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› Nettoomsättningen minskade med 29 procent till 793 mkr för delårsperioden och med 27 procent till 413 mkr för andra  

   kvartalet jämfört med samma perioder föregående år.

› Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till -36 (69) mkr och för andra kvartalet till -7 (21) mkr.

› Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till -27 (76) kr. 

Lernia erbjuder tjänster inom kompetens-

försörjning 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 är kvalitetscertifierat enligt SS EN 

ISO 9001:2000, och har ett certifierat miljö-

ledningssystem som uppfyller kraven enligt SS 

EN ISO 14 001:2004.

Vision
Lernia ska vara den ledande partnern till 

företag och organisationer inom kompetens-

försörjning.

Affärsidé
Lernia erbjuder företag, organisationer och 

människor rätt kompetens med tjänster inom 

kompetensförsörjning.

Omvärld och marknad 
Den rådande lågkonjunkturen har fortsatt 

under andra kvartalet 2009. Eventuellt kan 

en viss avstanning i nedgången skönjas. Ler-

nias verksamhetsområden har till största del 

påverkats negativt.

 
Lernia Bemanning
Med en minskad försäljning på drygt 60 

procent jämfört med föregående år avspeglar 

Bemanning den verklighet som svensk industri 

i många fall upplevt under första halvåret. 

Det kraftiga fallet i försäljningen har gjort 

att produktionskapaciteten anpassats till det 

rådande konjunkturläget. 

Under senare delen av perioden har försälj-

ningen stabiliserats.

Lernia Utbildning 
Det genomsnittliga antalet personer som 

gick en arbetsmarknadsutbildning var högre 

under andra kvartalet än under det första. 

Inom kommunala utbildningsentreprenader är 

trenden att marknaden ökar. 

Utbildning har en positiv omsättningsut-

veckling jämfört med första kvartalet. Resul-

tatet belastas av att två av bolagets utbild-

ningsenheter har flyttats till nya lokaler, samt 

kostnader förenade med metodutveckling.

Bolaget har under perioden slutit flera 

större kundavtal, vilket kommer att gagna en 

fortsatt hög omsättning.

Lernia Jobb & Karriär
Jobb & Karriär har en fortsatt god resultat-

utveckling. Bolaget har startat drygt 5 000 

deltagare i TSL:s omställningsprogram under 

första halvåret 2009. Av dessa har nästan 

3 000 avslutat sitt program. Resultaten är 

mycket goda. 83 procent har fått nytt arbete 

och endast 3 procent är arbetssökande.

Lernia College 
Första halvåret har präglats av ansökans-

arbete för nya tillstånd inom nya yrkeshög-

skolan. Arbetet har varit framgångsrikt och 

skapat förutsättningar för ökad tillväxt. 

Vidare har friskoleansökningar inlämnats i 

tolv kommuner för konceptet Lernias Tekniska 

Gymnasium. Besked om vilka tillstånd som 

beviljas beräknas komma under hösten.

Lernia Consulting
Consulting har haft en tuff start på året då 

bolaget drabbats hårt av rådande lågkonjunk-

tur. Den typ av konsultinsatser, i första hand 

riktade mot chefer, som Consulting arbetar 

med har många företag valt att ställa in eller 

skjuta upp. Bolaget lägger nu extra stort 

fokus på försäljning och säljaktiviteter. 

Lernia Tech
Försäljningen har sedan januari minskat i 

förhållande till prognos. Dock märker bolaget 

av en något ökad efterfrågan under maj och 

juni med flertalet större förfrågningar framför 

allt från företagssammanslutningar som er-

hållit medel från europeiska socialfonden för 

kompetensutveckling. 

Företagsövergripande händelser under 
andra kvartalet 2009
Lernia College blir nu den tredje största aktö-

ren inom nya yrkeshögskolan. Bolaget har fått  

sex nya yrkeshögskoleutbildningar beviljade.

För Lernia Utbildning kommer Arbets-

förmedlingens satsning på jobbcoaching att 

innebära verksamhetsstart på 60 orter under 

hösten.

Koncernen arbetar med att utveckla och 

implementera processer och metoder för att 

ytterligare höja kvaliteten i utbildningar och 

leveranser. 

Händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Omsättning
Koncernens nettoomsättning minskade med 

29 procent till 793 (1 123) mkr för delårs-

perioden 2009. För andra kvartalet uppgick 

omsättningen till 413 (567) mkr, en minsk-

ning med 27 procent.  Bemanning omsatte 

110 (271) mkr under andra kvartalet, en 

minskning med 59 procent jämfört med 

samma period föregående år.

Inom Utbildning minskade intäkterna för 

andra kvartalet med 4 procent och uppgick 

till 241 (251) mkr. 

Jobb & Karriär ökade intäkterna för andra 

kvartalet med 480 procent och uppgick till 48 

(10) mkr.

Intäkter för övriga rörelsesegment var för 

andra kvartalet oförändrat jämfört med före-

gående år och uppgick till 38 (38) mkr.

Finansiering och likviditet
Per den 30 juni 2009 uppgick de likvida 

medlen till 240 (329) mkr. Kassaflödet från 

den löpande verksamheten före förändringar 

i rörelsekapital uppgick till -29 (82) mkr för 

delårsperioden. 

Kundfordringarna per den 30 juni har 

minskat med cirka 96 mkr jämfört med 

föregående år. Outnyttjad checkräkningskredit 

uppgick till 50 (50) mkr.

Balansräkning
Balansomslutningen uppgick till 760 (949) 

mkr. Det egna kapitalet uppgick till 455 (553) 

mkr, vilket ger en soliditet på 60 (58) procent.

Lernia 
Delårsrapport 1 januari–30 juni



  

Belopp i mkr 2009-06-30 2008-06-30 2008-12-31

Materiella anläggningstill-
gångar

43 48 47

Pensionstillgångar, netto 11 11 11

Uppskjutna skattefordringar 87 80 78

Summa anläggningstill-
gångar

141 139 136

Skattefordringar 12 10 13

Kundfordringar 286 383 283

Övriga fordringar 81 88 60

Likvida medel 240 329 303

Summa omsättningstill-
gångar

619 810 659

Summa tillgångar 760 949 795

Eget kapital hänförligt till  
moderföretagets aktieägare

455 553 482

Långfristiga räntebärande 
skulder

5 6 7

Summa långfristiga skulder 5 6 7

Kortfristiga räntebärande 
skulder

7 7 8

Leverantörsskulder 59 57 54

Övriga skulder 218 302 218

Avsättningar 16 24 26

Summa kortfristiga skulder 300 390 306

Summa skulder och eget 
kapital

760 949 795
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Resultat
Resultatet efter skatt uppgick för delårsperio-

den till -27 (76) mkr. Koncernens rörelseresul-

tat för delårsperioden minskade till -36 (69) 

mkr och för andra kvartalet 2009 till -7 (21) 

mkr. Resultatförsämringen beror framförallt 

på de vikande volymerna i Bemanning på 

grund av konjunkturläget. 

 

Rörelsesegment
Från och med den 1 januari 2009 tillämpar 

koncernen den nya standarden IFRS 8 Rörel-

sesegment för sin segmentrapportering. Enligt 

den tidigare standarden IAS 14 Segmentrap-

portering identifierades en typ av segment, 

rörelsegrenar, utifrån en modell baserad på 

risker och möjligheter. Enligt IFRS 8 presen-

teras segmentinformationen utifrån företags-

ledningens perspektiv och rörelsesegment 

identifieras utifrån den interna rapporteringen 

till företagets högste verkställande beslutsfat-

tare. Koncernen har identifierat koncernens vd 

som dess högste verkställande beslutsfattare 

och den interna rapporteringen som används 

av vd för att följa upp verksamheten och fatta 

beslut om resursfördelning ligger till grund  

för den segmentinformation som presenteras.

Tillämpningen av IFRS 8 har inneburit att 

koncernens rapporterbara segment har änd-

rats. De nya segmenten utgår ifrån koncernens 

legala enheter. 

 

Koncernen rapporterar följande tre segment:

Bemanning: Bemannar svenska industri-, 

teknik- och logistikföretag

Utbildning: Utbildar vuxna tillsammans med 

Arbetsförmedling och kommun

Jobb & Karriär: Program för att utvecklas i 

eller till nytt arbete

I kategorin övriga rörelsesegment återfinns 

verksamheterna College, Tech och Consul-

ting. Dessa  omfattar  yrkesutbildning för 

ungdomar och studiemedelsberättigande, 

skräddarsydda utbildningar inom teknik till 

företagskunder och konsult inom ledar- och 

organisationsutveckling. De redovisningsprin-

ciper som tillämpas för segmentrapportering 

Delårsrapport jan–juni 2009

Belopp i mkr 3 månader 
2009  

apr-jun

3 månader 
2008  

apr-jun

6 månader 
2009  

jan-jun

6 månader 
2008  

jan-jun

Intäkter 413 567 793 1123

Övriga rörelseintäkter 1 2 3 5

Summa rörelsens intäkter 414 569 796 1128

Personalkostnader -311 -410 -597 -795

Övriga externa kostnader -106 -133 -227 -255

Avskrivningar -4 -5 -8 -9

Summa rörelsekostnader -421 -548 -832 -1059

Rörelseresultat -7 21 -36 69

Finansiella intäkter 0 4 1 7

Finansiella kostnader 0 0 0 0

Finansnetto 0 4 1 7

Resultat före skatt -7 25 -35 76

Skatt 1 0 8 0

Periodens resultat hänförligt till 
moderföretagets aktieägare

-6 25 -27 76

Resultat per aktie före och efter 
utspädning, Kr

-6 25 -27 76

Genomsnittligt antal aktier 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN

Belopp i mkr 3 månader 
2009  

apr-jun

3 månader 
2008  

apr-jun

6 månader 
2009  

jan-jun

6 månader 
2008  

jan-jun

Periodens 
resultat

-6 25 -27 76

Övrigt total-
resultat

- - - -

Periodens 
totalresultat  
hänförligt till 
moderföretagets 
aktieägare

-6 25 -27 76

 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN 

Aktiekapital Balanserade
vinstmedel

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 1 januari 2008 100 402 502

Förändringar i eget kapital för 
perioden

Utdelning -25 -25

Periodens totalresultat *) 76 76

Utgående balans 30 juni 2008 100 453 553

Ingående balans 1 januari 2009 100 382 482

Förändringar i eget kapital för 
perioden

Utdelning -

Periodens totalresultat *) -27 -27

Utgående balans 30 juni 2009 100 355 455

*) Periodens totalresultat utgörs 
av årets resultat

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN 

 
 

Belopp i mkr 2009 
jan-jun

2008
jan-jun

Kassaflöde löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital

-29 82

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -23 17

Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder -5 -7

Kassaflöde löpande verksamheten -57 92

Kassaflöde investeringsverksamheten -6 -4

Kassaflöde finansieringsverksamheten  
(Utdelning)

- -25

Periodens kassaflöde -63 63

KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN 

 DATA PER AKTIE  
Belopp i kronor 2009  

apr-jun
2008  

apr-jun
2009 

jan-jun
2008 

jan-jun

Eget kapital 455 553 455 553

Resultat efter skatt -6 25 -27 76

Kassaföde från den 
löpande verksamheten

7 36 -57 92

Utdelning - 25 - 25
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överensstämmer med de som beskrivs i årsre-

dovisningen för 2008. 

Skatt
Någon skattekostnad uppkommer inte i moder-

bolaget beroende på ackumulerade under-

skottsavdrag som uppgår till cirka 312 mkr.

Resultatet under andra kvartalet har ökat 

den uppskjutna skattefordran med 2 mkr.

Investeringar
Investeringarna uppgick under andra kvartalet 

2009 till 3 (4) mkr, varav 2 (2) mkr avsåg IT-

utrustning och 1 (2) mkr övriga maskiner och 

inventarier. Under andra kvartalet 2009 har 

inga investeringar i fordon gjorts via finansiell 

leasing motsvarande en investeringsnivå på 0 

(2) mkr.  

Omstruktureringsreserv
Den omstruktureringsreserv på 26 mkr som re-

serverades i bokslutet 2008 nyttjades med 17 

mkr för delårsperioden och för andra kvartalet 

med 7 mkr. Resultatet för andra kvartalet har 

belastats med 5 mkr för omstruktureringskost-

nader för arbetsbefriad personal.

Redovisningsprinciper
Årsredovisningslagen tillämpas och koncernen 

följer från och med den 1 januari 2005 rap-

portering i enlighet med IFRS (International 

Financial Reporting Standards). Delårsrap-

portering för koncernen upprättas enligt IAS 

34, Delårsrapportering, och för moderbolaget 

i enlighet med Årsredovisningslagen. Redovis-

ningsprinciperna som tillämpats för koncernen 

och moderbolaget överensstämmer med de 

redovisningsprinciper som användes vid upprät-

tande av den senaste årsredovisningen.

Delårsrapport jan-mars 2009

  
 

2009  
apr-jun

2008
 apr-jun

2009  
jan-jun

2008  
jan-jun

Omsättningsförändring % -27,2 -4,9 -29,4 -4,3

Rörelsemarginal % -1,7 3,8 -4,5 6,1

Vinstmarginal % -1,7 4,4 -4,4 6,7

Soliditet, % 60 58 60 58

Medelantal anställda, koncern 2 229 3 654 2 317 3 617

Medelantal anställda, moder-
bolag

66 62 67 63

Omsättning per anställd, 
koncern, tkr

186 156 344 312

Förädlingsvärde per anställd, 
koncern, tkr

-399 118 -273 239

Resultat efter skatt per anställd, 
koncern, tkr

-2 7 -11 21

NYCKELTAL

Belopp i mkr 3 månader 
2009

apr-jun

3 månader 
2008

apr-jun

6 månader 
2009

jan-jun

6 månader 
2008

jan-jun

Nettoomsättning 33 22 66 41

Övriga rörelseintäkter 0 0 1 1

Summa rörelsens intäkter 33 22 67 42

Personalkostnader -13 -17 -30 -31

Övriga externa kostnader -30 -21 -55 -37

Avskrivningar -4 -2 -7 -3

Summa rörelsekostnader -47 -40 -92 -71

Rörelseresultat -14 -18 -25 -29

Finansiella intäkter 0 1 1 2

Finansiella kostnader 0 0 0 0

Finansnetto 0 1 1 2

Resultat före skatt -14 -17 -24 -27

Skatt 2 0 9 0

Periodens resultat -12 -17 -15 -27

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR MODERBOLAGET

Belopp i mkr 2009-06-30 2008-06-30 2008-12-31

Materiella anläggningstillgångar 31 7 31

Andelar i koncernföretag 9 9 9

Uppskjuten skattefordran 91 80 82

Summa anläggningstillgångar 131 96 122

Kundfordringar 0 0 0

Fordringar hos koncernföretag 90 63 73

Övriga fordringar 16 18 3

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

11 15 12

Summa kortfristiga fordringar 117 96 88

Kassa och bank 237 271 294

Summa omsättningstillgångar 354 367 382

Summa tillgångar 485 463 504

Summa eget kapital 457 436 471

Leverantörsskulder 14 9 13

Aktuella skatteskulder 1 1 4

Övriga skulder 3 2 3

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

7 9 9

Avsättningar 3 6 4

Summa kortfristiga skulder 28 27 33

Summa skulder och eget kapital 485 463 504

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR MODERBOLAGET

Delårsrapport jan–juni 2009
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Personal
Medelantalet anställda i koncernen under andra kvartalet 2009 

uppgick till 2 229 (3 654), en minskning med 1 425 heltidstjänster. 

Jämfört med utgången av 2008 har antalet heltidstjänster per 

den 30 juni minskat med 472 från 2 744 till 2 272. Moderbolaget 

har minskat med 4, Jobb & Karriär har ökat med 88, Utbildning 

har minskat med 38, Bemanning har minskat med 525 och övriga 

rörelsesegment har ökat med 7. Andelen kvinnor i Lernia uppgår 

till 35 (32) procent av de anställda. Per den 30 juni 2009 var 150 

medarbetare under uppsägning.

Moderbolaget
I moderbolaget ingår koncernens affärsledning liksom affärsstöden 

Ekonomi, IT, Marknad och HR. Omsättningen under andra kvartalet 

uppgick till 33 (22) mkr. Rörelseresultatet blev -14 (-18) mkr för 

andra kvartalet. Balansomslutningen var 485 (463) mkr. Investe-

ringarna uppgick under andra kvartalet till 3 (3) mkr och likvida 

medlen uppgick till 237 (271) 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 kre-

ditrisken 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.

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

Delårsrapporten för 1 januari – 30 september kommer att granskas 

av bolagets revisorer.

Styrelsens försäkran 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrappor-

ten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens 

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 

och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i 

koncernen står inför.

Stockholm den 13 augusti 2009

Bertil Villard, styrelseordförande

Viktoria Aastrup styrelseledamot

Sven-Runo Bergqvist, styrelseledamot 

Anna Klingspor, 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
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Resultat per segment 2009-01-01 
-2009-06-30

2008-01-01 
-2008-06-30

Utbildning 38 76

Bemanning -66 25

Jobb & Karriär 28 1

Övriga segment -12 -4

Totalt resultat för segment -12 98

Övriga intäkter 1 0

Centrala kostnader Moderbolag -25 -29

Finasiella intäkter 1 7

Finansiella kostnader 0 0

Koncernens resultat före skatt -35 76

Tillgångar per segment 2009-06-30 2008-06-30

Utbildning 266 206

Bemanning 124 140

Jobb & Karriär 79 19

Övriga segment 27 33

Totala tillgångar fördelat på segment 496 398

       

2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2007

Belopp i mkr Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3

Intäkter 413 380 437 413 567 556 606 480

Övriga rörelseintäkter 1 2 2 2 2 3 9 4

Summa rörelsens intäkter 414 382 439 415 569 559 615 484

Personalkostnader -311 -286 -361 -318 -410 -385 -461 -360

Övriga externa kostnader -106 -121 -136 -110 -133 -122 -149 -114

Avskrivningar -4 -4 -4 -4 -5 -4 -6 -4

Summa rörelsekostnader -421 -411 -501 -432 -548 -511 -616 -478

Rörelseresultat -7 -29 -62 -17 21 48 -1 6

Finansiella intäkter 0 1 3 3 4 3 3 2

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0

Finansnetto 0 1 3 3 4 3 3 2

Rörelseresultat före skatt -7 -28 -59 -14 25 51 2 8

Skatt 1 7 2 0 0 0 -2 0

Periodens resultat hänförligt till 

moderföretagets aktieägare

-6 -21 -57 -14 25 51 0 8

Resultat per aktie i kronor -6 -21 -57 -14 25 51 0 8

Genomsnittligt antal aktier 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj

KVARTALSFÖRDELADE RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN 

INFORMATIONSTILLFÄLLEN 2009 

Delårsrapport 1 jan – 30 sept 2009: måndag den 26 oktober

Bokslutskommuniké 1 jan – 31 dec 2009: fredag den 29 januari 2010

DEFINITIONER Se årsredovisningen 2008

Årsredovisning och delårsrapporter publiceras 

även på www.lernia.se
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Intäkter per segment 
2009-01-01- 2009-06-30

Utbildning Bemanning Jobb & Karriär Övriga segment Eliminering Totalt

Intäkter från externa kunder 457 202 74 62 1 796

Interna intäkter 17 5 8 16 -46 0

Summa intäkter 474 207 82 78 -45 796

2008-01-01 - 2008-06-30 Utbildning Bemanning Jobb & Karriär Övriga segment Eliminering Totalt

Intäkter från externa kunder 505 530 18 75 0 1 128

Interna intäkter 1 1 -2 0

Summa intäkter 506 531 18 75 -2 1 128

RÖRELSESEGMENT 


