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Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom utbildning och 
bemanning. Verksamheten är uppdelad på sex bolag som under ett 
gemensamt varumärke erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning, 
omställning och organisationsutveckling. 

Lernia är ett aktiebolag som till 100% ägs av staten och verksamheten 
bedrivs på marknadsmässiga villkor. Lernia finns representerat över hela 
Sverige och är auktoriserat som bemannings-, utbildnings- och omställ-
ningsföretag av respektive branschorganisation. 

Lernia är kvalitetscertifierat enligt SS EN ISO 9001:2000, och har ett 
certifierat miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS EN ISO 
14 001:2004.

Omvärld och marknad 
Lågkonjunkturen har fortsatt även under första kvartalet 2010. En upp-
gång kan skönjas då till exempel sysselsättningen har ökat de senaste 
månaderna och konjunkturen i omvärlden har förbättrats. Återhämt-
ningen från den exceptionella konjunktursvackan har påverkat Lernias 
sex verksamhetsområden på olika sätt.
 
Lernia Bemanning
En svag men konstant ökning av efterfrågan av inhyrning samt rekry-
tering har kunnat skönjas sedan september-oktober 2009 och blivit än 
påtagligare under första kvartalet 2010. Lernia Bemanning omsatte 142 
(97) mkr under första kvartalet 2010, en ökning med 48 % jämfört med 
samma period föregående år.

Lernia Utbildning 
Marknaden kännetecknas av stor prispress samtidigt som nya konkur-
renter träder in. Volymerna på utbildningar och tjänster fortsätter öka 
såväl inom kommunala entreprenader som arbetsmarknadsutbildningar 
och jobbcoaching. 

Lernia Jobb & Karriär
Under första kvartalet 2010 har det skett en kraftig förändring på mark-
naden. Antalet varsel och uppsägningar har minskat drastiskt, vilket 
påverkat Lernia Jobb & Karriär, som stöttar individer och organisationer 
vid personalminskningar. Fokus har under kvartalet varit att anpassa 
organisationen efter det rådande marknadsläget. 

Lernia College 
Yrkeshögskolan är under uppbyggnad och har en god tillströmning av 
sökande. På gymnasiemarknaden totalt sett minskar antalet elever för 
första gången på många år under hösten. Lernia College har tillstånd 
att starta friskolor på 9 orter. En del av dessa planeras med start hösten 
2010 och resterande del med start under hösten 2011. Första kvartalets 
resultatutveckling påverkas av kostnader för rekrytering av nya deltagare 
till våra växande utbildningar inom båda skolformer.

Delårsrapport 
1 januari–31 mars 2010

›  Intäkterna ökade med 23 procent till 470 mkr för första kvartalet jämfört med samma period 
  föregående år.

›  Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 42 (-29) mkr.

›  Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till 31 (-21) kr. 

Lernia Consulting
Efterfrågan präglas fortfarande av lågkonjunkturen, men förfrågningar 
har ökat något i omfattning och beslut tas i något snabbare takt än förra 
året. Lernia Consulting räknar inte med någon större marknadsförbätt-
ring under året. 

Lernia Tech
Marknadsutvecklingen för första kvartalet har varit något starkare än 
tidigare, vilket påverkat Lernia Tech positivt med fler vunna anbud och 
affärer. 

Företagsövergripande händelser  
under första kvartalet 2010
Lernias arbete med processer och kvalitetssäkring av leveranser fortsät-
ter och har redan gett positiva effekter. Under första kvartalet har ett kon-
cerngemensamt säljstöd införts. Lernia kommer att öka sin effektivitet i 
att möta kundernas behov och att samarbeta över marknaden.

Händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser finns att rapportera.
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Rapport över totalresultat i sammandrag för koncernen

Belopp i mkr 3 månader 
2010  

jan-mars

3 månader 
2009 

jan-mars

Periodens resultat 31 -21

Periodens totalresultat  
hänförligt till moder-
företagets aktieägare

31 -21

Förändring i eget kapital i sammandrag för koncernen

Aktiekapital Balanserade
vinstmedel

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 
1 januari 2009

100 382 482

Förändringar i eget 
kapital för perioden

Periodens totalresultat *) -21 -21

Utgående balans 
31 mars 2009

100 361 461

Ingående balans  
1 januari 2010

100 355 455

Förändringar i eget 
kapital för perioden

Periodens totalresultat *) 31 31

Utgående balans 
31 mars 2010

100 386 486

*) Periodens totalresultat 
utgörs av årets resultat

Resultaträkning i sammandrag för koncernen

Belopp i mkr 3 månader 
2010  

jan-mars

3 månader 
2009  

jan-mars

Intäkter 468 380

Övriga rörelseintäkter 2 2

Summa rörelsens intäkter 470 382

Personalkostnader -319 -286

Övriga externa kostnader -105 -121

Avskrivningar -4 -4

Summa rörelsekostnader -428 -411

Rörelseresultat 42 -29

Finansiella intäkter 0 1

Finansnetto 0 1

Resultat före skatt 42 -28

Skatt -11 7

Periodens resultat hänförligt 
till moderföretagets aktieägare

31 -21

Resultat per aktie före och efter 
utspädning, Kr

31 -21

Genomsnittligt antal aktier 1 milj 1 milj

Balansräkning i sammandrag för koncernen

Belopp i mkr 2010-03-31 2009-03-31 2009-12-31

Materiella anläggningstill-
gångar

43 45 46

Pensionstillgångar, netto 51 11 51

Uppskjutna skatteford-
ringar

77 86 88

Summa anläggnings-
tillgångar

171 142 185

Skattefordringar 5 11 7

Kundfordringar 346 279 289

Övriga fordringar 64 73 54

Likvida medel 177 236 194

Summa omsättnings-
tillgångar

592 599 544

Summa tillgångar 763 741 729

Eget kapital hänförligt 
till moderföretagets 
aktieägare

486 461 455

Långfristiga räntebärande 
skulder

2 6 3

Summa långfristiga 
skulder

2 6 3

Kortfristiga räntebärande 
skulder

5 9 7

Leverantörsskulder 48 44 57

Övriga skulder 204 201 181

Avsättningar 18 20 26

Summa kortfristiga 
skulder

275 274 271

Summa skulder och eget 
kapital

763 741 729
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Nyckeltal för koncernen

2010  
jan-mars

2009
 jan-mars

Omsättningsförändring % 23,2 -31,7

Rörelsemarginal % 8,9 -7,6

Vinstmarginal % 8,9 -7,4

Soliditet, % 64 62

Medelantal anställda, 
koncern

2 308 2 405

Medelantal anställda,  
moderbolag

67 68

Omsättning per anställd, 
koncern, tkr

204 159

Förädlingsvärde per anställd, 
koncern, tkr

156 107

Resultat efter skatt per 
anställd, koncern, tkr

13 -9

Resultaträkning i sammandrag för moderbolaget

Belopp i mkr 3 månader  
2010

jan-mars

3 månader  
2009

jan-mars

Nettoomsättning 0 0

Övriga rörelse-
intäkter

42 34

Summa rörelsens 
intäkter

42 34

Personalkostnader -16 -17

Övriga externa 
kostnader

-29 -25

Avskrivningar -3 -3

Summa rörelse-
kostnader

-48 -45

Rörelseresultat -6 -11

Finansiella intäkter 0 1

Finansnetto 0 1

Resultat före skatt -6 -10

Skatt -11 7

Periodens resultat -17 -3
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Data per aktie för koncernen

Belopp i kronor 2010  
jan-mars

2009  
jan-mars

Eget kapital 486 461

Resultat efter skatt 31 -21

Kassaflöde från den 
löpande verksam-
heten

-15 -64

Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen

Belopp i mkr 2010 
jan-mars

2009
jan-mars

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital

45 -26

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -65 -7

Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder 5 -31

Kassaflöde löpande verksamheten -15 -64

Kassaflöde investeringsverksamheten -2 -3

Kassaflöde finansieringsverksamheten - -

Periodens kassaflöde -17 -67

Balansräkning i sammandrag för moderbolaget

Belopp i mkr 2010-03-31 2009-03-31 2009-12-31

Materiella anläggningstillgångar 36 31 37

Andelar i koncernföretag 9 9 9

Uppskjuten skattefordran 93 89 104

Summa anläggningstillgångar 138 129 150

Kundfordringar 0 0 0

Fordringar hos koncernföretag 104 114 100

Övriga fordringar 7 8 4

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

9 10 8

Summa kortfristiga fordringar 120 132 112

Kassa och bank 166 233 185

Summa omsättningstillgångar 286 365 297

Summa tillgångar 424 494 447

Summa eget kapital 390 468 407

Leverantörsskulder 11 10 19

Aktuella skatteskulder 5 1 7

Övriga skulder 3 3 2

Upplupna kostnader och förutbe-
talda intäkter

11 7 7

Avsättningar 4 5 5

Summa kortfristiga skulder 34 26 40

Summa skulder och eget 
kapital

424 494 447
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Rörelseresultat per segment 
Belopp i mkr

2010-01-01 
-2010-03-31

2009-01-01 
-2009-03-31

Utbildning 51 21

Bemanning 5 -45

Jobb & Karriär -3 11

Övriga segment -5 -5

Totalt resultat för segment 48 -18

Övriga intäkter 0 0

Centrala kostnader moderbolag -6 -12

Finansiella intäkter 0 1

Koncernens resultat före skatt 42 -29

Tillgångar per segment 

Belopp i mkr

2010-03-31 2009-03-31

Utbildning 300 297

Bemanning 155 92

Jobb & Karriär 58 46

Övriga segment 51 34

Totala tillgångar fördelat på segment 564 469

Moderbolagets tillgångar 424 494

Eliminering -225 -222

Summa tillgångar 763 741

	
Rörelsesegment 

Intäkter per segment 
2009-01-01- 2009-03-31

Utbildning Bemanning Jobb & Karriär Övriga segment Eliminering Totalt

Intäkter från externa kunder 223 94 31 33 1 382

Interna intäkter 10 3 3 7 -23 0

Summa intäkter 233 97 34 40 -22 382

2010-01-01- 2010-03-31 Utbildning Bemanning Jobb & Karriär Övriga segment Eliminering Totalt

Intäkter från externa kunder 274 142 19 34 1 470

Interna intäkter 4 2 1 7 -14 0

Summa intäkter 278 144 20 41 -13 470

Kvartalsfördelade resultaträkningar för koncernen

2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008

Belopp i mkr Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2

Intäkter 468 455 343 413 380 437 413 567

Övriga rörelseintäkter 2 3 1 1 2 2 2 2

Summa rörelsens intäkter 470 458 344 414 382 439 415 569

Personalkostnader -319 -235 -253 -311 -286 -361 -318 -410

Övriga externa kostnader -105 -203 -103 -106 -121 -136 -110 -133

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

Summa rörelsekostnader -428 -442 -360 -421 -411 -501 -432 -548

Rörelseresultat 42 16 -16 -7 -29 -62 -17 21

Finansiella intäkter 0 0 0 0 1 3 3 4

Finansnetto 0 0 0 0 1 3 3 4

Rörelseresultat före skatt 42 16 -16 -7 -28 -59 -14 25

Skatt -11 -4 4 1 7 2 0 0

Periodens resultat hänförligt 
till moderföretagets aktie-
ägare

31 12 -12 -6 -21 -57 -14 25

Resultat per aktie i kronor 31 12 -12 -6 -21 -57 -14 25

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

Delårsrapport 
1 januari–31 mars 2010



5

Omsättning
Koncernens nettoomsättning ökade med 23 procent till 470 (382) mkr för 
första kvartalet 2010.  

Bemanning omsatte 142 (94) mkr under första kvartalet, en ökning 
med 48 procent jämfört med samma period föregående år.

Utbildning omsatte 274 (223) mkr under första kvartalet, en ökning 
med 19 procent jämfört med samma period föregående år.

Jobb & Karriär omsatte 19 (31) mkr under första kvartalet, en minsk-
ning med 42 procent jämfört med samma period föregående år.

Övriga segment omsatte 34 (33) mkr under första kvartalet, en ökning 
med 2 procent jämfört med samma period föregående år.

Finansiering och likviditet
Per den 31 mars 2010 uppgick likvida medel till 177 (236) mkr. Kassaflö-
det från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 
uppgick till 45 (-26) mkr för första kvartalet. 
 Kundfordringarna per den 31 mars har ökat med cirka 67 mkr jämfört 
med föregående år.

Balansräkning
Balansomslutningen uppgick till 763 (741) mkr. Eget kapitalet uppgick till 
486 (461) mkr, vilket ger en soliditet på 64 (62) procent.

Resultat
Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till 31 (-21) mkr. Koncer-
nens rörelseresultat för första kvartalet ökade till 42 (-29) mkr. Resultat-
förbättringen beror framförallt på ökade volymer inom Utbildning och 
Bemanning..

Skatt
Någon skattekostnad uppkommer inte i moderbolaget beroende på 
ackumulerade underskottsavdrag som per 2009-12-31 uppgår till cirka 
397 mkr.

Resultatet under första kvartalet har minskat den uppskjutna skat-
tefordran med 11 mkr.

Säsongsvariation
Verksamheten påverkas starkt av antalet faktiska arbetsdagar under 
perioden.
 
Investeringar
Investeringarna uppgick under första kvartalet 2010 till 2 (3) mkr, varav 0 
(1) mkr avsåg IT-utrustning och 2 (2) mkr övriga maskiner och inventa-
rier. Under första kvartalet 2010 har inga investeringar i fordon gjorts via 
finansiell leasing. 

Omstruktureringsreserv
Den omstruktureringsreserv på 26 mkr som reserverades i bokslutet 
2009 nyttjades med 18 mkr för första kvartalet. 

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 upp-
rättas enligt IAS 34, Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet 
med Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna som tillämpats för 
koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprin-
ciper som användes vid upprättande av den senaste årsredovisningen. 

Rörelsesegment
Koncernen rapporterar följande 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
Övriga rörelsesegment: I kategorin övriga rörelsesegment återfinns 
verksamheterna College, Tech och Consulting. Dessa  omfattar  yrkes-
utbildning för ungdomar och studiemedelsberättigande, skräddarsydda 
utbildningar inom teknik till företagskunder och konsult inom ledar- och 
organisationsutveckling. De redovisningsprinciper som tillämpas för 
segmentrapportering överensstämmer med koncernens redovisnings-
principer.

Personal
Medelantalet anställda i koncernen under första kvartalet 2010 uppgick 
till 2 308 (2 405), en minskning med 97 heltidstjänster. 
Jämfört med utgången av 2009 har antalet heltidstjänster per den 31 
mars minskat med 46 från 2 399 till 2 353. Moderbolaget har minskat 
med 3, Jobb & Karriär har minskat med 13, Utbildning har minskat med 
14, Bemanning har minskat med 4 och övriga rörelsesegment har mins-
kat med 12. Andelen kvinnor i Lernia uppgår till 39 (35) procent av de 
anställda. Per den 31 mars 2010 var 92 medarbetare under uppsägning.

Moderbolaget
I moderbolaget ingår koncernens affärsledning liksom affärsstöden Eko-
nomi, IT, Marknad och HR. Omsättningen under första kvartalet uppgick 
till 42 (34) mkr . Rörelseresultatet blev -6 (-11) mkr för första kvartalet. 
Balansomslutningen var 424 (494) mkr. Investeringarna uppgick under 
första kvartalet till 2 (3) mkr och likvida medlen uppgick till 166 (233) 
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 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 riskerna 
för Lernia är strukturella och konjunkturella marknadsrisker på både 
utbildnings- och bemanningsmarknaden samt politiska risker framförallt 
vad gäller marknaden för arbetsmarknadspolitiska program.

Granskning av bolagets revisorer 
Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer. 
Delårsrapporten för 1 januari – 30 september kommer att granskas av 
bolagets revisorer.
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INFORMATIONSTILLFÄLLEN 2010

Delårsrapport 1 jan – 30 juni 2010: fredagen den 13 augusti

Delårsrapport 1 jan – 30 sep 2010: fredagen den 29 oktober

Bokslutskommuniké 1 jan – 31 dec 2011: fredagen den 11 februari 2011 

DEFINITIONER Se årsredovisningen 2009

Årsredovisning och delårsrapporter publiceras även på www.lernia.se

Styrelsens försäkran 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger 
en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfak-
torer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 29 april 2010

Bertil Villard, styrelseordförande

Sven-Runo Bergqvist, styrelseledamot 
Kristina Ekengren, styrelseledamot 
Anna Klingspor, styrelseledamot
Göran Sevebrant, styrelseledamot 
Helena Skåntorp, styrelseledamot
Birgitta Stymne Göransson, styrelseledamot
Inge Lindroth, styrelseledamot (arbetstagarrepresentant)
Lena Lundberg, 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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