK.  

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Risker och riskhantering finns beskrivet i Poolias 

årsredovisning för 2011. Riskerna kan sammanfattas i 

konjunkturförändringar, kund- och personberoende, 

lagstiftning och regleringar samt finansiella risker. Samma 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som förelåg per 

2011-12-31 föreligger även per 2012-06-30. 

 

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 

  2012 2011 2012 2011 2011 

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

Kvarvarande verksamheter 
Rörelsens intäkter 

258,1 283,2 534,8 566,8 1 122,6 

Rörelsens kostnader      
 

 
Personalkostnader -234,3 -252,0 -482,2 -499,5 -998,5 

Övriga kostnader -21,9 -23,7 -46,4 -47,4 -99,4 

Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar -1,6 -1,9 -3,0 -3,9 -7,5 

Nedskrivning goodwill - - - - - 

Rörelseresultat 0,3 5,6 3,2 16,0 17,2 

Finansiella poster 0,3 0,1 0,0 0,1 0,5 

Resultat före skatt 0,6 5,7 3,2 16,1 17,7 

Skatt -0,6 -1,6 -1,7 -4,9 -2,9 

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 0,0 4,1 1,5 11,2 14,8 

 
     

 
 

Verksamhet under avveckling (utdelning)      
 

 
Periodens resultat från verksamhet under avveckling 0,0 1,0 0,0 1,3 1,3 

Periodens resultat 0,0 5,1 1,5 12,5 16,1 

Övrigt totalresultat      
 

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

Summa totalresultat för perioden 0,2 5,6 1,3 12,2 16,0 

 
 

     
 

 

Rörelsemarginal, kvarvarande verksamhet, % 0,1 2,0 0,6 2,8 1,5 

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

 
     

 
 

Periodens resultat hänförligt till:      
 

 
Moderbolagets aktieägare 0,0 5,1 1,5 12,4 16,0 

Minoritetsaktieägare 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

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

  
  

 

verksamheter under avveckling 0,00 0,29 0,09 0,73 0,94 

Resultat per aktie från verksamhet under avveckling - 0,06 - 0,08 0,08 

 
Summa totalresultat hänförligt till: 

     
 

 

Moderbolagets aktieägare 0,2 5,6 1,3 12,1 15,9 

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

Belopp i MSEK 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31 

Tillgångar       
Anläggningstillgångar  

 
 

Goodwill 27,8 27,9 27,9 

Övriga anläggningstillgångar 18,6 16,9 17,3 

Uppskjutna skattefordringar 10,8 10,2 10,8 

Omsättningstillgångar  
 

 
Kortfristiga fordringar 253,9 255,3 261,0 

Likvida medel 10,7 15,4 7,5 

Summa tillgångar 321,8 325,7 324,5 

 
 

 
 

Eget kapital och skulder       
Eget kapital  106,9 109,3 113,1 

Minoritetsandel eget kapital 0,0 0,0 0,0 

Långfristiga skulder 1,9 1,8 1,9 

Kortfristig skuld till kreditinstitut  - 4,4 

Kortfristiga skulder 213,0 214,6 205,1 

Summa eget kapital och skulder 321,8 325,7 324,5 

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 27,2 37,0 21,2 

 

 

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 

 
2012 2011 2012 2011 2011 

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

Resultat före skatt 0,6 7,1 3,2 17,9 19,4 

Justeringsposter 1,7 2,0 3,0 4,0 7,5 

Betald skatt 1,5 1,7 -4,1 -8,9 -10,4 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

3,8 10,8 2,1 13,0 16,5 

 
  

  
 

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar -0,1 -23,5 9,6 -30,2 -33,2 

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 6,5 8,3 7,8 20,2 11,1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,2 -4,4 19,5 3,0 -5,6 

 
  

  
 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,9 -3,7 -4,3 -5,1 -9,3 

 
  

  
 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7,4 -12,1 -11,8 -12,1 -7,7 

 
  

  
 

Periodens kassaflöde -1,1 -20,2 3,4 -14,2 -22,6 

 
  

  
 

Likvida medel vid periodens början 11,7 35,1 7,5 29,6 29,6 

Kursdifferens i likvida medel 0,1 0,5 -0,2 0,0 0,5 

 
  

  
 

Likvida medel vid periodens slut 10,7 15,4 10,7 15,4 7,5 
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FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGET KAPITAL 

 
2012 2011 2011 

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

Belopp vid periodens ingång 113,1 137,3 137,3 

Utdelning -7,4 -6,8 -6,8 

Utdelning Dedicare - -33,2 -33,2 

Summa totalresultat för perioden hänförligt till moderbolagets aktieägare 1,3 12,1 15,9 

Belopp vid periodens utgång hänförligt till moderbolagets aktieägare 106,9 109,3 113,1 

Minoritetsandel eget kapital 0,0 0,0 0,0 

Belopp vid periodens utgång inklusive minoritetsandel 106,9 109,3 113,1 

MODERBOLAGETS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 

  2012 2011 2012 2011 2011 

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

Nettoomsättning 6,4 5,3 13,0 10,7 24,0 

Rörelsens kostnader      
 

 
Personalkostnader -5,1 -4,5 -10,1 -8,8 -17,0 

Övriga kostnader -3,8 -4,5 -7,3 -9,2 -18,4 

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

Rörelseresultat -3,6 -4,3 -6,6 -8,6 -14,7 

Finansiella poster 0,0 3,5 2,5 3,5 29,3 

Resultat efter finansiella poster -3,6 -0,8 -4,1 -5,1 14,6 

Bokslutsdispositioner - - - - -0,7 

Skatt 0,9 1,1 1,8 2,3 -2,2 

Periodens resultat -2,7 0,3 -2,3 -2,8 11,7 

 
     

 
 

Övrigt totalresultat - - - - - 

Summa totalresultat för perioden -2,7 0,3 -2,3 -2,8 11,7 

 

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

Belopp i MSEK 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31 

Tillgångar       
Anläggningstillgångar  

 
 

Andelar i koncernföretag 24,3 24,3 24,4 

Övriga anläggningstillgångar 12,9 13,2 14,8 

Omsättningstillgångar  
 

 
Kortfristiga fordringar 70,3 51,5 68,0 

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

Summa tillgångar 107,5 89,0 107,2 

 
 

 
 

Eget kapital och skulder       
Eget kapital  71,7 66,7 81,3 

Obeskattade reserver 4,9 4,2 4,9 

Avsättningar 0,5 - 0,5 

Kortfristig skuld till kreditinstitut 17,6 6,7 11,3 

Övriga kortfristiga skulder 12,8 11,4 9,2 

Summa eget kapital och skulder 107,5 89,0 107,2 

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 14,6 14,2 14,6 

 

 



Poolias delårsrapport januari-juni 2012  9 
 

NYCKELTAL KVARTALSÖVERSIKT 

  2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 

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

Rörelsens intäkter3 258,1 276,7 292,0 263,8 283,2 283,6 295,7 245,4 

Tillväxt 3,% -8,9 -2,4 -1,2 7,5 12,2 20,5 24,8 14,5 

Tillväxt i lokal valuta3,% -9,5 -2,6 -1,0 8,7 14,6 23,5 27,8 16,8 

Rörelsemarginal3, % 0,1 1,0 -0,6 1,2 2,0 3,7 3,04 -0,1 

Vinstmarginal3, % 0,2 0,9 -0,5 1,1 2,0 3,7 3,14 -0,1 

Avkastning på sysselsatt kapital1, % 4,9 9,2 15,5 -24,2 -20,7 -21,1 -26,2 6,5 

Avkastning på totalt kapital1, % 1,6 3,3 5,6 -9,8 -8,3 -9,1 -11,6 3,1 

Avkastning på eget kapital1, % 4,7 7,8 12,9 -33,5 -31,0 -28,9 -28,2 3,2 

Soliditet, % 33,2 35,4 34,9 34,8 33,6 35,6 36,0 45,1 

Andel riskbärande kapital, % 33,8 35,8 35,3 35,3 34,1 36,1 36,5 45,6 

Antal årsanställda, genomsnitt3 1776 1760 1877 1921 1944 1843 1896 1784 

Intäkt per anställd3, TSEK 145 157 156 137 146 154 156 138 

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 0,00 0,08 0,08 0,13 0,29 0,44 -3,83 0,34 

Eget kapital per aktie, SEK 6,24 6,66 6,60 6,58 6,38 8,42 8,03 11,12 

 
       

 
1 Rullande 12 månader.         

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

       
 

 

NYCKELTAL DELÅRSÖVERSIKT 

   
2012 2011 

 
jan-jun jan-jun 

Rörelsemarginal2, % 
 

0,6 2,8 

Vinstmarginal2, % 
 

0,6 2,8 

Resultat per aktie före utspädning1, SEK 
 

0,09 0,73 

Eget kapital per aktie, SEK 
 

6,24 6,38 

    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 (avyttrat maj 

2011), 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 bedrevs 

under egen operativ ledning och är etablerad i Sverige och 

Norge och redovisas som verksamhet under avveckling på 

grund av beslutad och genomförd utdelning till aktieägarna. 

Inga väsentliga förändringar har heller skett av totala 

tillgångar eller fördelning av tillgångar inom eller mellan 

segmenten. 

 

INTÄKTER PER RÖRELSESEGMENT 

  2012 2011 2012 2011 2011 

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

Kvarvarande verksamheter   
  

 

Poolia Sverige 205,3 226,9 427,9 451,3 889,0 

Poolia Storbritannien 20,6 28,7 44,4 58,2 111,8 

Poolia Tyskland 23,0 19,5 44,7 41,7 86,4 

Poolia Finland 9,2 8,1 17,8 15,7 35,5 

Summa 258,1 283,2 534,8 566,8 1 122,6 

Verksamheter under avveckling 

verksamheter 

  
  

 

Dedicare - 28,1 - 110,0 110,0 

Intäkter totalt 258,1 311,3 534,8 676,9 1 132,6 

 

 

RÖRELSERESULTAT PER RÖRELSESEGMENT 

 
2012 2011 2012 2011 2011 

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

Kvarvarande verksamheter   
  

 

Poolia Sverige 4,2 9,7 8,5 23,3 26,0 

Poolia Storbritannien -1,8 -0,5 -1,5 -1,8 -2,6 

Poolia Tyskland 0,6 0,0 1,2 1,8 4,3 

Poolia Finland 1,0 0,7 1,6 1,3 4,2 

Summa 4,0 9,9 9,8 24,6 31,9 

Verksamheter under avveckling    
  

 

Dedicare - 1,4 - 1,7 1,7 

Summa 4,0 11,3 9,8 26,3 33,6 

Ofördelade moderbolagskostnader -3,7 -4,3 -6,6 -8,6 -14,6 

Rörelseresultat totalt 0,3 7,0 3,2 17,7 19,0 
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Verksamhet under avveckling 

Årsstämman 2011 beslutade om utdelning av bolagets 

samtliga aktier i dotterbolaget Dedicare AB. Transaktionen 

fullföljdes den 29 april 2011. Den 4 maj 2011 noterades 

bolaget på NASDAQ OMX Stockholms small cap-lista.  

 

Intäkter 

Dedicares intäkter till och med april 2011 ingick i 

koncernens. Under andra kvartalet 2011 uppgick intäkterna 

till 28,1 MSEK. Under delårsperioden jan-jun 2011 uppgick 

intäkterna till 110,0 MSEK. 

 

Resultat 

Dedicares rörelseresultat till och med april 2011 ingick i 

koncernens. Under andra kvartalet 2011 uppgick 

rörelseresultatet till 1,4 MSEK, en rörelsemarginal om 4,8%. 

Under delårsperioden jan-jun 2011 uppgick rörelseresultatet 

till 1,8 MSEK, en rörelsemarginal om 1,6%. I detta resultat 

ingick kostnader för notering av bolaget med 3 MSEK.  

RESULTAT FRÅN VERKSAMHET UNDER AVVECKLING (UTDELNING)  

  2012 2011 2012 2011 2011 

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

Rörelsens intäkter - 28,1 - 110,0 110,0 

Rörelsens kostnader      
 

 
Personalkostnader - -25,5 - -99,7 -99,7 

Övriga kostnader - -1,2 - -8,5 -8,5 

Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar - - - - - 

Rörelseresultat - 1,4 - 1,8 1,8 

Finansiella poster - 0,0 - 0,0 0,0 

Resultat före skatt - 1,4 - 1,8 1,8 

Skatt - -0,4 - -0,5 -0,5 

Periodens resultat  - 1,0 - 1,3 1,3 

 
     

 
 

Övrigt totalresultat      
 

 
Omräkningsdifferenser - -0,6 - -0,6 -0,6 

Summa totalresultat för perioden - 0,4 - 0,7 0,7 

 
     

 
 

 
     

 
 

Kassaflöden från verksamhet under avveckling:  2011  2011 2011 

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

Löpande verksamheten  -3,7  -9,5 -9,5 

Investeringsverksamheten  -  -0,1 -0,1 

Finansieringsverksamheten  -  - - 

Summa:  -3,7  -9,6 -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.  
 
Nya och ändrade IFRS standarder och tolkningar från 
IFRIC med påverkan fr o m 2012 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 2012 26 oktober kl 07.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm den 19 juli 2012 
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Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

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

Yvonne Helander, finansdirektör, tel 08-555 650 27, 073-944 50 27 
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