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DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2010 
 
 

 

 

 
Kvartalsperioden april-juni 

• Intäkterna uppgick till 334,6 (324,2) MSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till 0,7 (4,9) MSEK 

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

• Resultatet efter skatt uppgick till 0,2 (3,9) MSEK, 

motsvarande 0,00 (0,23) SEK per aktie 

• Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten 

var 0,5 (7,4) MSEK 

 

 

 

 

 

 

Delårsperioden januari-juni 

• Intäkterna uppgick till 642,9 (677,7) MSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till 2,1 (23,3) MSEK 

• Resultatet före skatt uppgick till 2,0 (24,5) MSEK 

• Resultatet efter skatt uppgick till 0,7 (17,4) MSEK, 

motsvarande 0,03 (1,00) SEK per aktie 

• Delårsperiodens kassaflöde från den löpande 

verksamheten var -10,5 (6,2) MSEK 

• Soliditeten vid periodens slut uppgick till 45,5% (50,0) 

och koncernens eget kapital per aktie var 11,27 (13,39) 

SEK 

 

 

Viktiga händelser under kvartalet 

• Förvärv av Utvecklingshuset, bolag inom omställning  

• Lansering av nytt marknadskoncept, Poolia Quality 

• Poolia växer igen, rustar för framtiden 

 

  

 
VD har ordet 

Årets andra kvartal har fortsatt att utvecklas positivt för 

bemanningsbranschen. Poolia är fokuserade på att hyra ut 

och rekrytera kvalificerade tjänstemän och trots att 

tjänstemannasegmentet normalt sett ligger lite efter 

utvecklingen inom t ex Industri & Lager så ser vi redan en 

tydlig uppgång i såväl antal förfrågningar som nystartade 

uppdrag. I takt med att marknaden förbättras har vi under 

kvartalet satsat stort på nyrekryteringar av innepersonal 

samt marknadsaktiviteter vilket på kort sikt påverkar 

kostnadsmassan negativt. Dessa investeringar kommer från 

och med tredje kvartalet att ge avkastning i såväl 

volymökningar som rörelseresultat.  

 

Det är särskilt roligt att konstatera att området Rekrytering 

går starkt framåt och utgör under andra kvartalet 8% av 

koncernens omsättning. Vi är beroende av en stark 

rekryteringsaffär för att stärka marginalerna. Det är vår 

bedömning att den utveckling som vi nu ser kommer att 

fortsätta även under tredje kvartalet vilket tyder på en 

fortsatt positiv trend för Poolia. 

  

På hyrsidan har marginalerna pressats under de senaste 

kvartalen främst orsakat av priskonkurrens. För att nå de 

långsiktiga lönsamhetsmålen kommer vi att fortsätta arbetet 

med att effektivisera verksamheten och de interna 

processerna.  

 

I april förvärvade vi Utvecklingshuset som är ett bolag 

verksamt inom området Omställning. Det är ett nytt 

affärsområde för Poolia Sverige sedan hösten 2009 och 

målet är att kunna ge våra kunder ett rikstäckande 

erbjudande inom området. Förvärvet utökar Poolias 

kompetens och breddar erbjudandet till marknaden i syfte 

att kunna möta våra kunders behov i olika faser och cykler.  

 

Under kvartalet har vi lanserat Poolia Quality, symbolen för 

vårt fokus på att fortsätta erbjuda våra kunder högsta 

kvalitet.   

  

 
Johan Eriksson 

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 

Istället för att jobba med allt och alla, har vi begränsat oss 

till några områden såsom ekonomi, kontor, juridik, IT, Life 

Science, HR och Executive. Specialiseringen 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 nu satt ett namn på, Poolia Quality. 

 

 

 

 

Marknadsutveckling 

Den globala lågkonjunkturen hade under förra året starkt 

negativ inverkan på samtliga marknader där Poolia verkar. 

Redan under första kvartalet 2010 såg vi en positiv 

förändring i våra orderböcker främst avseende efterfrågan 

på rekryteringstjänster. Denna positiva utveckling fortsätter 

under årets andra kvartal och omfattar även 

bemanningstjänster. Förändringen bedöms som varaktig 

och verksamheten har ställts om till tillväxt, som i 

förlängningen kommer att ge ökad lönsamhet.  

 

Vi bedömer att konjunkturen, som påverkar verksamheten 

starkt, fortsatt är i en positiv utveckling. Vi har en hög 

aktivitetsnivå och får ett ökat antal förfrågningar vilket ger 

att andra kvartalet visar en tillväxt i omsättningen jämfört 

med samma period förra året. Bedömningen är att tillväxten 

kommer att fortsätta under kommande perioder. 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.   

 

 

 

 

APRIL – JUNI 

KONCERNEN 

 
Intäkter 

Intäkterna för koncernen ökade med 3,2% till 334,6 (324,2) 

MSEK. Valutaeffekten har påverkat intäkterna negativt med 

1,8% under kvartalet. Personaluthyrning är det största 

tjänsteområdet. Tjänsteområdet rekrytering har vänt till 

tillväxt och andelen rekrytering har ökat från 5% till 8%. 

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 

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

Rörelseresultatet uppgick till 0,7 (4,9) MSEK och 

rörelsemarginalen 0,2% (1,5). Resultatet belastas av 

kostnader för expansion av verksamheten i syfte att möta 

en ökad efterfrågan från kunderna. Ofördelade 

moderbolagskostnader uppgick till -6,8 (-4,1) MSEK. 

Koncernens finansnetto uppgick till -0,1 (0,7) MSEK. 

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

Skattesatsen är 70% (31%). Den ovanligt höga 

skattesatsen beror på ej redovisat framtida förlustavdrag.  
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Poolias segment under kvartalet 

POOLIA SVERIGE 
 

Intäkter 
Intäkterna för Poolia Sverige uppgick till 189,0 
(178,0) MSEK, vilket är en ökning med 6% jämfört 
med motsvarande period föregående år. Inom 
Poolia Sverige visar rekryteringsområdet stark 
tillväxt, intäkterna har ökat med 61%. Andelen 
rekrytering har under perioden ökat till 10% från 
5%. Geografiskt är utvecklingen varierad. Den 
största uppgången svarar Stockholm för, följt av 
Malmö och Örebro. 
 
Resultat  
Rörelseresultatet i Poolia Sverige var 2,6 (6,9) 
MSEK. Rörelsemarginalen var 1,4% (3,9). 
Resultatet pressas av marginalnedgång inom 

hyrverksamheten samt av kostnader förknippade med förberedelser 
för tillväxt, åtgärder som väntas ge resultat under senare delen av 
året. 

 

POOLIA STORBRITANNIEN 
 

Intäkter  
I Storbritannien minskade omsättningen med 4% 
till 33,6 (34,9) MSEK. Valutaeffekten har 
påverkat intäkterna negativt med 8% under 
kvartalet. I lokal valuta har omsättningen en 
tillväxt om 4% i kvartalet. Andelen rekrytering har 
ökat till 14% från 10%. 
 
Resultat 

Storbritanniens rörelseresultat för perioden var -0,7 (-1,3) MSEK. 
Fortsatt intensivt arbete görs för att nå ökade intäktsvolymer inom 
både rekrytering och uthyrning. 

 

POOLIA TYSKLAND 
 
Intäkter 
Intäkterna i Tyskland minskade med 10% till 21,5 
(23,9) MSEK. Valutaeffekten har påverkat 
intäkterna negativt med 10% under kvartalet. I 
lokal valuta är omsättningen oförändrad.  
Andelen rekrytering har minskat till 9% från 14%. 
Utvecklingen skiljer sig mellan kontoren, 
Hamburg, Düsseldorf och Hannover har tillväxt, 

övriga minskar sin omsättning i jämförelse med samma period förra 
året.  
 
Resultat  
Tysklands rörelseresultat var 0,0 (0,6) MSEK. Rörelsemarginalen 
var 0,0% (2,5). En lägre andel rekrytering påverkar 
rörelsemarginalen negativt.  
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POOLIA FINLAND 
 
Intäkter 
Intäkterna i Finland minskade med 16% till 7,1 
(8,4) MSEK. Valutaeffekten har påverkat 
intäkterna negativt med 10% under kvartalet. I 
lokal valuta än minskningen 7%. Andelen 
rekrytering har ökat till 15% från 8%.  
 
Resultat 
Rörelseresultatet i Finland var 0,5 (0,2) MSEK 
och rörelsemarginalen 7,0% (2,4). En högre 
andel rekrytering  samt en något högre effektivitet 

ger en starkt förbättrad rörelsemarginal.   

 

 

POOLIA DANMARK 
 

Intäkter 
Intäkterna i Danmark minskade med 5% till 1,3 (1,4) 
MSEK. I lokal valuta är intäkterna på samma nivå 
som under samma period förra året. Andelen 

rekrytering har ökat till 43% från 40%. 
 
Resultat 
Rörelseresultatet för Danmark var 0,0 (-1,1) MSEK. 
Rörelsemarginalen var 0,0% (neg.). Rörelseresultatet har förbättrats 
på grund av den genomgripande konsolideringen av verksamheten 
som genomfördes under förra året.   

 

 

DEDICARE 
 

Dedicare, Poolias dotterföretag inom vårdbemanning, är verksamt i 
Sverige, Norge och Finland. 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 ökat omsättningen med 6% till 82,1 
(77,6) MSEK. Avmattningen som märkts under de senaste två 
kvartalen har vänt till tillväxt under detta kvartal. 
 
Resultat 
Rörelseresultatet för Dedicare var 5,1 (3,7) MSEK och 
rörelsemarginalen 6,2% (4,8). Resultatet förbättras av ökade volymer 
vilka ger en bättre effektivitet.  
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JANUARI – JUNI 

KONCERNEN 

 
Intäkter  

Intäkterna för koncernen minskade med 5,1% till 642,9 

(677,7) 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 för 

första halvåret är relativt starka både gällande intäkter och 

rörelseresultat. 

 

 

Resultat 

Resultatet före skatt uppgick till 2,0 (24,5) MSEK. 

Rörelseresultatet uppgick till 2,1 (23,3) MSEK och 

rörelsemarginalen 0,3% (3,4). Resultatet belastas av 

kostnader för expansion av verksamheten i syfte att möta 

en ökad efterfrågan från kunderna. Ofördelade 

moderbolagskostnader uppgick till -12,6 (-8,8) MSEK. 

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

Skatten för koncernen uppgick till -1,3 (-7,1) MSEK. 

Skattesatsen för koncernen uppgick till 64% (29). Den 

ovanligt höga skattesatsen påverkas av ej redovisat 

framtida förlustavdrag för verksamhet som under perioden 

gått med underskott. 

 

Likviditet och finansiering 

Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni 2010 till 

16,1 (43,8) MSEK. Kassaflödet från den löpande 

verksamheten var under perioden -10,5 (6,2) MSEK. 

Aktieutdelning har lämnats med 25,7 MSEK. En checkkredit 

har under perioden upptagits med 20 MSEK. Soliditeten 

uppgick per den 30 juni 2010 till 45,5% (50,0). 

 

Investeringar 

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under 

perioden januari till juni uppgick till 16,0 (3,7) 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 35,9 kr. Under perioden har 

1 719 820 aktier bytt ägare till ett belopp om 68,0 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 1 825 

personer (1 964). Per den 30 juni 2010 uppgick antalet 

anställda till 2 348 personer (2 268).  

 

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 10,2 (10,3) MSEK och resultatet 

efter finansiella poster till -12,8 (-8,7) MSEK.  
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

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 2010-06-30. 

 

 

 

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. 

 

 

KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 

  2010 2009 2010 2009 2009 

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

Rörelsens intäkter 334,6 324,2 642,9 677,7 1 311,1 

Rörelsens kostnader   
 

  
  

Personalkostnader -303,4 -292,0 -581,8 -599,2 -1 163,4 

Övriga kostnader -28,4 -25,3 -54,6 -51,2 -104,7 

Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar -2,1 -2,0 -4,4 -4,0 -14,6 

Rörelseresultat 0,7 4,9 2,1 23,3 28,4 

Finansiella poster -0,1 0,7 -0,1 1,2 2,2 

Resultat före skatt 0,6 5,6 2,0 24,5 30,6 

Skatt -0,4 -1,7 -1,3 -7,1 -12,1 

Periodens resultat 0,2 3,9 0,7 17,4 18,5 

 
  

 
  

  
Övrigt totalresultat   

 
  

  
Omräkningsdifferenser 5,1 6,3 -0,7 11,1 0,1 

Summa totalresultat för perioden 5,3 10,2 0,0 28,5 18,6 

 
  

 
  

  
Rörelsemarginal, % 0,2 1,5 0,3 3,4 2,2 

Vinstmarginal, % 0,2 1,7 0,3 3,6 2,3 

 
  

 
  

  
Periodens resultat hänförligt till:   

 
  

  
Moderbolagets aktieägare 0,0 3,8 0,5 17,1 17,8 

Minoritetsaktieägare 0,2 0,1 0,2 0,3 0,7 

Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK 0,00 0,23 0,03 1,00 1,04 

 
  

 
  

  
Summa totalresultat hänförligt till:   

 
  

  
Moderbolagets aktieägare 5,1 10,1 -0,2 28,2 17,9 

Minoritetsaktieägare 0,2 0,1 0,2 0,3 0,7 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

Belopp i MSEK 2010-06-30 2009-06-30 2009-12-31 

Tillgångar       
Anläggningstillgångar   

  
Goodwill 107,7 98,9 91,5 

Övriga anläggningstillgångar 20,8 33,5 24,9 

Uppskjutna skattefordringar 16,8 17,6 16,8 

Omsättningstillgångar   
  

Kortfristiga fordringar 268,2 268,1 221,8 

Likvida medel 16,1 43,8 67,8 

Summa tillgångar 429,6 461,9 422,8 

 
  

  
Eget kapital och skulder       
Eget kapital  193,0 229,4 219,0 

Minoritetsandel eget kapital 2,3 1,5 2,0 

Långfristiga skulder 2,4 8,3 2,4 

Kortfristiga skulder 231,9 222,7 199,4 

Summa eget kapital och skulder 429,6 461,9 422,8 

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

 

 

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 

 
2010 2009 2010 2009 2009 

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

Resultat före skatt 0,6 5,6 2,0 24,5 30,6 

Justeringsposter 2,2 2,0 4,4 4,0 14,7 

Betald skatt -0,7 -3,0 -9,6 -13,2 -14,8 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

2,1 4,6 -3,2 15,3 30,5 

      
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar -15,8 0,1 -35,9 -18,1 19,7 

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga skulder 14,2 2,7 28,6 9,0 -14,4 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,5 7,4 -10,5 6,2 35,8 

      
Kassaflöde från investeringsverksamheten -8,5 -3,2 -8,7 -3,7 -6,0 

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

      
Periodens kassaflöde -39,5 -72,8 -50,7 -74,5 -47,2 

      
Likvida medel vid periodens början 54,2 114,3 67,8 116,5 116,5 

Kursdifferens i likvida medel 1,4 2,3 -1,0 1,8 -1,5 

      
Likvida medel vid periodens slut 16,1 43,8 16,1 43,8 67,8 
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FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGET KAPITAL 

 
2010 2009 2009 

Belopp i MSEK jan-jun jan-jun 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 -0,2 28,2 17,8 

Belopp vid periodens utgång hänförligt till moderbolagets aktieägare 193,0 229,4 219 

Minoritetsandel eget kapital 2,3 1,5 2,0 

Belopp vid periodens utgång inklusive minoritetsandel 195,3 230,9 221,0 

 

MODERBOLAGETS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 

  2010 2009 2010 2009 2009 

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

Nettoomsättning 5,1 5,0 10,2 10,3 21,1 

Rörelsens kostnader   
 

  
  

Personalkostnader -4,8 -4,3 -9,4 -9,1 -16,5 

Övriga kostnader -6,4 -4,6 -12,1 -9,4 -18,7 

Av- och nedskrivning anläggningstillgångar -0,6 -0,3 -1,3 -0,6 -7,6 

Rörelseresultat -6,7 -4,2 -12,6 -8,8 -21,7 

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

Resultat efter finansiella poster -6,8 -4,1 -12,8 -8,7 -25,6 

Bokslutsdispositioner - - - - 14,2 

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

Periodens resultat -5,1 -3 -9,5 -6,4 -9,8 

 
  

 
  

  
Övrigt totalresultat   

 
  

  
Koncernbidrag - - - - 30,0 

Skatteeffekt på koncernbidrag - - - - -7,9 

Summa totalresultat för perioden -5,1 -3 -9,5 -6,4 12,3 

 

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

Belopp i MSEK 2010-06-30 2009-06-30 2009-12-31 

Tillgångar       
Anläggningstillgångar   

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

Övriga anläggningstillgångar 11,4 17,7 12,6 

Omsättningstillgångar   
  

Kortfristiga fordringar 33,1 29,4 44,9 

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

Summa tillgångar 162,4 169,9 177,3 

 
  

  
Eget kapital och skulder       
Eget kapital  124,5 140,9 159,6 

Obeskattade reserver 4,3 18,5 4,3 

Kortfristiga skulder 33,6 10,5 13,4 

Summa eget kapital och skulder 162,4 169,9 177,3 
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NYCKELTAL KVARTALSÖVERSIKT 

  2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 

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

Rörelsens intäkter 334,6 308,3 315,5 317,9 324,2 363,5 361,5 349,2 

Rörelsemarginal, % 0,2 0,5 0,5 1,1 1,5 5,2 5,1 8,3 

Vinstmarginal, % 0,2 0,4 0,8 1,1 1,7 5,3 5,5 8,6 

Avkastning på sysselsatt kapital1, % 3,7 5,2 12,4 19,3 26,4 33,1 38,4 37,9 

Avkastning på totalt kapital1, % 1,9 2,8 6,7 10,3 13,5 19,2 22,0 21,3 

Avkastning på eget kapital1, % 0,9 2,2 7,4 14,9 23,7 24,9 28,9 31,4 

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

Andel riskbärande kapital, % 46,0 50,5 52,8 52,2 51,8 58,2 57,4 56,1 

Antal årsanställda, genomsnitt 1905 1726 1755 1868 1922 2007 2099 2117 

Intäkt per anställd, TSEK 176 177 180 170 169 176 172 165 

Antal aktier, genomsnitt (000) 17122 17122 17122 17122 17122 17122 17356 17545 

Antal aktier, utestående (000) 17122 17122 17122 17122 17122 17122 17122 17545 

Resultat per aktie före utspädning2, SEK 0,00 0,03 -0,03 0,06 0,23 0,79 1,02 1,22 

Eget kapital per aktie, SEK 11,27 12,47 12,79 12,71 13,39 17,31 16,25 15,78 

         
1 Rullande 12 månader.  

        
2 Ingen utspädningseffekt föreligger.   

        
 

 

NYCKELTAL DELÅRSÖVERSIKT 

  
2010 2009 2009 

jan-jun jan-jun jan-dec 

Rörelsemarginal, % 0,3 3,4 2,2 

Vinstmarginal, % 0,3 3,6 2,3 

Resultat per aktie före utspädning1, SEK 0,03 1 1,04 

Eget kapital per aktie, SEK 11,27 13,39 12,79 

    
1 Ingen utspädningseffekt föreligger 

    

DEFINITIONER 

Andel riskbärande kapital 
Eget kapital plus minoritetsintresse och avsättningar för 
skatter i procent av balansomslutningen. 

2
  

 
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, Norge och Finland. Verksamheten särredovisas 

inte geografiskt på grund av den relativt ringa omfattningen i 

Norge och Finland. Ingen förändring i indelningen har skett 

under 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 apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Poolia Sverige 189,0 178,0 363,5 375,2 700,2 

Poolia Storbritannien 33,6 34,9 63,2 70,3 133,2 

Poolia Tyskland 21,5 23,9 43,9 51,9 97,4 

Poolia Finland 7,1 8,4 14,4 16,8 32,6 

Poolia Danmark 1,3 1,4 2,9 3,9 5,9 

Dedicare 82,1 77,6 155,0 159,6 341,8 

Intäkter totalt 334,6  324,2 642,9  677,7 1 311,1 

 

 

RÖRELSERESULTAT PER RÖRELSESEGMENT 

 
2010 2009 2010 2009 2009 

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

Poolia Sverige 2,6 6,9 7,7 23,0 31,0 

Poolia Storbritannien -0,7 -1,3 -2,5 -2,3 -6,9 

Poolia Tyskland 0,0 0,6 0,0 2,7 2,4 

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

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

Dedicare 5,1 3,7 8,4 9,9 25,1 

Ofördelade moderbolagskostnader -6,8 -4,1 -12,6 -8,8 -21,8 

Rörelseresultat totalt  0,7 4,9  2,1 23,3 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 

Delårsrapport jan-sep 27 okt 2010 kl 08.00  

Bokslutskommuniké 2010 februari 2011 
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