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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008
› Nettoomsättningen minskade med 13 procent till 1 973 mkr för helåret och med 28 procent 

    till 437 mkr för fjärde kvartalet jämfört med samma perioder föregående år.

› Rörelseresultatet för helåret uppgick till -10 (45) mkr och för fjärde kvartalet till -62 (-1) mkr.

› Resultat per aktie för helåret uppgick till 5 (52) kr.

› Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas 0 (25) mkr för år 2008.

Lernia erbjuder tjänster inom kompetensförsörjning till företag, 
organisationer och individer.
 Lernia är ett statligt ägt bolag som finns i hela Sverige och är 
auktoriserat både som bemanningsföretag och utbildningsföretag av 
respektive branschorganisation.
 Lernia utbildar årligen cirka 50 000 personer och hyr ut cirka    
5 000 personer till industriföretag.
 Lernia är kvalitetscertifierat enligt SS EN ISO 9001:2000, och 
har ett certifierat miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt 
SS EN ISO 14 001:2004.

Vision
Lernia ska vara den ledande partnern till företag och organisationer 
inom kompetensförsörjning.

Affärsidé
Lernia erbjuder företag, organisationer och människor rätt kompe-
tens med tjänster inom kompetensförsörjning.

Omvärld och marknad 

allmänt
Den rådande lågkonjunkturen har fortsatt under det fjärde kvarta-
let med många lagda varsel vilket påverkat Lernias verksamhet.

Bemanning
Bemanningsmarknaden upplevde en kraftig tillbakagång under fjär-
de kvartalet. Under perioden har varsel från kundföretagen starkt 
påverkat Bemannings möjligheter till uthyrning av kollektivanställd 
personal. Uthyrning av tjänstemän har däremot en fortsatt tillväxt. 
 Bemanning har parerat det rådande marknadsläget och anpassat 
sig efter situationen. 

Utbildning
Konkurrensen var fortsatt hård på utbildningsmarknaden under 
fjärde kvartalet som kännetecknades av kraftig prispress. För-
beredande utbildning och arbetsmarknadsutbildningar minskade 
betydligt jämfört med föregående år vilket resulterade i en lägre 
omsättning. Samtidigt har Lernia Utbildning påbörjat ett effektivi-
seringsarbete som resulterat i högre marginaler.
 Generellt börjar dock en förbättring av marknadsläget skönjas 
vilket återspeglas i ett ökat antal förfrågningsunderlag på utbild-
ningsentreprenaden. 
 Efterfrågan på utbildningstjänster på företagsmarknaden fort-
satte att domineras av krav-/certifieringsutbildningar. Inom området 
kommunala utbildningsentreprenader var trenden att Lernias 
marknadsandel ökar och fler kommuner utsätter sina vux- och 
sfi-utbildningar för konkurrens. Marknaden för omställningstjänster 
växer och tillväxten inom detta segment har varit god under fjärde 
kvartalet. 

Företagsövergripande händelser under fjärde kvartalet 2008
En anpassning av personalstyrkan har skett inom Bemanning.
Verksamheten inom Utbildning delades den 1 oktober upp i fem 
dotterbolag med olika inriktningar vad gäller tjänsteutbud och 
marknad.

Händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Omsättning
Koncernens nettoomsättning minskade med 13 procent till 1 973  
(2 259) mkr för helåret 2008. För fjärde kvartalet uppgick omsätt-
ningen till 437 (606) mkr, en minskning med 28 procent. Beman-
ning omsatte 164 (295) mkr under fjärde kvartalet, en minskning 
med 44 procent jämfört med samma period föregående år.
 Inom Utbildning minskade företagsintäkterna med 28 procent 
för fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år och 
uppgick till 32 (45) mkr. Intäkter från kommunala utbildnings-
entreprenader ökade med 5 procent och uppgick till 133 (127) 
mkr. Omsättningen från marknaden för arbetsmarknadsutbildning 
minskade med 20 procent till 107 (133) mkr.

Finansiering och likviditet
Per den 31 december 2008 uppgick de likvida medlen till 303 
(266) mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före föränd-
ringar i rörelsekapital uppgick till 18 (72) mkr för helåret. 
 Kundfordringarna per den 31 december har minskat med cirka 
137 mkr jämfört med föregående år. Outnyttjad checkräkningskre-
dit uppgick till 50 (50) mkr.

Balansräkning
Balansomslutningen uppgick till 795 (905) mkr. Det egna kapitalet 
uppgick till 482 (502) mkr, vilket ger en soliditet på 61 (55) pro-
cent. Avkastningen per den 31 december 2008 på totalt, sysselsatt 
och eget kapital uppgick till 0,1 (6,0) procent, 0,2 (6,3) procent 
respektive 1,0 (10,4) procent.

Resultat
Resultatet efter skatt uppgick för helåret till 5 (52) mkr. Koncer-
nens rörelseresultat för helåret minskade till -10 (45) mkr och för 
fjärde kvartalet 2008 minskade det till -62 (-1) mkr. Resultatför-
sämringen fjärde kvartalet beror framförallt på de vikande voly-
merna i Bemanning på grund av konjunkturavmattningen samtidigt 
som Utbildning tagit position för att öka sina insatser vad gäller 
marknaden för arbetsmarknadspolitiska program. 

Affärsområden
För Bemanning minskade omsättningen för helåret med 20 procent 
till 913 (1 140) mkr. Marginalen för helåret var -1,3 (6,2) procent. 
För Utbildning minskade omsättningen för helåret med 3 procent 
till 1 102 (1 138) mkr. Marginalen för helåret var 5,2 (3,4) pro-
cent.
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resUltaträknIng I sammanDrag
  3 månader 12 månader 
   2008 2007 2008 2007 
Belopp i mkr   okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Intäkter   437 606 1 973 2 259
Övriga rörelseintäkter   2 9 9 21
summa rörelsens intäkter   439 615 1 982 2 280
Personalkostnader   -361 -461 -1 474 -1 679
Övriga externa kostnader   -136 -149 -501 -536
Avskrivningar    -4 -6 -17 -20
summa rörelsekostnader   -501 -616 -1 992 -2 235
rörelseresultat   -62 -1 -10 45
Finansiella intäkter   3 3 13 9
Finansiella kostnader   0 0 0 0
resultat före skatt   -59 2  3 54
Skatt   2 -2 2 -2
Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare   -57 0 5 52
Resultat per aktie före och efter utspädning, Kr   -57 0 5 52
Genomsnittligt antal aktier   1 milj 1 milj 1 milj 1 milj

BalansräknIng I sammanDrag

Belopp i mkr 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31

Materiella anläggningstillgångar 47 50 60
Pensionstillgångar, netto 11 16 16
Uppskjutna skattefordringar 78 75 75
summa anläggningstillgångar 136 141 151
Varulager - 1 1
Skattefordringar 13 9 2
Kundfordringar 283 420 487
Övriga fordringar 60 68 79
Likvida medel 303 266 162
summa omsättningstillgångar 659 764 731
summa tillgångar 795 905 882
summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 482 502 500
Långfristiga räntebärande skulder 7 6 4
Övriga avsättningar - - 4
summa långfristiga skulder 7 6 8
Kortfristiga räntebärande skulder 8 7 3
Leverantörsskulder 54 72 76
Övriga skulder 218 280 265
Avsättningar 26 38 30
summa kortfristiga skulder 306 397 374 
summa skulder och eget kapital 795 905 882

kassaflöDesanalys
  2008 2007 2008 2007  2006 
Belopp i mkr  okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec jan-dec

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten före förändringar 
i rörelsekapital  -53 10 18 72 150
Ökning (-)/Minskning (+) 
av rörelsefordringar   93 36 142 71 -167
Ökning (+)/Minskning (-) 
av rörelseskulder   -24 26 -92 11 106
Kassaflöde löpande 
verksamheten   16 72 68 154 89
Kassaflöde investeringsverk-
samheten   -2 0 -6 0 -11
Kassaflöde finansieringsverk-
samheten    - - -25 -50 -25
Periodens kassaflöde   14 72 37 104 53
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Skatt
Någon skattekostnad uppkommer inte i moderbolaget beroende på 
ackumulerade underskottsavdrag som uppgår till cirka 312 mkr. 
Beslutet om sänkt bolagsskatt till 26,3 procent har medfört en 
minskning av uppskjuten skattefordran med cirka 6 mkr. Effekt av 
underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran tidigare ej re-
dovisats har ökat den uppskjutna skattefordran med 7 mkr medan 
koncernmässiga pensionsjusteringar har ökat fordran med 2 mkr.  

Säsongsvariation
Verksamheten påverkas starkt av antalet faktiska arbetsdagar, 
såsom julledighet. 
 
Investeringar
Investeringarna uppgick under fjärde kvartalet 2008 till 2 (2) mkr, 
varav 1 (1) mkr avsåg IT-utrustning och 1 (1) mkr övriga ma-
skiner och inventarier. Under fjärde kvartalet 2008 har dessutom 
investeringar i fordon gjorts via finansiell leasing motsvarande en 

nyckeltal
  2008 2007 2008 2007  2006    
  okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec  jan-dec 

Omsättningsförändring, %  -27,9 -5,0 -12,7 3,7 24,6 
Rörelsemarginal, %  -14,3 -0,1 -0,5 2,0 6,0 
Vinstmarginal, %  -13,6 0,3 0,2 2,4 6,2 
Avkastning på totalt kapital, %    0,4 6,0 17,8 
Avkastning på sysselsatt kapital, %    0,6 6,3 30,4 
Avkastning på eget kapital, %    1,0 10,4 34,3 
Soliditet, %  61 55 61 55 57 
Medeltal anställda, koncern  3 000 3 960 3 449 3 919 3 562 
  Moderbolag  69 66 64 67 70 
  Utbildning  1 041 1 152 1 071 1 167 1 269 
  Bemanning   1 890 2 742 2 314 2 685 2 223 
Omsättning/anställd, koncern, tkr  146 155 575 582 616 
  Utbildning, tkr  292 276 1029 975 1 016 
  Bemanning, tkr  87 108 395 425 406 
Förädlingsvärde/anställd, koncern, tkr 99 116 424 440 447 
Resultat efter skatt/anställd, koncern, tkr -18 0 2 13 42 



Bokslutskommuniké jan-dec 2008

kvartalsförDelaDe resUltaträknIngar
  
 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007
Belopp i mkr Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1
Intäkter 437 413 567 556 606 480 596 577
Övriga rörelseintäkter 2 2 2 3 9 4 5 3
summa rörelsens intäkter 439 415 569 559 615 484 601 580
Personalkostnader -361 -318 -410 -385 -461 -360 -453 -405
Övriga externa kostnader -136 -110 -133 -122 -149 -114 -139 -134
Avskrivningar  -4 -4 -5 -4 -6 -4 -5 -5
rörelseresultat  -62 -17 21 48 -1 6 4 36
Finansiella intäkter 3 3 4 3 3 2 2 2
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0
rörelseresultat före skatt -59 -14 25 51 2 8 6 38
Skatt  2 0 0 0 -2 0 0 0
Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare -57 -14 25 51 0 8 6 38
Resultat per aktie i kronor -57 -14 25 51 0 8 6 38
Genomsnittligt antal aktier 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj

Data Per aktIe 
 2008 2007 2008 2007  2006       
Belopp i kr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec jan-dec

Eget kapital 482 502 482 502 500

Resultat efter skatt -57 0 5 52 150
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 16 72 68 154 89
Utdelning - - 25 50 25

föränDrIng av eget kaPItal och antal aktIer
 2008 2007 2008 2007  2006             
Belopp i kr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec jan-dec

Ingående eget kapital 539 502 502 500 375

Utdelning - - -25 -50 -25

Periodens resultat -57 0 5 52 150

Utgående eget kapital 482 502 482 502 500

Totalt antal aktier 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj

resUltat- och BalansPoster Per affärsområDe 2008-12-31

Affärsområde Utbildning Bemanning Ofördelat Totalt
Belopp i mkr    

Intäkter totalt 1 102 913 -33 1 982

varav externt 1 073 908 1 1 982

rörelseresultat  57 -12 -55 -10
(marginal %) 5,2 -1,3  

Tillgångar   258 140 397 795

Skulder 253 135 -75 313

Investeringar 4 0 6 10

Avskrivningar 7 0 10 17

resUltat- och BalansPoster Per affärsområDe 2007-12-31

Affärsområde Utbildning Bemanning Ofördelat Totalt
Belopp i mkr    

Intäkter totalt 1 138 1 140 2 2 280

varav externt 1 135 1 139 6 2 280

rörelseresultat  39 71 -65 45
(marginal %) 3,4 6,2  

Tillgångar   283 241 381 905

Skulder 279 236 -112 403

Investeringar 3 0 3 6

Avskrivningar 12 0 8 20
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investeringsnivå på 1 (4) mkr. För helåret uppgick investeringarna 
exklusive finansiell leasing till totalt 10 (6) mkr och inklusive finan-
siell leasing till 17 (14) mkr.

Omstruktureringsreserv
Den omstruktureringsreserv på 38 mkr som reserverades 2007 nytt-
jades med 35 mkr för helåret och med 6 mkr för fjärde kvartalet.
 Resultatet för fjärde kvartalet har belastats med 17 (29) mkr 
för omstruktureringskostnader för arbetsbefriad personal och 

outnyttjade lokaler inom Utbildning, med 0 (1)  mkr för outnytt-
jade lokaler inom Bemanning och med 2 (5) mkr för arbetsbefriad 
personal inom moderbolaget. 

Redovisningsprinciper
Årsredovisningslagen tillämpas och koncernen följer från och med 
den 1 januari 2005 rapportering i enlighet med IFRS (International 
Financial Reporting Standards). Delårsrapportering för koncernen 
upprättas enligt IAS 34, Delårsrapportering, och för moderbolaget 
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InformatIonstIllfällen 2009 
Årsredovisningen för 2008 kommer att publiceras i april 2009
Årsstämma: Onsdagen den 1 april 2009
Delårsrapport 1 jan-31 mars, 2009: Onsdagen den 29 april 2009
Delårsrapport 1 jan-30 juni, 2009: Torsdagen den 13 augusti 2009
Delårsrapport 1 jan-30 sep, 2009: Måndagen den 26 oktober 2009

Bokslutskommuniké 1 jan-31 dec, 2009: Torsdagen den 29 januari 2010
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i enlighet med Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna som 
tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de 
redovisningsprinciper som användes vid upprättande av den senaste 
årsredovisningen.

Personal
Medelantalet anställda i koncernen under fjärde kvartalet 2008 
uppgick till 3 000 (3 960), en minskning med 960 heltidstjänster. 
Jämfört med utgången av 2007 har antalet heltidstjänster per den 
31 december minskat med 1 073 från 3 817 till 2 744. Moderbola-
get har ökat med 1, Utbildning  har minskat med 92 och  Beman-
ning  har minskat  med 982. Andelen kvinnor i Lernia uppgår till 
35 (32) procent av de anställda. Per den 31 december 2008 var 82 
medarbetare under uppsägning. Av dessa är 9 medarbetare arbets-
befriade sedan ingången av 2008, och kostnader för dessa togs i 
årsbokslutet 2007.

Moderbolaget
I moderbolaget ingår koncernens affärsledning liksom affärsstöden 
Ekonomi, IT, Kommunikation och Personal. Omsättningen under 
fjärde kvartalet uppgick till 29 (29) mkr och för helåret till 91 
(97) mkr. Rörelseresultatet blev -13 (-22) mkr för fjärde kvartalet 
och för helåret -50 (-65) mkr. Balansomslutningen var 531 (525) 
mkr.   
 Investeringarna uppgick under fjärde kvartalet till 2 (3) mkr och 
de likvida medlen uppgick till 294 (252) mkr.

Ägarstruktur
Lernia ägs till 100 procent av svenska staten.

Riskbedömning
Den finansiella strategin är inriktad mot att bolaget av egen kraft 
ska kunna finansiera utveckling och behov av förändringar. Bolagets 
kapitalstruktur ska långsiktigt motsvara en soliditetsnivå på 40-50 
procent.
  Koncernens placeringspolicy fastställs av styrelsen och kreditris-
ken är låg beträffande kundfordringar och övriga fordringar.
  De största riskerna för Lernia är strukturella och konjunkturella 
marknadsrisker på både utbildnings- och bemanningsmarknaden 
samt politiska risker framförallt vad gäller marknaden för arbets-
marknadspolitiska program.

Marknadsutsikter 2009
Det försämrade konjunkturläget under 2008 förväntas fortsätta 
under stora delar av 2009. Utsikterna för bemanningsbranschen 
under 2009 präglas av stor osäkerhet.
 För arbetsmarknadsutbildningar ser det ljusare ut. Regeringen 
har avsatt ytterligare 1 100 mkr för att upphandla kompletterande 
aktörer inom områden som jobbcoaching. 

Granskning av bolagets revisorer
Bokslutskommunikén har ej granskats av bolagets revisorer.

Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskom-
munikén ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncer-
nens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som 
ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 30 januari 2009

Bertil Villard, styrelseordförande

Viktoria Aastrup, styrelseledamot 

Sven-Runo Bergqvist, styrelseledamot         

Göran Sevebrant, styrelseledamot         

Birgitta Stymne Göransson, styrelseledamot 

Inge Lindroth, styrelseledamot (arbetstagarrepresentant)        

Lena Lundberg, styrelseledamot (arbetstagarrepresentant)

Leif Ånell, styrelseledamot (arbetstagarrepresentant)

Matthias Kjellberg, verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Matthias Kjellberg, verkställande direktör, telefon 08-701 65 10
e-post matthias.kjellberg@lernia.se

Niclas Bergman, ekonomidirektör, telefon 08-701 65 30
e-post: niclas.bergman@lernia.se

DefInItIoner Se årsredovisningen 2008

Årsredovisning och delårsrapporter publiceras även på www.lernia.se


