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VD har ordet

Helåret 2013 
(jmf samma period
föregående år)*

Fjärde kvartalet 
(jmf samma period
föregående år)*

› Intäkter (mkr): 2 659 (2 524)  756 (648)

› Rörelseresultat (mkr): 185 (-92) 16 (-115)

› Rörelseresultat exkl. omstruktureringskostnader (mkr): 167 (17) 3 (-8)

› Rörelsemarginal (%): 7,0 (-3,6) 2,1 (-17,4)

› Årets resultat (mkr): 146 (-66) -

› Resultat per aktie (kr): 146 (-66) 12 (-93)

› Totalt resultat per aktie (kr): 160 (-35) 17 (-50)

› Soliditet (%): 49 (39) 49 (39)

› Intäkterna har ökat med drygt 5 procent.

› Resultatförbättringen förklaras av att ett omfattande besparings- och omstruktureringsprogram genomförts samt av ett stärkt 
   resultat inom Utbildning. 

› Styrelsens rekommendation till årsstämman är att 40 procent av årets resultat för koncernen delas ut, vilket utgör 58 (0) mkr.

* Avser kvarvarande verksamhet

Förbättrat resultat för Lernia

Lernia uppvisar ett väsentligt förbättrat resultat för 2013 jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ökade till  
185 (-92) mkr, en förbättring med 277 mkr. Exklusive omstruktureringskostnader ökade resultatet med 150 mkr  
jämfört med föregående år. Intäkterna för året ökade med drygt 5 procent jämfört med föregående år och uppgick 
till 2 659 (2 524) mkr. Den positiva intäktsutvecklingen beror främst på att efterfrågan av utbildningstjänster från 
offentliga kunder har legat på en högre nivå än föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 7,0 (-3,6) procent. 
Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 16 (-115) mkr, en förbättring med 131 mkr. Intäkterna för det 
fjärde kvartalet uppgick till 756 (648) mkr, en ökning med 108 mkr.

De främsta anledningarna till det goda resultatet är ökade intäkter och effekter av det omfattande besparings- och 
omstruktureringsprogram som beslutades i slutet av 2012. Målet var att kraftigt reducera Lernias årliga kostnadsbas 
samt att göra företaget bättre rustat att möta marknadens och kundernas ökade krav. Arbetet med att realisera detta 
program inleddes i januari 2013 och omfattade flera parallella processer. Cirka 130 medarbetare, varav hälften chefer, har lämnat Lernia 
under året och organisationsstrukturen plattades ut. Förändringsarbetet under 2013 har möjliggjorts genom ett engagemang utöver det 
vanliga från alla medarbetare. Det är framförallt detta engagemang som nu ger resultat i form av förbättrad lönsamhet, ökade intäkter 
och fortsatt förtroende från våra kunder. Det har varit ett intensivt arbete med att besöka kunder, utveckla processer, optimera verksam-
heten, identifiera förbättringsåtgärder och därigenom skapa grunden för en mer långsiktig och stabil lönsamhetsutveckling. 

Förutom det goda ekonomiska resultatet under året har Lernia stärkt sin position och vunnit nya kunder. Lernia blev under tredje kvarta-
let för första gången Sveriges största bemanningsföretag på kollektivsidan. Lernia har också fått ett bra resultat i deltagarutvärderingar 
och ett bra utfall i den interna medarbetarundersökningen. Sammantaget talar resultaten för att vi har slagit in på rätt väg. Men det inne-
bär inte att vi är framme. Vi fortsätter arbeta med att tydliggöra våra tjänster och bli ännu mer kundnära. Arbetet med att bli effektivare 
och förfina våra operativa processer behöver påskyndas så att våra kunder snabbare kan dra nytta av koncernens samlade tjänsteutbud.  

Under 2014 inleder Lernia arbetet med en ny strategi för att möta framtidens efterfrågan och möjligheter. Lernia ska vara en kompetens-
partner till såväl näringsliv som till offentlig sektor, och hjälpa individer att öka sin trygghet på en alltmer föränderlig arbetsmarknad. 
Ambitionen är att få individer från utanförskap till egenförsörjning genom kompetensutveckling. Detta ska vi göra genom att använda 
hela vår verksamhetsbredd i nya kombinationer. Vi fortsätter att se ett ökat intresse för och en större efterfrågan på helhetslösningar,  
vilket jag upplever som glädjande.

Det finns vidare en rad omvärldsutmaningar. En fortsatt snabb förändringstakt inom det svenska näringslivet samt komplexa krav från 
offentliga verksamheter medför att osäkerheten fortsätter att vara hög även framöver. Även om konjunkturen förbättras något under 2014 
och det sker en försiktigt positiv utveckling på arbetsmarknaden så gynnar det främst arbeten som förutsätter bra utbildning och rätt 
kompetens. Dessa faktorer kommer att vara avgörande för individens trygghet på en föränderlig arbetsmarknad. Som ledande kompe-
tenspartner har Lernia en viktig roll att spela för att möta dessa behov, en roll vi ska fortsätta utveckla med lönsamhet.

Stockholm 13 februari 2014

Helena Skåntorp
VD och koncernchef
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Koncernens finansiella resultat och ställning
Koncernens intäkter exklusive verksamhet under avveckling 
ökade med 5 procent till 2 659 (2 524) mkr för helåret 2013. För 
fjärde kvartalet uppgick intäkterna för kvarvarande verksamhet 
till 756 (648) mkr, en ökning med 17 procent jämfört med samma 
period 2012. Rörelseresultatet för helåret exklusive verksamhet 
under avveckling uppgick till 185 (-92) mkr och 16 (-115) mkr för 
fjärde kvartalet. Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet 
för helåret uppgick till 146 (-66)  mkr respektive 12 (-93) mkr för 
fjärde kvartalet.

Omstruktureringskostnader och avsättningar
Omstruktureringsreserven för kvarvarande verksamhet uppgick 
till 115 (45) mkr i bokslutet per 31 december 2012 och har nyttjats 
med 69 (41) mkr för helåret, varav 51 (24) mkr för arbetsbefriad 
personal, 11 (14) mkr för outnyttjade lokaler samt 7 (3) mkr för  
övriga omstruktureringskostnader. Avsättningar bedöms löpande 
och vid en förnyad prövning av omstruktureringsreserven har 
13 (0) mkr återförts och påverkat fjärde kvartalet positivt.  Totalt 
under året har 18 (0) mkr av reserven lösts upp. Detta innebär att 
kvarvarande omstruktureringsreserv per 31 december 2013 uppgår 
till 28 mkr varav 16 (75) mkr för arbetsbefriad personal, 9 (16) mkr 
för outnyttjade lokaler samt 3 (18) mkr för övriga omstrukture-
ringskostnader. Vidare redovisas övriga avsättningar hänförliga 
till den löpande verksamheten om 25 mkr, utgående balans för 
2013 är således 53 mkr.

Segmentsredovisning
Koncernens verksamhet består av två segment: 
Bemanning – bemannar svenska industri-, teknik-, tjänste- och 
logistikföretag och genomför omställningsaffärer. 
Utbildning – utbildar vuxna tillsammans med Arbetsförmedling, 
kommuner, företag och yrkeshögskola. 

Från och med januari 2013 har Lernia valt att dela upp segment 
Bemanning och Utbildning i fem divisioner. Bemanning innefattar 
divisionerna Bemanning Yrkesarbetare, Bemanning Tjänstemän 
och Karriärväxling medan Utbildning delats upp i divisionerna 
Arbetsmarknadstjänster samt Vuxenutbildning. Under året har 
principerna för utdebitering av affärsstödskostnader från moder-
bolaget förändrats för att bättre spegla faktisk resursförbrukning 
i den operativa verksamheten och för att bättre matcha gängse 
redovisning i de branscher Lernia verkar.

Division Bemanning Tjänstemän och Division Karriärväxling 
är tillväxtområden och utgör en mindre del av koncernens totala 
intäkter och särredovisas inte som enskilda segment enligt IFRS 8 
utan ingår tillsammans med Division Bemanning Yrkesarbetare 
i segmentet Bemanning, på samma sätt som föregående år. 
Utbildning inkluderar divisionerna Arbetsmarknadstjänster och 
Vuxenutbildning, vilka bedöms utgöra enskilda rörelsesegment, 
men mot bakgrund av deras likartade verksamheter, kunder och 
långsiktiga marginaler har de slagits samman och presenteras 
som ett segment. Således ingår de i segment Utbildning på 
samma sätt som föregående år.

Belopp i mkr 2013 
Helår

2012 
Helår

2013
okt-dec

2012
okt-dec

Intäkter 1 396 1 340 435 313

Rörelseresultat 27 0 -1 -34

Rörelsemarginal 1,9% 0,0% -0,2% -10,8%
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*  lösningsgrad: hur många personer som fått en lösning t.ex nytt arbete  
   eller egen verksamhet.
** TSL, Trygghetsfond bildad av Svenskt Näringsliv och LO

Ekonomisk översikt Segment Bemanning

Segment Bemanning 
Intäkterna för helåret ökade med 4 procent till 1 396 (1 340) mkr 
jämfört med föregående år och med 39 procent till 435 (313) mkr 
under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående 
år. Intäktsökningen i slutet av året härrör främst från det förbätt-
rade konjunkturläget inom Lernias etablerade branscher. Antal 
bemanningskonsulter i uppdrag under fjärde kvartalet är tillbaka till 
samma nivå som före nedgången i slutet av 2012. 

Rörelseresultatet för helåret ökade till 27 (0) mkr och för fjärde 
kvartalet var resultatet -1 (-34) mkr. Omstruktureringsreserven 
uppgick till 24 mkr för Bemanning vid utgången av 2012 och under 
året har 16 mkr nyttjats. Rörelseresultatet har påverkats negativt av 
förändrad utdebiteringsprincip avseende affärsstödskostnader från 
moderbolaget om 27 mkr för helåret varav 6 mkr för fjärde kvartalet 
jämfört med föregående år. 

Lernia klättrade två positioner i Almegas officiella statistik, 
Bemanningsföretagens Topp 25-lista, jämfört med föregående år 
och blev under tredje kvartalet det största bemanningsbolaget 
omsättningsmässigt inom området yrkesarbetare. Det innebär 
att Lernia totalt sett var det tredje största bemanningsföretaget i 
Sverige under tredje kvartalet.

Bemanningsverksamheten växer framförallt inom Lernias tradi-
tionella branscher, det vill säga kollektivanställda industriarbetare 
framförallt i fordonsrelaterade branscher. I september tecknade 
Lernia ett ramavtal med den ledande stålproducenten SSAB. Avtalet 
är ett genombrott för Lernia, som det första bemanningsföretaget 
inom stålindustrin, vilket möjliggör en breddning av Lernias posi-
tion på marknaden. I december fick Lernia även fortsatt förtroende 
från Volvo Personvagnar.

Omställningsverksamheten i division Karriärväxling är fortfa-
rande en liten del av Lernias totala affär men har ett fortsatt till-
växtfokus. Andelen deltagare som fick ny sysselsättning var under 
helåret i snitt 86 procent, en ökning på två procentenheter jämfört 
med föregående år. Under fjärde kvartalet uppgick lösningsgraden* 
till 75 (78) procent. Lernia behöll under 2013 sin placering som 
den fjärde största omställningsleverantören inom TSL** medan 
marknadsandelen sett till helåret var 8,9 (9,7) procent. Under fjärde 
kvartalet hade Lernia en TSL-marknadsandel på 7,5 (14,5) procent. 
Anledningen till minskningen går främst att hänföra till Lernias 
större volymaffärer under slutet av 2012. Lernia fortsätter sin sats-
ning på att stärka omställningstjänsterna genom att i högre grad 
sälja omställningstjänster utanför TSL-marknaden.    



Skatt
Redovisad uppskjuten skattefordran har minskat med 40 mkr 
under helåret, främst beroende på upplösning av uppskjuten skatt 
avseende årets överskott. Den aktuella skattekostnaden uppgår till 
1 (0) mkr. Någon aktuell skattekostnad uppkommer inte i moder-
bolaget till följd av de ackumulerade skattemässiga underskotts-
avdragen. 

Investeringar
Investeringarna uppgick för helåret till 10 (20) mkr, varav 2 (5) mkr 
avsåg övriga maskiner och inventarier, 4 (7) mkr avsåg förbättrings-
utgifter på annans fastighet och 4 (8) mkr avsåg immateriella till-
gångar. Investeringarna uppgick under fjärde kvartalet 2013 till  
2 (8) mkr, varav 0 (1) mkr avsåg övriga maskiner och inventarier,  
1 (2) mkr avsåg förbättringsutgifter på annans fastighet och  
0 (5) mkr avsåg immateriella anläggningstillgångar.

Medarbetare
Medelantalet anställda i koncernen för helåret uppgick till  
3 828 (4 208), en minskning med 379 heltidstjänster jämfört med 
motsvarande period föregående år. Jämfört med utgången av 2012 
har antalet heltidstjänster per den 31 december 2013 ökat med  
478 från 3 951 till 4 429. Ökningen i antal anställda är i allt väsent-
ligt hänförlig till konsulter i uppdrag i bemanningsverksamheten. 
Andelen kvinnor i koncernen uppgår till 36 (38) procent av de 
anställda. 

Moderbolaget
I moderbolaget ingår koncernens affärsledning och juridikfunk-
tion liksom affärsstöden Marknad, Försäljning & Affärsutveckling, 
Ekonomi, Operativ Effektivitet och HR. Omsättningen under 
fjärde kvartalet uppgick till 54 (31) mkr och för helåret till  
194 (122) mkr. Rörelseresultatet blev -99 (-70) mkr för fjärde kvar-
talet och -118 (-133) för helåret. Rörelseresultatet för helåret har 
belastats med 59 (16) mkr för reservering av underfonderad 
pensionsskuld i Amugruppens pensionsstiftelse 1997. Rörelse-
resultatet för helåret har påverkats positivt dels av besparings- och 
omstruktureringsprogrammet dels av förändrad utdebiteringsprin-
cip till divisionerna om 73 mkr varav 27 mkr för fjärde kvartalet 
jämfört med föregående år. Balansomslutningen uppgick till  
431 (402) mkr. Investeringarna uppgick till 4 (3) mkr för helåret 
varav 1 (0) mkr under fjärde kvartalet. Likvida medel uppgick till 
136 (188) mkr. Moderbolaget redovisar i bokslutet 2013 en anteci-
perad utdelning om 100 (0) mkr från Lernia Utbildning. 

Ägarstruktur
Lernia ägs till 100 procent av svenska staten. Riksdagen har gett 
regeringen bemyndigande om att sälja hela eller delar av Lernia.

Risker och osäkerhetsfaktorer
De största riskerna för Lernia är strukturella och konjunkturella 
marknadsrisker på både utbildnings- och bemanningsmarkna-
den samt politiska risker framförallt vad gäller marknaden för 
arbetsmarknadspolitiska program. För närmare redogörelse av 
Lernias risker hänvisas till sidan 19-20 i årsredovisningen 2012. 
Upprättande av finansiella rapporter kräver att företagsledningen 
gör bedömningar och uppskattningar. Faktiskt utfall kan avvika 
från det bedömda eller uppskattade vilket kan påverka den finan-
siella rapporteringen.
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Ekonomisk översikt Segment Utbildning

Belopp i mkr 2013 
Helår

2012 
Helår

2013
okt-dec

2012
okt-dec

Intäkter 1 276 1 190 323 336

Rörelseresultat 215 27 61 -26

Rörelsemarginal 16,9% 2,3% 19,0% -7,7%

Segment Utbildning
Intäkterna för helåret ökade med 7 procent jämfört med motsva-
rande period föregående år till 1 276 (1 190) mkr. Intäkterna för det 
fjärde kvartalet minskade med 4 procent till 323 (336) mkr. Lernia 
har under 2013 valt att lämna ett antal orter och istället fokusera 
verksamheten kring ett antal prioriterade orter. Konsolideringen 
ses som nödvändig för att kunna fortsätta att leverera värdeska-
pande utbildningar med hög tillgänglighet och flexibilitet som 
skapar konkurrensfördelar för individer och näringsliv i Sverige. 
Under 2013 har Lernia även förlorat ”Grundläggande moduler” och 
”Nya Meritportföljen”. Arbetsförmedlingen valde att säga upp det 
nationella ”Jobbcoachavtalet” med samtliga leverantörer inklusive 
Lernia och utbildningen avvecklades per den 31 december 2013.

Rörelseresultatet för helåret uppgick till 215 mkr vilket är  
188 mkr högre än samma period föregående år. För fjärde kvartalet 
uppgick resultatet till 61 (-26) mkr. Resultatökningen beror dels på 
en förändring av ledningsstrukturen kombinerat med effektivise-
ring av uppdragen, så som tydligare fokusområden, bättre utnytt-
jande av resurser och flöden samt att föregående år belastats med 
reserveringar för strukturkostnader uppgående till 73 mkr varav  
58 mkr har nyttjats 2013. Rörelseresultatet har även påverkats 
negativt av förändrad utdebiteringsprincip och centralisering 
avseende affärsstödskostnader från moderbolaget om 46 mkr för 
helåret varav 21 mkr för fjärde kvartalet jämfört med föregående år.

Verksamhet under avveckling
Under 2012 överlät Lernia sina gymnasieskolor till nya ägare. 
I enlighet med IFRS 5 redovisar Lernia segmentet verksam-
het under avveckling på separata rader (balans och resultat) 
skild från kvarvarande verksamhet då verksamheten är såld. 
Rörelseresultatet i verksamhet under avveckling är för helåret  
0 (-30) mkr och för fjärde kvartalet 0 (-0) mkr. Avvecklingen är 
slutförd.

Händelser efter periodens utgång
Inga händelser av betydelse har inträffat efter periodens utgång.

Finansiell ställning och likviditet
Balansomslutningen uppgick till 1 070 (939) mkr. Eget kapital 
uppgick till 525 (365) mkr, vilket ger en soliditet på 49 (39) pro-
cent. Per den 31 december 2013 uppgick likvida medel till  
154 (141) mkr. 

Kassaflöde kvarvarande verksamhet
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för hel-
året till 19 (-4) mkr och för det fjärde kvartalet till -46 (8) mkr. 
Försämringen under det fjärde kvartalet beror huvudsakligen på 
ökningen av utestående kundfordringar.

Kassaflöde verksamhet under avveckling
Kassaflödet från verksamhet under avveckling uppgick för helåret 
till 0 (-1) mkr. 



Kommande redovisningsstandarder
För närvarande finns inga förslag på förändringar i redovisnings-
standarder som kommer att påverka Lernia i någon nämnvärd 
omfattning.

Redovisningsprinciper
Årsredovisningslagen tillämpas och koncernen följer rapportering 
i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards), 
som de antagits av EU, samt RFR 1. Delårsrapportering för koncer-
nen upprättas enligt IAS 34, Delårsrapportering, och för moderbola-
get i enlighet med Årsredovisningslagen. Moderbolagets finansiella 
rapporter är upprättade i enlighet med ÅRL och RFR 2 Redovisning 
för juridiska personer. Redovisningsprinciperna som tillämpats 
för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redo-
visningsprinciper som användes vid upprättande av den senaste 
årsredovisningen. Redovisningsprinciperna i detalj finns beskrivna i 
årsredovisningen 2012 sid 36-40.

Ändringarna i redovisningen av förmånsbestämda pensionspla-
ner enligt IAS 19 har tillämpats från och med den 1 januari 2013. 
Förändringen har en negativ effekt på koncernens eget kapital. 
Ackumulerad nettoeffekt på koncernens egna kapital vid utgången 
av 2012 uppgår enligt aktuarieberäkning till minus 39 mkr efter 
skatt. Detta har påverkat soliditeten negativt med 2,5 procentenhe-
ter i januari 2013. Den negativa påverkan beräknades vid årsskiftet 
2011/2012 till drygt 100 mkr men har reducerats kraftigt, till största 
delen beroende på en positiv värdeutvecklingen på pensionstill-
gångarna.

Föreslagen utdelning 
Styrelsen föreslår en utdelning för 2013 på 58 (0) kr per aktie.  
Den totala föreslagna utdelningen uppgår till 40 procent av årets 
resultat för koncernen.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner har ägt rum mellan Lernia och närstående.

Stockholm den 13 februari 2014

Helena Skåntorp, VD och koncernchef

Granskning av bolagets revisorer
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning 
av bolagets revisorer.
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Informationstillfällen

Årsredovisning 2013 28 mars 2014

Delårsrapport 1 januari – 30 mars 29 april 2014

Årsstämma 2014 29 april 2014

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 18 juli 2014

Delårsrapport 1 januari – 30 september        6 november 2014

Årsredovisning och delårsrapporter publiceras på  
www.lernia.se/Om-Lernia/Ekonomisk-information.

För ytterligare information kontakta:
Helena Skåntorp, VD och koncernchef,  
telefon: 0771-650 650, e-post: helena.skantorp@lernia.se 
 
Lernia i korthet 
Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning, rekrytering och omställning  
och finns på fler än 100 orter över hela landet. Lernia gör det möjligt för mer människor och företag att stärka sin konkurrens- 
kraft genom rätt kompetens. Vi vet att kompetens gör skillnad. Besök gärna lernia.se.

Med Lernia avses Lerniakoncernen bestående av Lernia AB, Lernia Utbildning AB, Lernia Bemanning AB, Lernia Jobb & Karriär AB,  
Lernia College AB (per 31 december 2013 vilande), Lernia Företagspartner AB (per 31 december 2013 vilande), Lernia Nord AB  
(per 31 december 2013 vilande).

Lernia AB
Huvudkontor
Besöksadress: Klarabergsviadukten 70 (alt. Kungsbron 1), Uppgång D, Plan 5
Postadress: Box 1181, 111 91 Stockholm
Växel: 0771-650 650

Lernia på internet
lernia.se
mynewsdesk.com/se/lernia
facebook.com/LerniaAB 
linkedin.com/company/lernia-ab
twitter.com/LerniaAB 

Definitioner och begrepp
Se årsredovisning 2012.



Rapport över totalresultat för koncernen

Belopp i mkr 2013 
okt-dec

2012* 
okt-dec

2013 
jan-dec

2012* 
jan-dec

Periodens resultat 12 -93 146 -96

Resultateffekt IAS 19 5 43 14 61

Periodens totalresultat hänförligt 
till moderföretagets aktieägare

17 -50 160 -35

Varav:
hänförligt till kvarvarande verk-
samhet

17 -50 160 -5

hänförligt till verksamhet under 
avveckling

0 0 0 -30

* Omräknat enligt IAS 19

Resultaträkning för koncernen

Belopp i mkr 2013 
okt-dec

2012* 
okt-dec

2013 
jan-dec

2012* 
jan-dec

Kvarvarande verksamhet

Intäkter 757 647 2 653 2 520

Övriga rörelseintäkter -1 1 6 4

Summa rörelsens intäkter 756 648 2 659 2 524

Personalkostnader -556 -560 -1 894 -2 007

Övriga externa kostnader -181 -200 -567 -596

Avskrivningar/nedskrivningar -3 -3 -13 -13

Summa rörelsekostnader -740 -763 -2 474 -2 616

Rörelseresultat 16 -115 185 -92

Finansiella intäkter 1 1 4 4

Finansiella kostnader -1 0 -1 0

Finansnetto 0 1 3 4

Resultat före skatt 16 -114 188 -88

Skatt -4 21 -42 22

Resultat från kvarvarande verk-
samhet

12 -93 146 -66

Avvecklad verksamhet

Resultat från avvecklad verksamhet 0 0 0 -30

Periodens resultat hänförligt till  
moderföretagets aktieägare

12 -93 146 -96

Resultat per aktie före och efter 
utspädning för kvarvarande verk-
samhet, Kr

12 -93 146 -66

Resultat per aktie före och efter 
utspädning för avvecklad verk-
samhet, Kr

0 0 0 -30

Totalt resultat per aktie före och efter 
utspädning, Kr

17 -50 160 -35

Genomsnittligt antal aktier 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj

* Omräknat enligt IAS 19

Balansräkning för koncernen

Belopp i mkr 2013-12-31 2012-12-31*

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 8

Materiella anläggningstillgångar 36 42

Pensionstillgångar 54 32

Uppskjuten skattefordran 37 77

Summa anläggningstillgångar 131 159

Skattefordringar 7 14

Kundfordringar 664 547

Övriga fordringar 115 78

Likvida medel** 154 141

Summa omsättningstillgångar 939 780

Summa tillgångar 1 070 939

Eget kapital hänförligt till moder- 
företagets aktieägare

525 365

Skulder

Uppskjuten skatteskuld 7 0

Långfristiga räntebärande skulder 0 3

Summa långfristiga skulder 7 3

Kortfristiga räntebärande skulder 6 5

Leverantörsskulder 95 105

Övriga skulder 384 344

Avsättningar 53 117

Summa kortfristiga skulder 538 571

Summa skulder och eget kapital 1 070 939
* Omräknat enligt IAS 19
** Varav cash in transit 13 (26) mkr
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Rapport över förändring i eget kapital för koncernen

Aktiekapital Balanserade
vinstmedel

Eget kapital före 
omräkning av IAS 19

Omräkning  
av IAS 19

Eget kapital efter 
omräkning av IAS 19

Ingående balans 1 januari 2012 100 398 498 -98 400

Förändringar i eget kapital för perioden

Resultateffekt IAS 19 61 61

Periodens resultat -96 -96 -96

Utgående balans 31 december 2012 100 302 402 -37 365

Ingående balans 1 januari 2013 100 302 402 -37 365

Förändringar i eget kapital för perioden

Resultateffekt IAS 19 14 14

Periodens resultat 146 146 146

Utgående balans 31 december 2013 100 448 548 -23 525

Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen

Belopp i mkr 2013 
okt-dec

2012 
okt-dec

2013 
jan-dec

2012 
jan-dec

Periodens resultat före skatt 16 -114 188 -88

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 17 143 20 122

Betald skatt 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 33 29 208 34

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -92 12 -147 -24

Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder 13 99 -42 -14

Kassaflöde från den löpande verksamheten -46 8 19 -4

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 3 -4 -4 -8

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 0 -6 -12

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 1 4 1

Kassaflöde investeringsverksamheten 2 -3 -6 -19

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - -

Periodens kassaflöde -44 5 13 -23

Likvida medel vid periodens början 198 136 141 164

Likvida medel vid periodens slut 154 141 154 141

Kassaflödesanalys i sammandrag för avvecklad verksamhet 

Belopp i mkr 2013 
jan-dec

2012 
jan-dec

Kassaflöde löpande verksamheten - -1

Kassaflöde investeringsverksamheten - 0

Kassaflöde finansieringsverksamheten - 0

Periodens kassaflöde - -1
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Data per aktie för koncernen

Belopp i kronor 2013 
okt-dec

2012* 
okt-dec

2013 
jan-dec

2012* 
jan-dec

Eget kapital 525 365 525 365

Resultat efter skatt 12 -93 146 -96

Kassaflöde från den löpande verksamheten -46 8 19 -4

*Omräknat enligt IAS 19



Nyckeltal för koncernen

2013 
okt-dec

2012 
okt-dec

2013 
jan-dec

2012* 
jan-dec

Omsättningsförändring % 16,7 2,6 5,3 -1,3

Rörelsemarginal % 2,1 -17,4 7,0 -4,8

Rörelsemarginal kvarvarande verksamhet % 2,1 -17,4 7,0 -3,6

Rörelsemarginal kvarvarande verksamhet exkl omstruktureringskostnader % 0,4 -17,4 6,3 0,7

Rörelseresultat kvarvarande verksamhet 16 -115 185 -92

Rörelseresultat kvarvarande verksamhet exkl omstruktureringskostnader 3 -115 167 17

Vinstmarginal % exkl omstruktureringskostnader/upplösning reserv 0,4 -17,6 6,4 -3,9

Vinstmarginal % inkl omstruktureringskostnader/upplösning reserv 2,1 -17,3 7,1 -3,5

Avkastning på totalt kapital % 5,5 -12,3 18,7 -9,2

Avkastning på sysselsatt kapital % 21,8 -27,8 40,7 -19,2

Avkastning på eget kapital % 19,7 -23,8 32,8 -19,2

Soliditet % 49 39 49 39

Medelantal anställda, koncern 4 353 4 101 3 828 4 208

Medelantal anställda, moderbolag 82 76 78 78

Omsättning per anställd, koncern, tkr 174 158 695 600

Förädlingsvärde per anställd, koncern, tkr 131 108 543 455

Resultat efter skatt per anställd, koncern, tkr 2 -23 38 -16

Omstruktureringskostnader/upplösning reserv 13 0 18 -11

* Omräknat enligt IAS 19

Resultaträkning för moderbolaget

Belopp i mkr 2013 
okt-dec

2012 
okt-dec

2013 
jan-dec

2012 
jan-dec

Nettoomsättning 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 54 31 194 122

Summa rörelsens intäkter 54 31 194 122

Personalkostnader -80 -45 -137 -99

Övriga externa kostnader -73 -54 -169 -146

Avskrivningar 0 -2 -6 -10

Summa rörelsekostnader -153 -101 -312 -255

Rörelseresultat -99 -70 -118 -133

Erhållna (+) / skickade (-) koncernbidrag 0 -26 0 -26

Resultat från andelar i koncernföretag 100 -10 100 -10

Ränteintäkter och liknande resultat-
poster

0 0 2 2

Finansnetto 100 -36 102 -34

Resultat före skatt 1 -106 -16 -167

Skatt* 7 21 -27 22

Periodens resultat 8 -85 -43 -145

* Skatterättslig kommission, se årsredovisning 2012

Balansräkning för moderbolaget

Belopp i mkr 2013-12-31 2012-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 4 7

Materiella anläggningstillgångar 19 26

Andelar i koncernföretag 20 20

Uppskjuten skattefordran 50 77

Summa anläggningstillgångar 93 130

Kundfordringar 0 0

Fordringar hos koncernföretag 154 144

Övriga fordringar 37 10

Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter

11 11

Summa kortfristiga fordringar 202 166

Kassa och bank 136 107

Summa omsättningstillgångar 338 272

Summa tillgångar 431 402

Summa eget kapital 280 323

Leverantörsskulder 45 23

Skulder till koncernföretag 13 11

Övriga skulder 3 4

Upplupna kostnader och förut-
betalda intäkter

8 6

Avsättningar 81 35

Summa kortfristiga skulder 151 79

Summa skulder och eget kapital 431 402Rapport över totalresultat för moderbolaget

Belopp i mkr 2013 
okt-dec

2012 
okt-dec

2013 
jan-dec

2012 
jan-dec

Periodens resultat 8 -85 -43 -145

Periodens totalresultat 8 -85 -43 -145
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Rörelseresultat per rörelsesegment 
Belopp i mkr

2013-01-01 
-2013-12-31

2012-01-01 
-2012-12-31

Utbildning 215 27 1)

Bemanning 27 0 1)

Resultat för kvarvarande rörelsesegment 242 27

Resultat för rörelsesegment under avveckling 0 -30 1)

Totalt resultat för rörelsesegment 242 -3

Centrala kostnader moderbolag inklusive IAS 19 -57 -119

Finansiella intäkter 3 4

Koncernens resultat före skatt 188 -118

 
Rörelsesegment 

Intäkter per rörelsesegment 
2012-01-01 – 2012-12-31

Utbildning 1) Bemanning 1) Summa rörelse-
segment 

Eliminering 2) Totalt

Intäkter från externa kunder 1 185 1 335 2 520 4 2 524

Interna intäkter 5 5 10 -10 0

Summa intäkter 1 190 1 340 2 530 -6 2 524

2013-01-01 – 2013-12-31 Utbildning 1) Bemanning 1) Summa Rörelse-
segment

Eliminering Totalt

Intäkter från externa kunder 1 271 1 380 2 651 8 2 659

Interna intäkter 5 16 21 -21 0

Summa intäkter 1 276 1 396 2 672 -13 2 659
1) Proforma
2) Inklusive Lernia Företagspartner under avveckling

Kvartalsfördelade resultaträkningar för koncernen

2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012

Belopp i mkr Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4* Kv3* Kv2* Kv1*

Kvarvarande verksamhet

Intäkter 757 625 684 587 647 559 683 631

Övriga rörelseintäkter -1 2 2 3 1 2 1 0

Summa rörelsens intäkter 756 627 686 590 648 561 684 631

Personalkostnader -556 -465 -481 -392 -560 -458 -524 -465

Övriga externa kostnader -181 -102 -140 -144 -200 -119 -146 -131

Avskrivningar/nedskrivningar -3 -4 -3 -3 -3 -4 -3 -3

Summa rörelsekostnader -740 -571 -624 -539 -763 -581 -673 -599

Rörelseresultat 16 56 62 51 -115 -20 11 32

Finansiella intäkter 1 1 1 1 1 2 0 1

Finansiella kostnader -1 0 0 0 0 0 0 0

Finansnetto 0 1 1 1 1 2 0 1

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0 0 0

Rörelseresultat före skatt 16 57 63 52 -114 -18 11 33

Skatt -4 -12 -14 -12 21 4 3 -6

Resultat från kvarvarande verksamhet 12 45 49 40 -93 -14 14 27

Verksamhet under avveckling 

Resultat från verksamhet under avveckling 0 0 0 0 0 0 -25 -5

Periodens resultat hänförligt till moder- 
företagets aktieägare

12 45 49 40 -93 -14 -11 22

Resultat per aktie före och efter utspädning för kvarvarande 
verksamhet, Kr

12 45 49 40 -93 -14 14 27

Resultat per aktie före och efter utspädning för  avvecklad verk-
samhet, Kr

0 0 0 0 0 0 -25 -5

Resultateffekt IAS 19 5 4 17 -11 43 4 -12 73

Totalt resultat per aktie i kronor 16 49 66 29 -50 -10 -23 95

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

* Omräknat enligt IAS 19

1) Proforma, justeringar gjorda avseende interna rörelseöverlåtelser 9
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