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DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2017 
 
 

Kvartalsperioden juli-september 

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal 

avser kvarvarande verksamhet, d.v.s. exklusive Poolia 

Storbritannien.  

 

• Intäkterna uppgick till 180,9 (183,6) MSEK.  

• Valutaeffekter påverkade omsättningen i kvartalet med -4,8 

MSEK. 

• Rörelseresultatet uppgick till 7,4 (5,9) MSEK och 

rörelsemarginalen till 4,1 (3,2)%.  

• Resultatet före skatt uppgick till 7,5 (4,8) MSEK. 

• Resultatet efter skatt uppgick till 5,3 (3,7) MSEK.  

• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 

0,31 (0,21) SEK.  

• Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 

6,0 (-0,2) MSEK. 

 

Delårsperioden januari-september 
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal 

avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia 

Storbritannien.  

• Intäkterna uppgick till 574,7 (585,8) MSEK.  

• Valutaeffekter påverkade omsättningen med -0,9 MSEK. 

• Rörelseresultatet uppgick till 20,8 (14,2) MSEK och 

rörelsemarginalen till 3,6 (2,4)%.  

• Resultatet före skatt uppgick till 20,5 (11,7) MSEK. 

• Resultatet efter skatt uppgick till 14,6 (8,1) MSEK.  

• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 

0,85 (0,47) SEK.  

• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 

13,3 (-10,1) MSEK. 

• Soliditeten vid periodens slut uppgick till 35,6 (31,0)% och 

koncernens eget kapital per aktie var 5,13 (4,41) SEK. 

 

 

 

 

VD har ordet: Stark resultatförbättring i kvartalet  

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 7,4 MSEK, 

vilket är en förbättring om 26% jämfört med 2016. 

Rörelsemarginalen uppgick till 4,1% för kvartalet jämfört med 

3,2 % för 2016. Det är den svenska verksamheten som står 

för merparten av resultatförbättringen, där rörelseresultatet för 

kvartalet uppgick till 2,0 (1,1) MSEK, med en rörelsemarginal 

om 1,7 (0,9)%. Förbättringen förklaras av ökade 

rekryteringsintäkter och god kostnadskontroll.  

Tysklandverksamhetens rörelseresultat för kvartalet uppgick 

till 5,2 (4,5) MSEK, med en rörelsemarginal om 10,1 (8,7)%.  

Verksamhetens i Finlands resultat uppgick till 0,2 (0,3) MSEK 

för kvartalet med en rörelsemarginal om 2,3 (2,8)%.  

Poolias totala omsättning om 180,9 MSEK i det tredje 

kvartalet var 1,9% lägre jämfört med samma period 2016 då 

den uppgick till 183,6 MSEK. Valutaeffekter påverkade 

omsättningen med -4,8 MSEK. I lokala valutor uppådde 

koncernen en tillväxt på 1,1% för kvartalet.  

Omsättningen i Sverige låg på samma nivå som i det tredje 

kvartalet 2016. I lokal valuta hade tysklandsverksamheten en 

tillväxt på 7% för kvartalet. I Finland minskade omsättningen i 

lokal valuta med 13%.  

Poolias uteblivna tillväxt i Sverige beror fortsatt främst på 

kandidatbrist. Vi upplever en god efterfrågan på såväl 

bemannings- som rekryteringstjänster. Poolia påverkas 

också av att konkurrensen i branschen är hård, vilket gör det 

svårt att höja priserna.  

  

 

 

 

 

 

 

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten 

uppgick till 6,0 (-0,2) MSEK, i huvudsak på grund av ett starkt 

resultat för perioden. Koncernens likviditet och finansiella 

ställning är god. 

Det tredje kvartalet är årets lugnaste vad gäller 

upphandlingar både inom den offentliga och privata sektorn. 

Under kvartalet har långsiktiga avtal tecknats med bl.a. 

Migrationsverket, AMF, Datainspektionen, Lidingö stad och 

Orange.  

Vi har under 2017 lagt stora resurser på att utveckla och 

förstärka vår försäljning och marknadsföring vilket kommer 

synas i flera olika kanaler inom kort. Försäljnings-

organisationen är nu etablerad på en nivå som vi anser 

kommer räcka för att åstadkomma en ökad tillväxt.  

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra interna processer 

för att förenkla och förbättra servicen till våra kunder. Vi har 

även lanserat nya erbjudanden för att bli en ännu mer 

attraktiv arbetsgivare för konsulter och innepersonal.  

Poolias framtid är ljus. Vi visar efterhand en förbättrad 

lönsamhet och är väl rustade för att fortsätta vår resa mot 

tillväxt.  

Poolias långsiktiga mål och strategier ligger fast. 

 
Morten Werner 

VD och koncernchef 
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Affärsidé 

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med 

den kompetens som tillgodoser deras tillfälliga eller 

permanenta behov av kvalificerade tjänstemän.  

 

Poolia Quality 

Poolias verksamhet är uthyrning och rekrytering av 

kvalificerade tjänstemän. Vi är specialister inom Finance & 

Accounting, IT, Office Support, Human Resources, Sales & 

Marketing, Life Science & Engineering, Legal samt Executive 

Search. Specialiseringen gör oss skickligare och skapar 

större kunskap om våra kunders verksamheter. Vi förstår 

vilken kompetens kunden behöver och vi har de processer 

och tester som ger kunden rätt person. Erfarenheten, 

specialiseringen, engagemanget och våra arbetsmetoder 

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 

Efterfrågan på bemannings- och rekryteringstjänster i 

Poolias tre rörelsesegment är god. Samtliga tre länders BNP 

är på plussiffror och förväntas växa med 2-3 % under 2017 

och 2018. Vi upplever en god efterfrågan på våra tjänster. 

Inköpschefsindex för tjänster i Sverige ligger kvar på en 

historisk hög nivå som överstiger 60,0. Detta visar att den 

ekonomiska aktiviteten kommer att vara hög under 

kommande kvartal.  

Vår långsiktigt positiva syn på bemanningsbranschens 

utveckling kvarstår.  

 

 

 

JULI-SEPTEMBER 

KONCERNEN 

 
 

Intäkter 

Intäkterna för koncernens kvarvarande verksamhet 

minskade med -1,4% till 180,9 (183,6) MSEK. Valutaeffekten 

har påverkat intäkterna negativt med -2,6% (3,5)%, 

sammantaget -4,8 MSEK. Personaluthyrning är det största 

tjänsteområdet. Tjänsteområdet Rekryterings andel av 

intäkterna ligger kvar på 11%.  

 

 

 

 

Resultat  

Rörelseresultatet för koncernens kvarvarande verksamhet 

uppgick till 7,4 (5,9) MSEK och rörelsemarginalen till 4,1 

(3,2)%. Koncernens finansnetto uppgick till 0,1 (-1,1) 

MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 7,5 (4,8) MSEK. 

Skatten för koncernen uppgick till -2,2 (-1,1) MSEK. 
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Poolias segment under kvartalet 

POOLIA SVERIGE 
 

Intäkter 
Intäkterna för Poolia Sverige uppgick till 120,6 
(120,7) MSEK, vilket är en minskning med 0,1% 
jämfört med motsvarande period föregående år.  
Andelen rekryteringsintäkter har under kvartalet 
uppgått till 11 (11)%. 
 
Resultat  
Rörelseresultatet i Poolia Sverige var 2,0 (1,1) 
MSEK. Rörelsemarginalen var 1,7 (0,9)%.  

Poolias svenska verksamhet fortsätter att uppleva 
hög efterfrågan på både bemannings- och 
rekryteringstjänster. Våra kunder inom rekrytering 
upplever god efterfrågan och ser positivt på 

konjunkturen på lång sikt. Detta leder även till att en allt större andel 
av våra konsulter söker en fast anställning genom att ta ett uppdrag 
genom ett bemanningsföretag. Tillväxten påverkas därmed fortsatt 
negativt av hård konkurrens om kandidaterna.  

 

 

 
 

 
 

 
  

POOLIA TYSKLAND 
 
Intäkter 
Intäkterna för Poolia Tyskland uppgick till 51,6 
(52,0) MSEK, en minskning med 0,8%. 
Valutaeffekten har påverkat intäkterna med -7,3% 
(11,0%) under kvartalet. I lokal valuta ökade 
omsättningen med 7% under kvartalet. Andelen 
rekryteringsintäkter har ökat från 10% till 12%.  

Resultat 
Tysklands rörelseresultat var 5,2 (4,5) MSEK. 
Rörelsemarginalen var 10,1 (8,7)%. Både 
bemannings- och rekryteringsverksamheterna 
ökade sina rörelseresultat under kvartalet.  

Vi är mycket nöjda med hur Poolias verksamhet i Tyskland utvecklas. 
Vi är fortfarande en liten aktör på en stor marknad, men vi har en bra 
tillväxt, stabilt ledarskap och en väl fungerande organisation.  
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POOLIA FINLAND 
 
Intäkter 
Intäkterna för Poolia Finland uppgick under 
kvartalet till 8,8 (10,9) MSEK, en minskning med 
19,3%. Valutaeffekten har påverkat intäkterna med 
-7,8% (11,0%) under kvartalet. Andelen 
rekryteringsintäkter har ökat från 6% till 7%.  
 
Resultat 
Rörelseresultatet i Finland var 0,2 (0,3) MSEK och 
rörelsemarginalen uppgick till 2,3 (2,8)%. 

 
Ett förbättrat konjunkturläge och ökade marknadsföringsinsatser har 
resulterat i en högre orderingång under kvartalet. 
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Rörelsesegment 

Poolia tillämpar en segmentsredovisning som följer den 

interna rapporteringen, vilket innebär en geografisk 

indelning.  

 

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 och Tyskland. Från och med fjärde kvartalet 2013 

redovisas Poolia Storbritannien som avvecklad verksamhet.  

Jämförelsetalen för tidigare perioder har räknats om. 

Samtliga moderbolagskostnader fördelas ut på 

rörelsesegmenten. 

Avvecklad verksamhet 
Poolias verksamhet i Storbritannien avyttrades per den 28 

februari 2014. I bolagen återstod därefter endast kostnader 

för administration samt reserverad skattekostnad för den 

vinst som uppstod vid försäljning av verksamheten. Den 26 

september 2017 avregistrerades de två bolagen.  

 

• Periodens resultat från avvecklad verksamhet uppgick 

under tredje kvartalet till 1,1 (-0,2) MSEK.  

• Kassaflödet under kvartalet från avvecklad verksamhet 

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

 

 

 

 

 

 

 

INTÄKTER PER RÖRELSESEGMENT 

      2017 2016 2017 2016 2016 

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

Poolia Sverige  120,6 120,7 393,0 411,8 552,7 

Poolia Tyskland  51,6 52,0 152,8 141,9 190,1 

Poolia Finland   8,8 10,9 28,9 32,1 41,9 

Summa intäkter    180,9 183,6 574,7 585,8 784,7 

 

 

RÖRELSERESULTAT PER RÖRELSESEGMENT 

 

      2017 2016 2017 2016 2016 

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

Poolia Sverige  2,0 1,1 7,4 2,2 5,1 

Poolia Tyskland  5,2 4,5 12,6 11,8 17,0 

Poolia Finland   0,2 0,3 0,8 0,2 0,9 

Summa rörelseresultat kvarvarande verksamhet 7,4 5,9 20,8 14,2 23,0 

Avvecklad verksamhet              

Poolia Storbritannien   0,0 -0,1 -0,6 -0,1 -0,7 

Rörelseresultat totalt   7,4 5,8 20,2 14,1 22,3 

             

Återföring avvecklad verksamhet 0,0 0,1 0,6 0,1 0,7 

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

Resultat före skatt före avvecklad verksamhet 7,5 5,8 20,5 12,7 20,5 
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JANUARI – SEPTEMBER 

KONCERNEN 
 

Intäkter  

Nedan visas hur hela koncernens intäkter fördelas per 

segment under perioden. 

 

 

  
 

Likviditet och finansiering 

Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september 

2017 till 40,5 (28,7) MSEK. Kassaflödet från den löpande 

verksamheten för kvarvarande verksamhet uppgick under 

perioden till 13,3 (-10,1) MSEK. Soliditeten uppgick per den 

30 september 2017 till 35,6 (31,0)%. Koncernens 

mellanhavande mot en och samma kreditgivare 

nettoredovisas i koncernens balansräkning. I moderbolaget 

redovisas moderbolagets tillgodohavande eller 

kreditutnyttjande. I koncernens svenska del finns en 

gemensam cash pool och en beviljad checkkredit på 40 (40) 

MSEK, vilken per den 30 september 2017 var utnyttjad med 

19,3 (28,8) MSEK.  
 

Resultat  
Rörelseresultatet uppgick till 20,8 (14,2) MSEK och 

rörelsemarginalen till 3,6 (2,4)%. Koncernens finansnetto 

uppgick till -0,3 (-2,5) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 

20,5 (11,7) MSEK. Skattekostnaden i koncernen uppgick till  

-5,9 (-3,6) MSEK. 

 

Investeringar 

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under 

perioden uppgick till 0,4 (0,9) MSEK.  
 

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Poolia AB har pantsatt aktier i dotterbolag som säkerhet för 

beviljad checkkredit.  

 

Aktien  

Pooliaaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB 

under beteckningen POOL B. 17 121 996 aktier finns 

utgivna. Balansdagskursen var 14,95 SEK. Under perioden 

har 3 639 415 aktier omsatts till ett belopp om 59 MSEK. 

 

Utdelningspolitik 

Poolias utdelningspolicy är att den årliga utdelningen normalt 

ska överstiga 50% av koncernens resultat efter skatt.  

 

Medarbetare 

Antalet årsanställda har i genomsnitt uppgått til 1 280 

(1 242) personer. Per den 30 september 2017 uppgick 

antalet anställda till 1 384 (1 431) personer.  
 

 

 

 

 

Säsongsvariationer 

Antal arbetsdagar under 2017 för respektive segment visas i 

tabellen nedan. 

  Sverige Tyskland Finland 

jan - mar  64(61) 65(60) 64(61) 

apr - jun 59(62) 59(64) 60(63) 

jul - sep 65(66) 65(66) 65(66) 

okt - dec 63(64) 60(62) 62(63) 

Helåret 251(253) 249(252) 251(253) 

 

 

Moderbolaget 

I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, 

utveckling samt finans- och IT-förvaltning. Samtliga 

moderbolagskostnader fördelas ut på rörelsesegmenten. 

Omsättningen under perioden uppgick till 9,1 (13,8) MSEK 

och resultatet efter finansiella poster till -2,6 (-4,5) MSEK.  
 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Risker och riskhantering finns beskrivna i Poolias 

årsredovisning för 2016. Riskerna kan sammanfattas i 

konjunkturförändringar, kund- och personberoende, 

lagstiftning och regleringar samt finansiella risker. Samma 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som förelåg per den 

31 december 2016 föreligger även per den 30 september 

2017. 
 

Händelser efter periodens utgång 

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång finns att 

rapportera. 
 

Transaktioner med närstående 

Inga transaktioner med närstående som väsentligt påverkat 

företagets ställning och resultat har ägt rum under perioden.  

  

Poolia Sverige 
68,4% 

Poolia Tyskland
26,6%

Andel av intäkterna per segment
Poolia Finland

5,0%
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KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 

  2017 2016 2017 2016 2016 

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

Rörelsens intäkter 180,9 183,6 574,7 585,8 784,7 

Rörelsens kostnader        

Personalkostnader -157,1 -161,0 -508,1 -520,7 -696,8 

Övriga kostnader -15,7 -16,1 -43,8 -48,1 -61,2 

Avskrivning av anläggningstillgångar -0,7 -0,6 -2,0 -2,8 -3,7 

Rörelseresultat 7,4 5,9 20,8 14,2 23,0 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

Finansiella kostnader 0,1 -1,1 -0,5 -2,5 -2,5 

Resultat före skatt 7,5 4,8 20,5 11,7 20,5 

Skatt -2,2 -1,1 -5,9 -3,6 -6,8 

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet 5,3 3,7 14,6 8,1 13,7 

        

Verksamheter under avveckling        

Periodens resultat från verksamheter under avveckling 1,1 -0,2 0,5 -1,6 -2,0 

Periodens resultat  6,4 3,5 15,1 6,5 11,7 

        

Övrigt totalresultat        

Poster som kommer att omföras till resultatet        

Omräkningsdifferenser -1,1 0,7 1,5 2,0 2,9 

Summa totalresultat för perioden 5,3 4,2 16,6 8,5 14,6 

        

Rörelsemarginal, kvarvarande verksamhet % 4,1 3,2 3,6 2,4 2,9 

Vinstmarginal, kvarvarande verksamhet % 4,1 2,6 3,6 2,0 2,6 

        

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet hänförligt 
till:        

Moderbolagets aktieägare 6,3 3,7 15,0 8,1 13,7 

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

 

  

     

Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK      

Resultat per aktie, från kvarvarande verksamhet      

och verksamheter under avveckling 0,37 0,20 0,88 0,38 0,68 

Resultat per aktie, från kvarvarande verksamhet 0,31 0,21 0,85 0,47 0,80 

 

  
 

  
  

Summa totalresultat hänförligt till:    

Moderbolagets aktieägare 5,2 4,2 16,5 8,5 14,6 

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

Belopp i MSEK 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar     

Goodwill 19,3 19,0 18,7 

Övriga anläggningstillgångar 7,2 5,4 5,1 

Uppskjutna skattefordringar 9,9 11,9 11,2 

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 170,1 178,2 174,4 

Likvida medel 40,5 28,7 36,6 

Summa tillgångar 247,0 243,2 246,0 

     

Eget kapital och skulder       

Eget kapital  87,8 75,5 81,6 

Innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,0 0,0 

Totalt eget kapital 87,9 75,5 81,6 

Kortfristiga skulder     

Räntebärande skulder 19,3 28,8 14,2 

Övriga kortfristiga skulder 139,8 138,9 150,2 

Summa eget kapital och skulder 247,0 243,2 246,0 

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 

  2017 2016 2017 2016 2016 

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

Resultat före skatt 7,5 4,8 20,5 11,7 20,5 

Justeringsposter 0,2 1,7 2,0 5,1 6,0 

Betald skatt -2,0 -0,9 -5,9 -5,2 -6,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 5,7 5,6 16,6 11,6 20,0 

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar -4,9 8,5 -1,5 -4,2 2,8 

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 5,2 -14,3 -1,8 -17,5 -9,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,0 -0,2 13,3 -10,1 13,3 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,8 -0,7 -4,3 -0,9 -1,4 

Utdelning till aktieägarna 0,0 0,0 -10,3 -8,5 -8,5 

Upplåning/Amortering av lån 0,5 10,2  5,1 26,9 12,2 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,5 10,2 -5,2 18,4 3,7 

Periodens kassaflöde 3,7 9,3 3,8 7,4 15,6 

Periodens kassaflöde, verksamheter under avveckling 0,0 -0,1 0,0 -0,3 -0,8 

        

Likvida medel vid periodens början 37,1 17,7 36,6 20,2 20,2 

Kursdifferens i likvida medel -0,3 1,8 0,1 1,4 1,6 

Likvida medel vid periodens slut 40,5 28,7 40,5 28,7 36,6 
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FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG  

  2017 2016 2016 

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

Belopp vid periodens ingång 81,6 75,5 75,5 

Summa totalresultat för perioden hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 

16,5 8,5 14,6 

Utdelning till moderbolagets aktieägare -10,3 -8,5 -8,5 

Belopp vid periodens utgång hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 

87,8 75,5 81,6 

Innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,0 0,0 

Totalt eget kapital vid periodens utgång 87,9 75,5 81,6 

 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

  2017 2016 2017 2016 2016 

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

Rörelsens intäkter 3,0 3,5 9,1 13,8 16,8 

Rörelsens kostnader        

Personalkostnader -2,9 -1,9 -8,5 -7,4 -10,2 

Övriga kostnader -0,6 -2,1 -2,2 -7,6 -8,6 

Av- och nedskrivning anläggningstillgångar -0,1 -0,1 -0,4 -0,6 -0,7 

Rörelseresultat -0,6 -0,6 -2,0 -1,8 -2,7 

Finansiella intäkter -0,1 0,0 0,0 0,0 5,7 

Finansiella kostnader 0,2 -1,1 -0,6 -2,7 -2,8 

Resultat efter finansiella poster -0,5 -1,7 -2,6 -4,5 0,2 

Koncernbidrag - - - - 8,6 

Skatt 0,1 1,0 0,6 1,0 -0,6 

Periodens resultat -0,4 -0,7 -2,0 -3,5 8,2 

           

Summa totalresultat för perioden -0,4 -0,7 -2,0 -3,5 8,2 

 

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG  

Belopp i MSEK 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar     

Andelar i koncernföretag 23,6 23,6 23,6 

Uppskjuten skattefordran 3,7 4,8 3,1 

Övriga anläggningstillgångar 1,2 0,9 0,8 

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 23,7 1,7 0,6 

Fordringar på koncernföretag 20,6 52,5 51,6 

Summa tillgångar 72,8 83,5 79,7 
 
 

   

Eget kapital och skulder       

Eget kapital  5,1 5,7 17,3 

Skulder till koncernföretag 44,8 44,9 44,6 

Räntebärande skulder 19,3 28,8 14,2 

Övriga kortfristiga skulder 3,6 4,1 3,6 

Summa eget kapital och skulder 72,8 83,5 79,7 
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KONCERNENS NYCKELTAL KVARTALSÖVERSIKT 

  2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 

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

Rörelsens intäkter 180,9 194,2 199,6 198,9 183,6 201,9 200,3 210,2 

Tillväxt, % -1,5 -3,8 -0,4 -5,3 3,3 8,0 9,9 17,3 

Tillväxt i lokal valuta, % 1,1 -5,0 -1,1 -5,0 -0,2 8,0 10,1 16,5 

Rörelsemarginal, % 4,1 3,1 3,7 4,4 3,2 3,9 0,2 3,3 

Vinstmarginal, % 4,1 2,9 2,5 4,4 2,6 3,2 0,2 5,3 

Avkastning på sysselsatt kapital1, % 27,2 28,3 32,8 24,2 23,8 28,6 21,5 29,3 

Avkastning på totalt kapital1, % 11,7 11,2 12,4 8,8 9,7 10,6 7,8 10,2 

Avkastning på eget kapital1, % 24,8 22,6 22,3 14,9 19,4 21,2 16,0 21,4 

Soliditet, % 35,6 33,8 37,4 33,2 31,0 29,5 31,3 32,4 

Andel riskbärande kapital, % 35,6 33,8 37,4 33,2 31,0 29,5 36,6 32,4 

Antal årsanställda, genomsnitt 1 275 1 291 1 273 1 271 1 198 1 247 1 276 1 275 

Intäkt per anställd, TSEK 142 150 147 157 153 162 157 165 

Antal aktier, genomsnitt (000) 17 122 17 122 17 122 17 122 17 122 17 122 17 122 17 122 

Antal aktier, utestående (000) 17 122 17 122 17 122 17 122 17 122 17 122 17 122 17 122 

Resultat per aktie före utspädning2, SEK 0,37 0,21 0,30 0,33 0,21 0,26 0,00 0,48 

Eget kapital per aktie, SEK 5,13 4,83 5,18 4,76 4,41 4,16 4,35 4,41 

         

1 Rullande 12 månader, inkl. avvecklade verksamheter.        

2 Ingen utspädningseffekt föreligger.          

 

 

KONCERNENS NYCKELTAL ÅRSÖVERSIKT 

  
2017 2016 

jan-sept jan-sept 

Rörelsemarginal, % 3,6 2,4 

Vinstmarginal, % 3,6 2,0 

Resultat per aktie före utspädning1, SEK 0,88 0,38 

Eget kapital per aktie, SEK 5,13 4,41 

  
 

1 Ingen utspädningseffekt föreligger  
 

 

AVSTÄMNING ALTERNATIVA NYCKELTAL 

Poolia presenterar vissa alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures, APM-mått) i delårsrapporten som inte 
definieras enligt IFRS. Poolia anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning 
då de möjliggör utvärdering av relevanta trender. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa 
inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för 
mått som definieras enligt IFRS. Med genomsnitt i nyckeltalen nedan menas summan av ingående och utgående värden 
dividerat med två. Definitioner av nyckeltal i övrigt återfinns på s.12  
 
 

Avkastning på eget kapital  
  

  okt 2016 okt 2015 

  - sep 2017 - sep 2016 

Resultat efter skatt rullande 12 månader 20,3 14,0 

Genomsnittligt eget kapital 81,7 72,4 

Avkastning på eget kapital 24,8% 19,4% 

 
Orsak till användning: Avkastning på eget kapital är ett mått på lönsamhet i relation till bokfört värde på eget kapital. Avkastning 
på eget kapital är även ett mått på hur investeringarna används för att generera ökade intäkter. 
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Avkastning på sysselsatt kapital  
  

  okt 2016 okt 2015 

  - sep 2017 - sep 2016 

Resultat före skatt rullande 12 månader 28,3 20,5 

Finansiella kostnader rullande 12 månader 0,5 2,6 

Genomsnittligt sysselsatt kapital 105,8 97,2 

Avkastning på sysselsatt kapital  27,2% 23,8% 

 
Orsak till användning: Avkastning på sysselsatt kapital är ett mått på lönsamheten efter att hänsyn har tagits till hur mycket 
kapital som använts. En högre avkastning på sysselsatt kapital tyder på att kapitalet används på ett effektivare sätt. 
 
 

Avkastning på totalt kapital    

  okt 2016 okt 201 

  - sep 2017 - sep 2016 

Resultat före skatt rullande 12 månader 28,3 20,5 

Finansiella kostnader rullande 12 månader 0,5 2,6 

Genomsnittlig summa tillgångar 245,1 237,4 

Avkastning på totalt kapital  11,7% 9,7% 

 
Orsak till användning: Avkastning på totalt kapital är ett mått för att bedöma om ett företags verksamhet ger en acceptabel 
förräntning på de resurser som företaget förfogar över. Nyckeltalet visar själva verksamhetens effektivitet oberoende av hur 
kapitalet är finansierat eftersom de finansiella kostnaderna inte räknas med.  
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NOTER  
Not 1 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. 2017 har inte haft någon betydande 
påverkan på koncernens finansiella rapportering.  
 
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, ersätter frän och med 2018 existerande standarder relaterade till intäktsredovisning. 
Poolia har ett pågående projekt för att analysera effektema av IFRS 15 och ännu har inga väsentliga effekter identifierats. 
Analysen måste dock färdigställas innan slutliga effekter kan kvantifieras.  
 
IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finansiella instrument redovisning och värdering från och med 2018. Poolia har 
ett pågående projekt för att analysera effektema av IFRS 9 och ännu har inga väsentliga effekter identifierats. Analysen måste 
dock färdigställas innan slutliga effekter kan kvantifieras. 
 

DEFINITIONER  
 
NYCKELTAL DEFINIERADE ENLIGT IFRS  
 
Resultat per aktie  
Periodens resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier.  

 
NYCKELTAL SOM INTE ÄR DEFINIERADE ENLIGT IFRS  
 
Tillväxt  
Ökning av rörelsens intäkter jämfört med motsvarande period föregående år, uttryckt i procent.  
Andel riskbärande kapital  
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande samt avsättningar för skatter i procent av summa tillgångar.  
Avkastning på eget kapital  
Resultat efter skatt rullande 12 månader dividerat med genomsnittligt eget kapital.  
Avkastning på sysselsatt kapital  
Resultat före skatt plus finansiella kostnader rullande 12 månader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.  
Avkastning på totalt kapital  
Resultat före skatt plus finansiella kostnader rullande 12 månader dividerat med genomsnittlig summa tillgångar.  
Eget kapital per aktie  
Eget kapital dividerat med antal utestående aktier.  
Intäkt per anställd  
Rörelsens intäkter dividerat med genomsnittligt antal årsanställda.  
Rörelsemarginal  
Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter.  
Soliditet  
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av summa tillgångar.  
Sysselsatt kapital  
Summa tillgångar minskad med icke räntebärande skulder inklusive avsättningar för skatter.  
Vinstmarginal  
Resultat före skatt i procent av rörelsens intäkter.  
Rörelseresultat  
Rörelsens intäkter minskat med rörelsens kostnader.  

 
OPERATIVA MÅTT  
 
Antal årsanställda, genomsnitt  
Totalt arbetade timmar under perioden dividerat med normalarbetstid för en heltidsanställd.   
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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. 
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