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DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2018 
 
Kvartalsperioden april-juni 
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal 
avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia 
Storbritannien.  
 
• Intäkterna för Poolia uppgick till 199,7 (194,5) MSEK.  
• Rörelseresultatet uppgick till -9,0 (6,4) MSEK och 

rörelsemarginalen till -4,5 (3,3) %.  
• Resultatet belastas av kostnader av engångskaraktär om 

9,3 MSEK, varav 7,7 MSEK i samband med fusionen och 
1,6 MSEK för flytt i Stockholm.  

• Resultatet före skatt uppgick till -9,2 (6,0) MSEK. 
• Resultatet efter skatt uppgick till -8,1 (4,5) MSEK.  
• Resultatet per aktie uppgick till -0,47 (0,23) SEK.  
• Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 

3,4 (-1,3) MSEK. 

 
 
VD har ordet  

 
Delårsperioden januari-juni 
Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal 
avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia 
Storbritannien.  
 
• Intäkterna för Poolia uppgick till 400,1 (393,7) MSEK.  
• Rörelseresultatet uppgick till -4,2 (13,4) MSEK och 

rörelsemarginalen till -1,0 (3,4) %.  
• Resultatet belastas av kostnader av engångskaraktär om 

9,8 MSEK, varav 7,7 i samband med fusionen och 2,1 
MSEK för flytt i Stockholm. 

• Resultatet före skatt uppgick till -4,0 (13,0) MSEK. 
• Resultatet efter skatt uppgick till -4,4 (9,3) MSEK.  
• Resultatet per aktie uppgick till -0,26 (0,51) SEK.  
• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 

-7,7 (7,3) MSEK. 

 

Marknadssituationen är i stort den samma som under de 
senaste kvartalen. Det betyder att vi har god efterfrågan på 
såväl rekryterings- som bemanningstjänster i de tre länder 
som Poolia verkar i. Dessvärre är bristen på kandidater 
fortsatt stor vilket, i kombination med att ett antal av våra 
konsulter övergår till anställning hos kunderna, gör att vi inte 
fullt ut kan möta marknadens efterfrågan inom hyrverk-
samheten. Denna utveckling har varit tydlig i såväl Tyskland 
som Sverige de senaste två åren, men nu ser vi samma 
situation i Finland. Så länge högkonjunkturen fortsätter i 
Europa ser vi inga tecken på att läget kommer att förändras. 

Poolias totala omsättning ökade något i kvartalet; till 199,7 
MSEK jämfört med 194,5 MSEK samma period 2017, en 
ökning om 2,7%. Poolia Sverige ökade sina intäkter under 
det andra kvartalet med 1,8 MSEK till 137,3 (135,5) MSEK, 
en ökning med 1,3% jämfört med samma kvartal föregående 
år. Poolia Sverige har under perioden vunnit flera 
upphandlingar, exempelvis för Jönköping kommun, 
Totalförsvarets Forskningsinstitut och Statens Kulturråd. Vi 
ser också stor efterfrågan från ett antal av de större svenska 
kunder som vi slöt avtal med under 2017. Poolia Tysklands 
omsättning för kvartalet uppgick till 50,8 (49,2) MSEK. 
Intäkterna i den finska verksamheten ökade under kvartalet 
med 1,8 MSEK till 11,6 (9,8) MSEK, motsvarande en ökning 
om 18,3%. Finland är idag en av Europas snabbast växande 
ekonomier (3%), vilket även påverkar Poolia positivt med en 
ökad efterfrågan på våra tjänster, särskilt inom rekrytering.   

Den svenska verksamhetens andel av koncernens intäkter 
minskade marginellt och uppgick till 68,7 (69,7) % under det 
andra kvartalet medan den tyska verksamheten stod för 25,5 
(25,2) % och den finska verksamheten för 5,8 (5,1) %. 

Poolias rörelseresultat för kvartalet uppgick till -9,0 (6,4) 
MSEK. Rörelseresultatet belastas i perioden av större 
kostnader av engångskaraktär; dels om 7,7 MSEK 
härrörande till den planerade fusionen med Uniflex, dels om 

1,6 MSEK för flytt av Stockholmskontoret. Rörelsemarginalen 
uppgick till -4,5 (3,3) %. 

I Sverige uppgick rörelseresultatet i kvartalet till -9,1 (4,2) 
MSEK, vilket belastas med fusionskostnader om 7,2 MSEK 
och flyttkostnader om 1,6 MSEK. Rörelsemarginalen i 
Sverige uppgick till -6,6% (2,8) %. Exklusive engångs-
kostnader uppgick rörelseresultatet för det andra kvartalet till 
-0,3 MSEK, med en rörelsemarginal om -0,2%. 
Tysklandverksamhetens rörelseresultat uppgick till -0,2 (1,9) 
MSEK och rörelsemarginalen till -0,4 (3,9) %. I Poolias finska 
verksamhet som har belastats med kostnader för fusionen 
om 0,5 MSEK uppgick rörelseresultatet till 0,3 (0,3) MSEK 
och rörelsemarginalen till 2,6 (3,1) %.  

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till 3,4 (1,3) MSEK, till stor del på grund av 
minskning av de kortfristiga fordringarna. Koncernens 
likviditet och finansiella ställning är god. 

Den stora händelsen under kvartalet var att styrelsen har 
rekommenderat att Poolia förvärvar Uniflex AB genom en 
aktiebolagsrättslig fusion. Det fusionerade företaget kommer 
att erbjuda ett väsentligt bredare tjänsteutbud vilket ger oss 
stora fördelar på marknaden, särskilt gentemot stora konsult-
köpare. Intäktsökningarna beräknas ge en resultat-effekt på 
ca 10 MSEK på medellång sikt. Kostnads-besparingarna 
beräknas till ca 20 MSEK på årsbasis med full effekt fr.o.m. 
fjärde kvartalet 2019. Sammanslagningen sker genom 
pooling-metoden, vilket gör att Poolias balansräkning inte 
kommer att tillföras någon goodwill på grund av fusionen. 

 
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 
förväntas växa med 2 till 3% under 2018.  

Inköpschefsindex för tjänster i Sverige fortsatte att sjunka 
under första delen av kvartalet men steg igen under juni 
månad och slutade på 59,8. Det var en ökad orderingång 
som påverkade utvecklingen mest. Detta visar att den 
ekonomiska aktiviteten kommer att vara hög även under 
kommande kvartal.  

Vår långsiktigt positiva syn på bemanningsbranschens 
utveckling kvarstår.  

 

 
 

APRIL – JUNI 
KONCERNEN 
 
 
Intäkter 
Intäkterna för koncernen ökade med 2,7% till 199,7 (194,5) 
MSEK. Valutaeffekten har påverkat intäkterna positivt med 
6,0 MSEK (3,1) %. Personaluthyrning är det största 
tjänsteområdet. Tjänsteområdet Rekryterings andel av 
intäkterna har minskat något under det andra kvartalet, från 
14% till 13%.  

 
 
 
 
 

 
Resultat  
Rörelseresultatet uppgick till -9,0 (6,4) MSEK och 
rörelsemarginalen till -4,5 (3,3)%. Koncernens finansnetto 
uppgick till -0,2 (-0,4) MSEK. Resultatet före skatt uppgick 
till -9,2 (6,0) MSEK. Skatten för koncernen uppgick till 1,1  
(-1,5) MSEK. 
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Poolias segment under kvartalet 

POOLIA SVERIGE 
 
Intäkter 
Intäkterna för Poolia Sverige uppgick till 137,3 (135,5) 
MSEK, vilket är en ökning med 1,3 % jämfört med 
motsvarande period föregående år.  
Andelen rekryteringsintäkter uppgick under kvartalet till 
14 (16) %. 
 
Resultat  
Rörelseresultatet i Poolia Sverige var -9,1 (4,2) MSEK. 
Rörelsemarginalen var -6,6 (3,1) %. Resultatet påverkas 
negativt med 8,8 MSEK i engångskostnader, varav 
fusionen med Uniflex, står för 7,2 MSEK och flytt av 
Stockholmskontoret för 1,6 MSEK. Exklusive dessa 
engångskostnader uppgick rörelseresultatet i Poolia 
Sverige till -0,3 MSEK, med en rörelsemarginal 

om -0,2%. Den höga efterfrågan fortsätter och vi har åstadkommit en viss 
tillväxt under kvartalet. Nedgången i rörelseresultat, exklusive 
engångskostnader, är dock en besvikelse.  

  

 

 
 

  
  

POOLIA TYSKLAND 
 
Intäkter 
Intäkterna för Poolia Tyskland uppgick till 50,8 (49,2) 
MSEK, en ökning med 3,3%. Valutaeffekten har 
påverkat intäkterna positivt med 4,9 MSEK (positivt 
med 10,8%) under kvartalet. Andelen 
rekryteringsintäkter har minskat från 12% till 9%.  

Resultat  
Tysklands rörelseresultat var -0,2 (1,9) MSEK. 
Rörelsemarginalen var -0,4 (3,9) %.  

Den tyska marknaden fortsätter att vara utmanande, särskilt inom 
hyrverksamheten. Kandidatbristen och kundövertagande av konsulter våra 
konsulter fortsätter i stor omfattning. Vår satsning på att utöka 
rekryteringsaffären gick långsammare än förväntad under kvartalet. 
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POOLIA FINLAND 
 
Intäkter 
Intäkterna för Poolia Finland uppgick för kvartalet 
till 11,6 (9,8) MSEK, en ökning med 18,4%. 
Valutaeffekten har påverkat intäkterna positivt med 
1,1 MSEK (10,1%) under kvartalet. Andelen 
rekryteringsintäkter har ökat från 9% till 12% 
 
Resultat 
Rörelseresultatet i Finland var 0,3 (0,3) MSEK och 
rörelsemarginalen uppgick till 2,6 (3,1) %. 
Resultatet har påverkats av kostnader i samband 
med fusionen om 0,5 MSEK. 

Satsningen på försäljning och marknadsföring som har pågått under 
lång tid börjar nu att få effekt. Vi börjar dock skönja att de 
marknadsförhållanden som råder i Sverige och Tyskland börjar råda 
även i Finland. 
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Rörelsesegment 
Poolia tillämpar en segmentsredovisning som följer den 
interna rapporteringen, vilket innebär en geografisk 
indelning.  

För Poolia utgörs de geografiska segmenten av Sverige, 
Finland och Tyskland. Samtliga moderbolagskostnader 
fördelas ut på rörelsesegmenten. 

 

 
 
 
 

 
INTÄKTER PER RÖRELSESEGMENT  

      2018 2017 2018 2017 2017 

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

Poolia Sverige  137,3 135,5 276,4 272,4 534,5 

Poolia Tyskland  50,8 49,2 101,6 101,2 197,6 

Poolia Finland   11,6 9,8 22,1 20,1 39,2 

Summa intäkter    199,7 194,5 400,1 393,7 771,3 

 
 
RÖRELSERESULTAT PER RÖRELSESEGMENT 
 

      2018 2017 2018 2017 2017 

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

Poolia Sverige  -9,1 4,2 -7,7 7,6 7,8 

Poolia Tyskland  -0,2 1,9 2,8 5,5 12,9 

Poolia Finland   0,3 0,3 0,7 0,3 1,3 

Summa rörelseresultat kvarvarande 
verksamhet -9,0 6,4 -4,2 13,4 22,0 

Avvecklad verksamhet          

Poolia Storbritannien   0,0 -0,6 0,0 -0,6 -0,6 

Rörelseresultat totalt   -9,0 5,8 -4,2 12,8 21,4 

          

Återföring avvecklad verksamhet 0,0 0,6 0,0 0,6 0,6 

Finansiella poster   -0,2 -0,4 0,2 -0,4 -1,7 

Resultat före skatt före avvecklad verksamhet -9,2 6,0 -4,0 13,0 20,3 
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JANUARI – JUNI 
KONCERNEN 
 

Intäkter  
Intäkterna för koncernens verksamhet ökade med 1,6% till 
400,1 (393,7) MSEK. Valutaeffekten har påverkat intäkterna 
positivt med 2,2%. Personaluthyrning är det största 
tjänsteområdet och står för 86%. Nedan visas hur hela 
koncernens intäkter fördelas per segment under perioden. 

 

 
 

Likviditet och finansiering 
Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni 2018 till 
29,1 (17,7) MSEK. Kassaflödet från den löpande verk-
samheten uppgick under perioden till -7,7 (7,3) MSEK. 
Soliditeten uppgick per den 30 juni 2018 till 31,4 (33,8) %. 
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 juni 2018 var utnyttjad med 25,3 
(18,8) MSEK.  
 

Resultat  
Rörelseresultatet uppgick till -4,2 (13,4) MSEK och rörelse-
marginalen till -1,0 (3,4) %. Koncernens finansnetto uppgick 
till 0,2 (-0,4) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till -4,0 
(13,0) MSEK. Skattekostnaden i koncernen uppgick till  
-0,4 (-3,7) MSEK. 
 
Investeringar 
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under 
perioden uppgick till 3,0 (0,4) MSEK.  
 

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
Poolia AB har pantsatt aktier i dotterbolag som säkerhet för 
beviljad checkkredit.  
 
Aktien  
Pooliaaktien är noterad på NASDAQ Stockholm under 
beteckningen POOL B. 17 121 996 aktier finns utgivna. 

Balansdagskursen var 13,15 SEK. Under perioden har 421 
011 aktier omsatts till ett belopp om 5,2 MSEK. 
 
Utdelningspolitik 
Poolias utdelningspolicy är att den årliga utdelningen normalt 
skall överstiga 50% av koncernens resultat efter skatt.  
 
Medarbetare 
Antalet årsanställda har i genomsnitt uppgått till 1 192 (1 356) 
personer. Per den 30 juni 2018 uppgick antalet anställda till 
1 290 (1 478) personer.   
 

 
Säsongsvariationer 
Antal arbetsdagar under 2018 är: 

  Sverige Tyskland Finland 

jan - mar  63(64) 63(65) 62(63) 

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

jul - sep 65(65) 65(65) 65(63) 

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

Helåret 250(251) 250(249) 251(252) 
 

Moderbolaget 
I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning, 
utveckling samt finans- och IT-förvaltning. Samtliga 
moderbolagskostnader fördelas ut på rörelsesegmenten. 
Omsättningen under perioden uppgick till 5,8 (6,1) MSEK 
och resultatet efter finansiella poster till -6,0 (-2,1) MSEK. 
Resultatet belastas med kostnader för den planerade 
fusionen med Uniflex om 5,1 MSEK 
 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Risker och riskhantering finns beskrivna i Poolias 
årsredovisning för 2017. Riskerna kan sammanfattas i 
konjunkturförändringar, kund- och personberoende, 
lagstiftning och regleringar samt finansiella risker. Samma 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som förelåg per 
2017-12-31 föreligger även per 2018-06-30. 
 

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 
69,1 (69,2)% 

Poolia Tyskland
25,4 (25,7)%

Andel av intäkterna per segment
Poolia Finland
5,5 (5,1)%
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KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 

  2018 2017 2018 2017 2017 

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

Rörelsens intäkter 199,7 194,5 400,1 393,7 771,3 

Rörelsens kostnader        

Personalkostnader -191,7 -175,8 -370,6 -351,0 -688,8 

Övriga kostnader -16,2 -11,8 -32,2 -28,1 -57,9 

Avskrivning av anläggningstillgångar -0,8 -0,6 -1,5 -1,3 -2,6 

Rörelseresultat -9,0 6,4 -4,2 13,4 22,0 

Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,7 0,2 0,1 

Finansiella kostnader -0,3 -0,5 -0,5 -0,6 -1,8 

Resultat före skatt -9,2 6,0 -4,0 13,0 20,3 

Skatt 1,1 -1,5 -0,4 -3,7 -7,8 

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet -8,1 4,5 -4,4 9,3 12,5 

        

Verksamheter under avveckling        

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

Periodens resultat  -8,1 3,9 -4,4 8,7 13,0 

        

Övrigt totalresultat        

Poster som kommer att omföras till resultatet        

Omräkningsdifferenser 0,5 0,6 2,4 2,6 3,9 

Summa totalresultat för perioden -7,6 4,5 -2,0 11,3 16,9 

        

Rörelsemarginal, kvarvarande verksamhet % -4,5 3,3 -1,0 3,4 2,9 

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

Periodens resultat hänförligt till:        

Moderbolagets aktieägare -8,1 3,9 -4,4 8,7 13,0 

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

Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK        

Resultat per aktie, från kvarvarande verksamhet        

och verksamheter under avveckling -0,47 0,23 -0,26 0,51 0,76 

Resultat per aktie, från kvarvarande verksamhet -0,47 0,26 -0,26 0,54 0,73 
        

Summa totalresultat hänförligt till:        

Moderbolagets aktieägare -7,6 4,5 -2,0 11,3 16,9 

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
Belopp i MSEK 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31 

Tillgångar       
Anläggningstillgångar     

Goodwill 18,8 19,3 18,8 

Övriga anläggningstillgångar 8,7 5,3 6,9 

Uppskjutna skattefordringar 10,0 10,1 10,4 

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 177,1 172,6 173,9 

Likvida medel 29,1 37,1 42,8 

Summa tillgångar 243,7 244,4 252,8 

     

Eget kapital och skulder       
Eget kapital  75,9 82,5 88,2 

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

Totalt eget kapital 75,9 82,5 88,2 

Kortfristiga skulder     

Räntebärande skulder 25,3 18,8 20,4 

Övriga kortfristiga skulder 142,5 143,1 144,2 

Summa eget kapital och skulder 243,7 244,4 252,8 

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG  
  2018 2017 2018 2017 2017 

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

Resultat före skatt -9,2 6,0 -4,0 13,0 20,3 

Justeringsposter 7,4 1,1 7,4 1,8 3,8 

Betald skatt -0,2 -1,3 -6,1 -3,9 -4,7 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -2,0 5,8 -2,7 10,9 19,4 

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar 5,9 -5,7 -9,3 3,4 3,0 

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder -0,5 -1,4 4,3 -7 -8,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,4 -1,3 -7,7 7,3 13,9 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,9 -1,0 -3,0 -1,5 -4,9 

Utdelning till aktieägarna -10,3 -10,3 -10,3 -10,3 -10,3 

Upplåning/Amortering av lån -2,2 14,7 4,8 4,6 6,3 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12,5 4,4 -5,5 -5,7 -4 
        

Periodens kassaflöde -12,0 2,1 -16,2 0,1 5 

Periodens kassaflöde, verksamheter under avveckling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        

Likvida medel vid periodens början 40,3 34,5 42,8 36,6 36,6 

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

Likvida medel vid periodens slut 29,1 37,1 29,1 37,1 42,8 
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FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 

  2018 2017 2017 

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

Belopp vid periodens ingång 88,2 81,6 81,6 

Summa totalresultat för perioden hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 

-2,0 11,3 16,9 

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

Belopp vid periodens utgång hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 

75,9 82,6 88,2 

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

Totalt eget kapital vid periodens utgång 75,9 82,6 88,2 

 
 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

  2018 2017 2018 2017 2017 

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

Rörelsens intäkter 2,8 2,5 5,8 6,1 12,9 

Rörelsens kostnader 0      

Personalkostnader -7,8 -2,6 -10,7 -5,6 -12,0 

Övriga kostnader -0,6 -0,5 -1,2 -1,6 -2,9 

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

Rörelseresultat -5,7 -0,8 -6,3 -1,4 -2,6 

Finansiella intäkter 0,0 0,1 0,7 0,1 56,1 

Finansiella kostnader -0,1 -0,6 -0,4 -0,8 -2 

Resultat efter finansiella poster -5,8 -1,3 -6,0 -2,1 51,5 

Koncernbidrag 0,0 - 0,0 - 5,0 

Skatt 0,0 0,3 0,0 0,5 -0,1 

Periodens resultat -5,8 -1,0 -6,0 -1,6 56,4 

Övrigt totalresultat - - - - - 

Summa totalresultat för perioden -5,8 -1,0 -6,0 -1,6 56,4 

 
 
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
Belopp i MSEK 

2018-06-31 2017-06-30 2017-12-31 

Tillgångar       
Anläggningstillgångar     

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

Uppskjuten skattefordran 3,0 3,4 3,0 

Övriga anläggningstillgångar 0,8 1,1 1,1 

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar 4,2 0,8 2,5 

Fordringar på koncernföretag 53,3 43,4 59,1 

Summa tillgångar 84,9 72,3 89,3 
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Eget kapital och skulder       
Eget kapital  47,2 5,5 63,5 

Skulder till koncernföretag 0,8 45 0,7 

Räntebärande skulder 25,3 18,8 20,4 

Övriga kortfristiga skulder 11,6 3 4,7 

Summa eget kapital och skulder 84,9 72,3 89,3 

 
 
KONCERNENS NYCKELTAL KVARTALSÖVERSIKT 1 

  2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 

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

Rörelsens intäkter 199,7 200,4 196,8 180,9 194,5 199,2 198,9 183,6 

Tillväxt, % 2,7 0,6 -1,1 -1,5 -3,7 -0,5 -5,3 3,3 

Tillväxt i lokal valuta, % -0,5 -0,8 -3,3 1,1 -4,9 -1,3 -4,6 -0,2 

Rörelsemarginal, % -4,5 2,4 0,7 4,1 3,3 3,5 4,4 3,2 

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

Avkastning på sysselsatt kapital1, % 4,9 18,5 21,2 27,2 28,3 32,4 24,2 23,8 

Avkastning på totalt kapital1, % 2,0 7,9 8,7 11,7 11,2 12,3 8,8 9,7 

Avkastning på eget kapital1, % -0,8 13,1 15,4 24,8 22,6 22,0 14,9 19,4 

Soliditet, % 31,1 35,0 34,9 35,6 31,1 37,3 33,2 31,0 

Andel riskbärande kapital, % 31,1 35,0 34,9 35,6 31,1 37,3 33,2 31,0 

Antal årsanställda, genomsnitt 1 197 1 187 1 229 1 275 1 291 1 273 1 271 1 198 

Intäkt per anställd, TSEK 167 169 160 142 151 156 156 153 

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 -0,47 0,22 -0,11 0,37 0,23 0,28 0,30 0,20 

Eget kapital per aktie, SEK 4,43 5,48 5,16 5,13 4,83 5,16 4,76 4,41 

 
1 Perioderna 2018 jan-jun samt 2017 jan-jun är omräknade med effekter av IFRS 15 
2 Rullande 12 månader, inkl. avvecklade verksamheter 
3 Ingen utspädningseffekt föreligger 
 

 

KONCERNENS NYCKELTAL ÅRSÖVERSIKT 

  
2018 2017 

jan-jun jan-jun 

Rörelsemarginal, % -1,0 3,4 

Vinstmarginal, % -1,0 3,3 

Resultat per aktie före utspädning1, SEK -0,26 0,51 

Eget kapital per aktie, SEK 4,43 5,16 
  

 
1 Ingen utspädningseffekt föreligger  

 
 

AVSTÄMNING ALTERNATIVA NYCKELTAL 

Definitioner av nyckeltal i återfinns på s.13. Poolia presenterar vissa alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures, 
APM-mått) i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Poolia har valt att i särskild bilaga presentera bolagets alternativa 
nyckeltal i enlighet med europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) beslut. Bilagan är publicerad på 
www.poolia.com.  
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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.  
 
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, ersatte från och med 2018 existerande standarder relaterade till intäktsredovisning. 
Bolaget tillämpar IFRS 15 med full retroaktivitet. Detta innebär att intäkten redovisas när kunden erhåller kontroll över den 
försålda tjänsten och har möjlighet att använda och erhålla nyttan från tjänsten. Enligt IFRS 15 ses rekryteringstjänsten som en 
helhet, som ett prestationsåtagande, vilken ska redovisas vid en tidpunkt. Detta innebär att Poolia kommer redovisa intäkterna 
vid en senare tidpunkt jämfört med tidigare principer och effekterna av förändringen redovisas i nedan tabeller. Effekterna avser 
i sin helhet den svenska verksamheten då övriga länder redovisar på detta sätt sedan tidigare. Mer detaljerad beskrivning av 
redovisningsprinciperna enligt IFRS 15 återfinns i Poolias årsredovisning för 2017. 
 
Koncernens intäkter per segment       
Belopp i MSEK       

2018-06-30 Sverige Finland Tyskland Summa Elimin 
-ering 

Koncernen 

Rörelsens intäkter       
Personaluthyrning 236,7 19,5 90,0 346,2 - 346,2 

Rekrytering 39,7 2,6 11,6 53,9 - 53,9 

Summa rörelsens intäkter 276,4 22,1 101,6 400,1 - 400,1 

       
Tidpunkt för intäktsredovisning       
Prestationsåtagande uppfylls vid en viss 
tidpunkt 39,7 2,6 11,6 53,9 - 53,9 

Prestationsåtagande uppfylls över tid 236,7 19,5 90,0 346,2 - 346,2 

Summa 276,4 22,1 101,6 400,1 - 400,1 

       
MSEK       

2017-06-30 Sverige Finland Tyskland Summa Elimin 
-ering Koncernen 

Rörelsens intäkter       
Personaluthyrning 231,8 18,4 90,1 340,3 - 340,3 

Rekrytering 40,6 1,7 11,2 53,4 - 53,4 

Summa rörelsens intäkter 272,3 20,1 101,2 393,7 - 393,7 

       
Tidpunkt för intäktsredovisning       
Prestationsåtagande uppfylls vid en viss 
tidpunkt 40,6 1,7 11,2 53,4 - 53,4 

Prestationsåtagande uppfylls över tid 231,8 18,4 90,1 340,3 - 340,3 

Summa 272,3 20,1 101,2 393,7 - 393,7 
Effekter på intäkter, kostnader och periodens resultat   

 

  2017-01-01- 
2017-06-30 

2017-01-01- 
2017-12-31  

 

Redovisade rörelseintäkter 393,8 771,5   

Omräkning till IFRS 15    
 

Ökning/Minskning hänförlig till ändrad tidpunkt 
för redovisning av rekryteringsintäkter -0,1 -0,2  

 

Omräknade rörelseintäkter 393,7 771,3 
 

 

 
 -3,7 -7,8   
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Redovisad skatt 

Omräkning till IFRS 15    
 

Ökning/Minskning av Skatt 0,0 0,0  
 

Omräknad skatt -3,7 -7,8 
 

 

Redovisat Periodens resultat  8,7 13,1   

Omräkning till IFRS 15    
 

Ökning/Minskning av Periodens resultat -0,1 -0,1  
 

Omräknat periodens resultat 8,6 13,0 
 

 

Effekt på beräkning av resultat per aktie 
   

    
2017-01-01- 
2017-06-30 

2017-01-01- 
2017-12-31 

 

Ökning/minskning Resultat per aktie före utspädning 0,00 -0,01  

Ökning/minskning Resultat per aktie efter utspädning 0,00 -0,01  

Effekter på tillgångar, skulder och eget kapital, 1 januari 2017 
   

  Redovisade 
balansposter 

Omräkning till 
IFRS 15 

Omräknade 
balansposter 

 

Tillgångar    
 

Uppskjuten skattefordran 11,2 0,0 11,2  

Kortfristiga fordringar 174,4 0,0 174,4  
     

Totalt eget kapital    
 

Eget kapital 81,6 0,0 81,6  

Effekter på tillgångar, skulder och eget kapital, 30 juni 2017 
   

  Redovisade 
balansposter 

Omräkning till 
IFRS 15 

Omräknade 
balansposter 

 

Tillgångar    
 

Uppskjuten skattefordran 10,1 0,0 10,1  

Kortfristiga fordringar 172,7 -0,1 172,6  
     

Totalt eget kapital    
 

Eget kapital 82,6 -0,1 82,5  

Effekter på tillgångar, skulder och eget kapital, 31 december 2017 
   

  Redovisade 
balansposter 

Omräkning till 
IFRS 15 

Omräknade 
balansposter 

 

Tillgångar    
 

Uppskjuten skattefordran 10,4 0,0 10,4  

Kortfristiga fordringar 174,0 -0,1 173,9  
     

Totalt eget kapital    
 

Eget kapital 88,3 -0,1 88,2  

 

 

IFRS 9 Finansiella instrument ersatte IAS 39 Finansiella instrument redovisning och värdering från och med 2018. IFRS 9 
innehåller nya principer för hur finansiella tillgångar skall klassificeras och värderas, samt nya regler för nedskrivningsprövning 
av finansiella tillgångar. En analys har gjorts utifrån historiska förlustnivåer och inga väsentliga effekter har identifierats varför 
någon justering av ingående balanser 2018 inte har skett. 
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DEFINITIONER  

Poolia presenterar vissa finansiella 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.  
 
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 dividerat med genomsnittligt eget kapital.  
Avkastning på sysselsatt kapital  
Resultat före skatt plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.  
Avkastning på totalt kapital  
Resultat före skatt plus finansiella kostnader 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 summa kortfristiga 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. 

Kommande rapporttillfällen 

Delårsrapport januari - september 2018  25 oktober 2018 
Bokslutskommuniké 2018  15 februari 2019 
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