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› Nettoomsättningen minskade med 26 procent till 1 136 mkr för delårsperioden och med 17 procent till 343 mkr för tredje     

    kvartalet jämfört med samma perioder föregående år.

› Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till -52 (52) mkr och för tredje kvartalet till -16 (-17) mkr.

› Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till -39 (62) 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 

även under tredje kvartalet 2009. Lernias 

verksamhetsområden har till största del 

påverkats negativt.

 
Lernia Bemanning
Bemanningsbranschen har under första 

halvåret minskat med 25 procent, vilket är det 

svagaste halvåret sedan branschen startade 

mätningarna. 

Under hela perioden har Bemanning påver-

kats starkt av konjunkturnedgången, pga av 

den starka exponeringen mot det segment som 

minskat mest; industri, teknik och logistik. 

Volymminskningen gentemot föregående år 

är 58 procent, men sedan andra kvartalet 

har efterfrågan ökat varje månad, dock från 

mycket låga nivåer. 

Lernia Utbildning 
I regeringens höstproposition framkom yt-

terligare satsningar för att motverka den allt 

högre arbetslösheten. 10 000 nya komvux-

platser samt 1 000 nya arbetsmarknadsutbild-

ningsplatser är satsningar som kan komma att 

gynna Utbildnings omsättning 2010. Bolaget 

ser redan idag en ökning på volymerna från 

Arbetsförmedlingen. Bedömningen är en fort-

satt ökning resten av året. 

Inom affärsområde Vux räknar bolaget 

med en något lägre omsättning under hösten, 

då flera kommuner använde en större del av 

sin budget under våren än planerat. 

Under tredje kvartalet har Lernia Utbild-

ning ökande kostnader bland annat pga det 

kvalitetssäkringsprogram som drivs. 

Lernia Jobb & Karriär
Antalet varsel och uppsägningar minskade 

drastiskt under kvartal tre, vilket även på-

verkade orderingången för Jobb & Karriär. 

Både det ekonomiska resultatet och även leve-

ranskvaliteten har varit mycket god. Under 

året har bolaget tagit emot nästan  

7 000 deltagare. Av dessa är det endast  

3 procent av dem som avslutat sitt program 

som är arbetssökande. 

 

Lernia College 
Gymnasie- och yrkeshögskolemarknaden är 

fortsatt stabil. Detta har resulterat i ökade 

volymer i Yrkeshögskolan (Yh) från 500 till 

700 studerande. College har också förbättrat 

beläggningsgraden för de tidigare beviljade 

Yh-utbildningarna från 68 till 82 procent. 

För gymnasieverksamheten är utvecklingen 

inom entreprenaderna fortsatt god. 

Resultatet är positivt, men belastas av 

ökade satsningar i marknadsföring samt eta-

bleringskostnader på fyra nya orter; Motala, 

Örnsköldsvik, Umeå och Luleå.

Lernia Consulting
Consulting drabbas fortfarande hårt av 

rådande lågkonjunktur. Konkurrensen på den 

offentliga marknaden har hårdnat och det är 

en mycket stor prispress på denna marknad. 

Lernia Tech
Försäljnings- och intäktsutvecklingen har 

under tredje kvartalet varit fortsatt svag. 

Konjunkturläget har påverkat men också 

semesterperioden som följer trenden från 

tidigare år inom utbildning. 

Företagsövergripande händelser under 
tredje kvartalet 2009
Arbetet med kvalitetssäkring av leveransen 

fortsätter i Lernia Utbildning och för Lernia 

Jobb & Karriär. Väl genomarbetade och har-

moniserade metoder och processer nationellt 

blir allt viktigare i leveransen av Lernias 

utbildnings- och omställningstjänster. 

Lernia arbetar också med en uppgradering 

av kvalitetsledningssystemet till kraven i SS 

EN ISO 9001:2008 och en omcertifiering av 

det nuvarande miljöledningssystemet enligt 

kraven i SS EN ISO 14 001:2004. Detta är 

värdefullt för Lernias kundstyrda verksamhet. 

Vidare drivs ett koncernövergripande 

besparingsprogram, som en konsekvens av 

konjunkturläget. 

Händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

 

Lernia 
Delårsrapport 1 januari–30 september 2009
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Belopp i mkr 3 månader 
2009  

jul-sep

3 månader 
2008  

jul-sep

9 månader 
2009  

jan-sep

9 månader 
2008  

jan-sep

Intäkter 343 413 1136 1536

Övriga rörelseintäkter 1 2 4 7

Summa rörelsens intäkter 344 415 1140 1543

Personalkostnader -253 -318 -850 -1113

Övriga externa kostnader -103 -110 -330 -365

Avskrivningar -4 -4 -12 -13

Summa rörelsekostnader -360 -432 -1192 -1491

Rörelseresultat -16 -17 -52 52

Finansiella intäkter 0 3 1 10

Finansnetto 0 3 1 10

Resultat före skatt -16 -14 -51 62

Skatt 4 0 12 0

Periodens resultat hänförligt till 
moderföretagets aktieägare

-12 -14 -39 62

Resultat per aktie före och efter 
utspädning, Kr

-12 -14 -39 62

Genomsnittligt antal aktier 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN

Belopp i mkr 3 månader 
2009  

jul-sep

3 månader 
2008  

jul-sep

9 månader 
2009  

jan-sep

9 månader 
2008  

jan-sep

Periodens 
resultat

-12 -14 -39 62

Periodens 
totalresultat  
hänförligt till 
moderföretagets 
aktieägare

-12 -14 -39 62

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANSDRAG FÖR KONCERNEN

  

Belopp i mkr 2009-09-30 2008-09-30 2008-12-31

Materiella anläggningstill-
gångar

46 48 47

Pensionstillgångar, netto 11 11 11

Uppskjutna skattefordringar 92 80 78

Summa anläggningstill-
gångar

149 139 136

Skattefordringar 10 11 13

Kundfordringar 283 332 283

Övriga fordringar 84 105 60

Likvida medel 177 289 303

Summa omsättningstill-
gångar

554 737 659

Summa tillgångar 703 876 795

Eget kapital hänförligt till  
moderföretagets aktieägare

443 540 482

Långfristiga räntebärande 
skulder

4 7 7

Summa långfristiga skulder 4 7 7

Kortfristiga räntebärande 
skulder

7 8 8

Leverantörsskulder 60 58 54

Övriga skulder 181 247 218

Avsättningar 8 16 26

Summa kortfristiga skulder 256 329 306

Summa skulder och eget 
kapital

703 876 795

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN 

Aktiekapital Balanserade
vinstmedel

Totalt 
eget 

kapital

Ingående balans 1 januari 
2008

100 403 503

Förändringar i eget kapital för 
perioden

Utdelning -25 -25

Periodens totalresultat *) 62 62

Utgående balans 30 sep 2008 100 440 540

Ingående balans 1 januari 
2009

100 382 482

Förändringar i eget kapital för 
perioden

Periodens totalresultat *) -39 -39

Utgående balans 30 sep 2009 100 343 443

*) Periodens totalresultat 
utgörs av årets resultat

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN 

Delårsrapport jan–sep 2009
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Belopp i mkr 2009 
jan-sep

2008
jan-sep

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital

-42 71

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -21 49

Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder -50 -68

Kassaflöde löpande verksamheten -113 52

Kassaflöde investeringsverksamheten -13 -4

Kassaflöde finansieringsverksamheten  
(Utdelning)

- -25

Periodens kassaflöde -126 23

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN 

  
 

2009  
jul-sep

2008
 jul-sep

2009  
jan-sep

2008  
jan-sep

Omsättningsförändring % -16,9 -14,0 -26,0 -7,1

Rörelsemarginal % -4,7 -4,1 -4,6 3,4

Vinstmarginal % -4,7 -3,3 -4,5 4,0

Soliditet, % 63 62 63 62

Medelantal anställda, koncern 2 284 3 564 2 312 3 599

Medelantal anställda, moder-
bolag

66 60 67 62

Omsättning per anställd, 
koncern, tkr

151 117 493 429

Förädlingsvärde per anställd, 
koncern, tkr

104 85 345 324

Resultat efter skatt per anställd, 
koncern, tkr

-5 -4 -17 17

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN
Belopp i mkr 3 månader 

2009
jul-sep

3 månader 
2008

jul-sep

9 månader 
2009

jan-sep

9 månader 
2008

jan-sep

Nettoomsättning 36 21 102 62

Övriga rörelseintäkter 0 0 1 0

Summa rörelsens intäkter 36 21 103 62

Personalkostnader -12 -13 -42 -44

Övriga externa kostnader -26 -14 -81 -51

Avskrivningar -3 -1 -10 -4

Summa rörelsekostnader -41 -28 -92 -99

Rörelseresultat -5 -7 -30 -37

Finansiella intäkter 0 2 1 5

Finansnetto 0 2 1 5

Resultat före skatt -5 -5 -29 -32

Skatt 4 0 13 0

Periodens resultat -1 -5 -16 -32

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR MODERBOLAGET

Belopp i mkr 2009-09-30 2008-09-30 2008-12-31

Materiella anläggningstillgångar 35 7 31

Andelar i koncernföretag 9 9 9

Uppskjuten skattefordran 95 80 82

Summa anläggningstillgångar 139 96 122

Kundfordringar 0 0 0

Fordringar hos koncernföretag 134 37 73

Övriga fordringar 24 25 3

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

9 19 12

Summa kortfristiga fordringar 167 81 88

Kassa och bank 175 279 294

Summa omsättningstillgångar 342 360 382

Summa tillgångar 481 456 504

Summa eget kapital 455 430 471

Leverantörsskulder 17 8 13

Aktuella skatteskulder 1 2 4

Övriga skulder 2 2 3

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

5 9 9

Avsättningar 1 5 4

Summa kortfristiga skulder 26 26 33

Summa skulder och eget kapital 481 456 504

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR MODERBOLAGET

3

 DATA PER AKTIE FÖR KONCERNEN  
Belopp i kronor 2009  

jul-sep
2008  

jul-sep
2009 

jan-sep
2008 

jan-sep

Eget kapital 443 540 443 540

Resultat efter skatt -12 -14 -39 62

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten

-56 -40 -113 52

Utdelning - - - 25
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Delårsrapport jan-mars 2009Delårsrapport jan–sep 2009

       

2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007

Belopp i mkr Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4

Intäkter 343 413 380 437 413 567 556 606

Övriga rörelseintäkter 1 1 2 2 2 2 3 9

Summa rörelsens intäkter 344 414 382 439 415 569 559 615

Personalkostnader -253 -311 -286 -361 -318 -410 -385 -461

Övriga externa kostnader -103 -106 -121 -136 -110 -133 -122 -149

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

Summa rörelsekostnader -360 -421 -411 -501 -432 -548 -511 -616

Rörelseresultat -16 -7 -29 -62 -17 21 48 -1

Finansiella intäkter 0 0 1 3 3 4 3 3

Finansnetto 0 0 1 3 3 4 3 3

Rörelseresultat före skatt -16 -7 -28 -59 -14 25 51 2

Skatt 4 1 7 2 0 0 0 -2

Periodens resultat hänförligt till 

moderföretagets aktieägare

-12 -6 -21 -57 -14 25 51 0

Resultat per aktie i kronor -12 -6 -21 -57 -14 25 51 0

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

KVARTALSFÖRDELADE RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN 

Rörelseresultat per segment 

Belopp i mkr

2009-01-01 
-2009-09-30

2008-01-01 
-2008-09-30

Utbildning 25 68

Bemanning -67 30

Jobb & Karriär 39 1

Övriga segment -19 -10

Totalt resultat för segment -22 89

Övriga intäkter 1 0

Centrala kostnader moderbolag -31 -37

Finansiella intäkter 1 10

Finansiella kostnader 0 0

Koncernens resultat före skatt -51 62

Tillgångar per segment 

Belopp i mkr

2009-09-30 2008-09-30

Utbildning 243 248

Bemanning 130 251

Jobb & Karriär 78 9

Övriga segment 41 37

Totala tillgångar fördelat på segment 492 545

      
      

Intäkter per segment 
2009-01-01- 2009-09-30

Utbildning Bemanning Jobb & Karriär Övriga segment Eliminering Totalt

Intäkter från externa kunder 637 311 108 83 1 1 140

Interna intäkter 21 10 9 22 -62 0

Summa intäkter 658 321 117 105 -61 1 140

2008-01-01 - 2008-09-30 Utbildning Bemanning Jobb & Karriär Övriga segment Eliminering Totalt

Intäkter från externa kunder 669 747 28 99 0 1 543

Interna intäkter 2 2 -4 0

Summa intäkter 671 749 28 99 -4 1 543

RÖRELSESEGMENT 
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Omsättning
Koncernens nettoomsättning minskade med 26 procent till 1 136 (1 

536) mkr för delårsperioden 2009. För tredje kvartalet uppgick omsätt-

ningen till 343 (413) mkr, en minskning med 17 procent. Bemanning 

omsatte 114 (221) mkr under tredje kvartalet, en minskning med 48 

procent jämfört med samma period föregående år.

 Inom Utbildning ökade intäkterna för tredje kvartalet med 6 procent 

och uppgick till 184 (174) mkr. 

Jobb & Karriär ökade intäkterna för tredje kvartalet med 242 pro-

cent och uppgick till 35 (10) mkr.

Intäkter för övriga rörelsesegment ökade med 7 procent för tredje 

kvartalet jämfört med föregående år och uppgick till 28 (26) mkr.

Finansiering och likviditet
Per den 30 september 2009 uppgick de likvida medlen till 177 (289) 

mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i 

rörelsekapital uppgick till -42 (71) mkr för delårsperioden. 

 Kundfordringarna per den 30 september har minskat med cirka 50 

mkr jämfört med föregående år. Outnyttjad checkräkningskredit uppgick 

till 50 (50) mkr.

Balansräkning
Balansomslutningen uppgick till 703 (876) mkr. Det egna kapitalet 

uppgick till 443 (540) mkr, vilket ger en soliditet på 63 (62) procent.

Resultat
Resultatet efter skatt uppgick för delårsperioden till -39 (62) mkr. 

Koncernens rörelseresultat för delårsperioden minskade till -52 (52) mkr 

och för tredje kvartalet 2009 uppgick rörelseresultatet till -16 (-17) 

mkr. Resultatförsämringen beror framförallt på de vikande volymerna i 

Bemanning på grund av konjunkturläget.

Skatt
Någon skattekostnad uppkommer inte i moderbolaget beroende på 

ackumulerade underskottsavdrag som per 31 december 2008 uppgår till 

cirka 312 mkr. Resultatet under tredje kvartalet har ökat den uppskjut-

na skattefordran med 4 mkr och med 14 mkr för delårsperioden. 

Säsongsvariation
Verksamheten påverkas starkt av antalet faktiska arbetsdagar under 

perioden.

 
Investeringar
Investeringarna uppgick under tredje kvartalet 2009 till 7 (1) mkr, 

varav 2 (1) mkr avsåg IT-utrustning och 5 (0) mkr övriga maskiner och 

inventarier. Under tredje kvartalet 2009 har inga investeringar i fordon 

gjorts via finansiell leasing. Föregående år var motsvarande investe-

ringar via finansiell leasing 2 mkr. 

Omstruktureringsreserv
Den omstruktureringsreserv på 26 mkr som reserverades i bokslutet 

2008 nyttjades med 22 mkr för delårsperioden och för tredje kvartalet 

med 5 mkr. Resultatet för tredje kvartalet har inte belastats med några 

omstruktureringskostnader.

Redovisningsprinciper
Årsredovisningslagen tillämpas och koncernen följer från och med den  

1 januari 2005 rapportering i enlighet med IFRS (International Finan-

cial Reporting Standards). Delårsrapportering för koncernen upprättas 

enligt IAS 34, Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med 

Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna som tillämpats för kon-

cernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper 

som användes vid upprättande av den senaste årsredovisningen.

Från och med den 1 januari 2009 tillämpar koncernen den nya 

standarden IFRS 8 Rörelsesegment för sin segmentrapportering. Enligt 

den tidigare standarden IAS 14 Segmentrapportering identifierades en 

typ av segment, rörelsegrenar, utifrån en modell baserad på risker och 

möjligheter. Enligt IFRS 8 presenteras segmentinformationen utifrån fö-

retagsledningens perspektiv och rörelsesegment identifieras utifrån den 

interna rapporteringen till företagets högste verkställande beslutsfat-

tare. Koncernen har identifierat koncernens vd som dess högste verkstäl-

lande 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 ändrats. 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 Consulting. Dessa  omfattar  yrkesutbildning för ungdomar och 

studiemedelsberättigande, skräddarsydda utbildningar inom teknik till 

företagskunder och konsult inom ledar- och organisationsutveckling. De 

redovisningsprinciper som tillämpas för segmentrapportering överens-

stämmer med koncernens redovisningsprinciper.

Personal
Medelantalet anställda i koncernen under tredje kvartalet 2009 uppgick 

till 2 284 (3 564), en minskning med 1 280 heltidstjänster. 

Jämfört med utgången av 2008 har antalet heltidstjänster per den 30 

september minskat med 471 från 2 744 till 2 273. Moderbolaget är 

oförändrat, Jobb & Karriär har ökat med 72, Utbildning har ökat med 

19, Bemanning har minskat med 568 och övriga rörelsesegment har 

ökat med 6. Andelen kvinnor i Lernia uppgår till 35 (32) procent av 

de anställda. Per den 30 september 2009 var 63 medarbetare under 

uppsägning.

Moderbolaget
I moderbolaget ingår koncernens affärsledning liksom affärsstöden 

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

uppgick till 35 (20) mkr. Rörelseresultatet blev -6 (-8) mkr för tredje 

kvartalet. Balansomslutningen var 481 (456) mkr. Investeringarna 

uppgick under tredje kvartalet till 7 (1) mkr och likvida medlen uppgick 

till 175 (279) mkr.
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DEFINITIONER Se årsredovisningen 2008

Årsredovisning och delårsrapporter publiceras 

även på www.lernia.se

Delårsrapport jan–sep 2009

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 kapi-

talstruktur ska långsiktigt motsvara en soliditetsnivå på 40–50 procent. 

Koncernens placeringspolicy fastställs av styrelsen och kreditrisken är 

låg beträffande kundfordringar och övriga fordringar. De största risker-

na för Lernia är strukturella och konjunkturella marknadsrisker på både 

utbildnings- och bemanningsmarknaden samt politiska risker framförallt 

vad gäller marknaden för arbetsmarknadspolitiska program.

Styrelsens försäkran 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten 

ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksam-

het, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäker-

hetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står 

inför.

Stockholm den 26 oktober 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

Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsin-
formation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med 
IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinfor-

mationen i sammandrag för Lernia AB per 30 september 2009 och 

den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen  

och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och 

presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovis-

ningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport 

grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för 

översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell 

delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig 

granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer 

som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra 

analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgär-

der. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt 

mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en 

revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i 

övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig gransk-

ning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi 

blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit 

identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på 

en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad 

slutsats grundad på en revision har.

 

Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 

omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten, inte 

i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 

och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 

årsredovisningslagen.
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