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›  Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 1 742 Mkr för helåret och med 1 procent till 472 Mkr för fjärde kvarta-

let jämfört med samma perioder föregående år. Under fjärde kvartalet har efterfrågan på företagsmarknaden fortsatt 

att öka kraftigt medan efterfrågan på arbetsmarknadsutbildning minskat.

›  Resultat före skatt för helåret uppgick till 97 (48) Mkr och för fjärde kvartalet till 17 (40) Mkr, en mycket kraftig 

resultatförbättring för helåret.

›  Resultat per aktie uppgick för helåret till 109 (46) kr och för fjärde kvartalet 31 (38) kr. 

› Omstruktureringskostnader belastade resultatet för fjärde kvartalet med 13 (7) Mkr.

›  Styrelsen föreslår en utdelning på 25 Mkr för 2005, motsvarande 25 kr per aktie.

›  Bedömningen för 2006 är en omsättning och ett rörelseresultat i nivå med 2005.

Lernia är Sveriges största företag inom kompetensförsörjning. Lernia 
erbjuder bemanning, utbildning, rehabilitering och omställning till indi-
vider, företag, myndigheter och organisationer.
 Lernia är ett statligt ägt bolag som finns representerat i hela 
Sverige.
 Lernia utbildar årligen cirka 50 000 personer och hyr ut cirka 4 000 
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 är det svenska arbetslivets ledande partner för kompetensför-
sörjning.

Affärsidé
Lernia försörjer långsiktigt svenskt arbetsliv med yrkeskompetens 
genom att erbjuda bemanning, utbildning, rehabilitering och omställ-
ning. 

Omvärld och marknad 

Allmänt
Det gick fortsatt bra, framförallt för byggbranschen och handeln under 
årets fjärde kvartal.  Inom tjänstesektorn och byggindustrin ökade sys-
selsättningen något. Tillverkningsindustrin hade en stark exporttillväxt.  
Antalet varsel minskade och antalet lediga platser ökade, men arbets-
lösheten låg kvar på en relativt hög nivå. Sjuktalet sjönk ytterligare 
under fjärde kvartalet.

Bemanning
I december publicerade arbetsgivare- och branschorganisationen 
Bemanningsföretagen och Handels Utredningsinstitut (HUI) en gemen-
sam branschrapport för andra gången under 2005. I rapporten fram-
gick att tillväxten för delområdet industri/lager under årets första tre 
kvartal ökade med 11 procent, till en total omsättning på 1 745 Mkr. 
 Lernia Bemanning växte under motsvarande period med 23 procent 
vilket betydde en omsättning på 374 Mkr för perioden. Detta innebar 
att Lernia Bemanning växte mer än dubbelt så snabbt som branschen i 
övrigt inom sitt valda verksamhetsområde. Marknadsandelen för Lernia 
Bemanning låg därmed på cirka 18 procent.
 Tillväxten för Lernia Bemanning fortsatte under fjärde kvartalet och 
uppgick till 29 procent jämfört med motsvarande period föregående år. 
Den totala omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 152 Mkr. 
Kundtillströmningen fortsatte främst bland små och medelstora företag 
inom industri-, teknik- och logistikområdet. Bristen på kvalificerad 
arbetskraft till industriföretagen påverkade negativt möjligheten till 
ytterligare tillväxt under perioden.

Utbildning
Konkurrensen var fortsatt hård på utbildningsmarknaden under årets 
fjärde kvartal. På företagsmarknaden fortsatte efterfrågan att domine-
ras av krav-/certifieringsutbildningar. 
 Det genomsnittliga antalet personer som under fjärde kvartalet 
gick en arbetsmarknadsutbildning eller en föreberedande utbildning 
var cirka 21 900, cirka 6 800 färre än motsvarande period förra året. 
Andelen kursdeltagare hos Lernia som fått arbete inom 90 dagar efter 
avslutad utbildning låg i december 2005 på 70 procent.
 Inom området kommunala utbildningsentreprenader fortsatte tren-
den att en del kommuner behåller ett antal utbildningar i egen regi, 
medan kommuner där marknaden är mognare, ökade konkurrensutsätt-
ningen. 

 Efterfrågan på omställningstjänster inom ramen för Trygghets-    
fondens TSL-avtal var fortsatt stark under årets fjärde kvartal. 
Lernia befäste sin ställning inom denna marknad. Sedan starten 2004 
och fram till 31 december 2005 har 450 företag anlitat Lernia för 
omställningsuppdrag för cirka 3 600 medarbetare.

Rehabilitering
Sjukfrånvaron fortsatte att minska under fjärde kvartalet. De långa 
sjukskrivningarna har minskat det senaste året. Det förändrade regel-
verket kring sjukskrivningsfinansiering fick inte några tydliga effekter på 
efterfrågan av arbetslivsinriktad rehabilitering under fjärde kvartalet.

Företagsövergripande händelser under fjärde kvartalet 2005
Lernia och Bosch Rexroth tecknade avtal om att Lernia ska ta över 
Bosch Rexroths utbildningsverksamhet i Sverige från och med årsskif-
tet 2005/2006. Bosch Rexroths utbildningsverksamhet har funnits på 
svenska marknaden sedan 1960 och omfattar 400-500 kursdeltagare 
per år.
 Lernia och Svenska John Deere tecknade avtal om att Lernia tar 
över grundutbildningen av alla servicetekniker hos John Deere´s åter-
försäljare i Sverige. Avtalet innebär att serviceteknikerna hos John 
Deere´s återförsäljare ska gå grund- och påbyggnadsutbildning hos 
Lernia som omfattar handhavande och service av John Deere´s produk-
ter.  
 Större avtal om omställningstjänster tecknades med Sia Glass AB i 
Slöinge och Savcor Sweden AB i Helsingborg. Vid Malmö kommuns 
upphandling av Svenska för invandrare (sfi) för 2006 förlorade Lernia 
cirka 40 procent av tidigare års volym, vilket motsvarar en årlig 
omsättning på cirka 30 Mkr. Detta innebar uppsägning av personal och 
avveckling av lokaler under fjärde kvartalet och att cirka 9 Mkr har 
reserverats som omstruktureringskostnad i 2005 års bokslut.
 Den 1 juli 2005 infördes en kod för bolagsstyrning i Sverige, Svensk 
kod för bolagsstyrning. Lernias styrelse beslutade under fjärde kvarta-
let 2005 att Lernia ska tillämpa koden i relevanta delar och en succes-
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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ  LERNIA 2005

NYCKELTAL 2005 2004 2005 2004 2003  
 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec jan-dec

Omsättningsförändring,% 1,1 13,6 11,6 –6,7  –7,4       

Rörelsemarginal, % 3,4 8,8 5,4 3,1 neg

Vinstmarginal, % 3,6 8,0 5,5 2,9 neg

Avkastning på totalt kapital, % 16,3 9,2 neg

Avkastning på sysselsatt kapital, % 28,4 18,4 neg

Avkastning på eget kapital, % 34,0 18,9 neg

Soliditet, % 59 48 59 48 45

Medelantal anställda 2 820 2 537 2 652 2 422 2 541

   Lernia AB 1 343 1 342 1 335 1 283 1 553

   Lernia Bemanning AB 1 477 1 196 1 317 1 139 973

Omsättning per anställd, tkr 169 185 644 641 665

   Lernia AB 246 264 932 905 844

   Lernia Bemanning AB 102 99 398 372 384

Förädlingsvärde per anställd, tkr 113 119 457 431 418

Resultat efter skatt per anställd, tkr 11 15 41 19 –24

KASSAFLÖDESANALYS 2005 2004 2005 2004 2003 
Belopp i Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec jan-dec

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före föränd-
ringar i rörelsekapital 25 36 100 17 19

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 44 113 43 –84 53

Kassaflöde från den löpande 
investeringsverksamheten 0 –2 –6 0 –5

Kassaflöde från den löpandefi-
nansieringsverksamhet – – – – –9

Periodens kassaflöde 44 111 37 –84 39

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG     3 månader    12 månader

 2005 2004 2005 2004
Belopp i Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning 472 467 1 742 1 563

Summa rörelsens intäkter 477 469 1 760 1 577
Övriga externa kostnader –154 –163 –530 –510

Personalkostnader –302 –259 –1 116 –996

Avskrivningar och nedskrivningar –5 –6 –19 –23

Summa rörelsekostnader –461 –428 –1 665 –1 529
Rörelseresultat 16 41 95 48
Finansiella intäkter 1 1 2 2

Finansiella kostnader 0 –1 0 –1

Resultat från andelar i intressebolag –1  –1

Resultat före skatt  17 40 97 48
Skatt 14 –2 12 –2

Resultat efter skatt 31 38 109 46
Resultat per aktie, Kr 31 38 109 46
Genomsnittligt antal aktier 1 miljon 1 miljon 1 miljon 1 miljon

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i Mkr 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31

Materiella anläggningstillgångar 62 65 83
Långfristiga fordringar  1 – 1

Uppskjutna skattefordringar 60 47 44
Kortfristiga fordringar 402 348 240
Likvida medel 109 98 156

Summa tillgångar 634 558 524
Eget kapital 375 266 236
Långfristiga räntebärande skulder 3 – –
Avsättning till pensioner – 11 –
Övriga långfristiga avsättningar 4 4 4
Kortfristiga räntebärande skulder 2 26 –
Övriga kortfristiga skulder 235 237 232
Kortfristiga avsättningar 15 14 52

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 634 558 524

siv anpassning inleddes under fjärde kvartalet.
 Lernias miljöledningssystem reviderades och certifierades mot ny 
standard SS EN ISO 14 001:2004 i november 2005. 

Händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Omsättning
Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 1 742 (1 563) Mkr för 

helåret och med 1 procent till 472 (467) Mkr för fjärde kvartalet 
2005. Under fjärde kvartalet minskade intäkterna från arbetsmark-
nadsutbildning med 22 procent till 162 (207) Mkr. För kommunala 
utbildningsentreprenader ökade intäkterna med 5 procent till 111 
(106) Mkr. Företagsmarknaden ökade kraftigt med 29 procent till 185 
(143) Mkr, mycket beroende på många tecknade avtal inom omställ-
ning och ökad uthyrningsverksamhet. Bemanningsverksamheten omsat-
te 152 (118) Mkr under fjärde kvartalet, en ökning med 29 procent 
jämfört med samma period föregående år. 
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KVARTALSFÖRDELADE RESULTATRÄKNINGAR
     2005 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004

Belopp i Mkr     Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1

Nettoomsättning 472 371 465 434 467 347 380 369

Summa rörelsens intäkter 477 378 467 438 469 349 387 372
Övriga externa kostnader –154 –110 –138 –128 –163 –106 –126 –115
Personalkostnader –302 –256 –294 –264 –259 –233 –261 –243
Avskrivningar och nedskrivningar –5 –4 –5 –5 –6 –6 –5 –6

Rörelseresultat  16 8 30 41 41 4 –5 8
Finansiella intäkter 1 0 0 1 1 0 0 1
Finansiella kostnader 0 0 0 0 –1 0 0 0
Resultat från andelar i intressebolag –1 0 0 0

Rörelseresultat före skatt 17 8 30 42 40 4 –5 9
Skatt  14 –1 0 –1 –2 0 0 0

Resultat efter skatt 31 7 30 41 38 4 –5 9
Resultat per aktie, kr 31 7 30 41 38 4 –5 9
Genomsnittligt antal aktier 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj

DATA PER AKTIE 
 2005 2004 2005 2004 2003 
Belopp i kr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec jan-dec

Eget kapital 375 266 375 266 236
Resultat efter skatt 31 38 109 46 –60
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 44 113 43 –84 53
Utdelning   25 – 9

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL OCH ANTAL AKTIER
 2005 2004 2005 2004 2003 
Belopp i Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec jan-dec

Ingående eget kapital 344 228 266 236 305
Utdelning – – – – –9
Ändrad redovisningsprincip – – – –16 –
Periodens resultat 31 38 109 46 –60
Utgående eget kapital 375 266 375 266 236
Totalt antal aktier 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj

LERNIA 2005 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER PER AFFÄRSENHET 2004-12-31

Affärsenhet Utbildning Rehabilitering Bemanning Ofördelat Totalt
Belopp i Mkr

Intäkter totalt 1 147 – 423 7 1 577
varav externt 1 146 – 421 10 1 577

Rörelseresultat 112 – 15 –79 48
(marginal %) (9,8) – (3,5)
Tillgångar 284  – 95 179 558
Skulder 157 – 90 45 292

Investeringar 7 7

Avskrivningar 23 23

Resultatandelar intressebolag –1 –1

 Till följd av bedömd fortsatt god resultatutveckling har ytterligare 16 
Mkr aktiverats avseende latent skatt vilket förbättrat resultatet efter 
skatt. Resultat efter skatt uppgick för helåret till 109 (46) Mkr.

Affärsenheter
Omsättningen för helåret ökade för Utbildning med 7 procent till 1 231 
(1 147) Mkr. För Bemanning ökade omsättningen med 24 procent till 
524 (423) Mkr. Rehabilitering hade en omsättning på 4 Mkr. 
 Utbildnings marginal uppgick till 11,0 (9,8) procent och Bemannings 
marginal uppgick till 5,2 (3,5) procent.

Resultat
Rörelseresultatet för helåret fördubblades till 95 (48) Mkr. För 
fjärde kvartalet minskade dock rörelseresultatet till 16 (41) Mkr 
beroende på bland annat lägre volym inom arbetsmarknadsutbild-
ning och att omstruktureringskostnader belastade resultatet. 
 Den kraftiga resultatförbättringen för helåret berodde på fullt 
genomslag av genomförda effektivitetsförbättringar inom affärsen-
het Utbildning och god resultatutveckling inom affärsenhet 
Bemanning. 
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RESULTAT- OCH BALANSPOSTER PER AFFÄRSENHET 2005-12-31

Affärsenhet Utbildning Rehabilitering Bemanning Ofördelat Totalt
Belopp i Mkr

Intäkter totalt 1 231 4 524 1 1 760
varav externt  1 230 4 521 5 1 760

Rörelseresultat 135 –2 27 –65 95
(marginal %) (11,0) (neg) (5,2)
Tillgångar  306 1 131 196 634
Skulder  145 1 126 –13 259

Investeringar 11 – 2 5 18

Avskrivningar 12 – 0 7 19



fört med föregående år och uppgick till 2 652 (2 422).  
 Bemanning ökade med 178 och Lernia AB inklusive Utbildning öka-
de med 52.
 Andelen kvinnor i Lernia uppgår till 32 (33) procent av de anställda. 
Per den 31 december 2005 var 66 medarbetare under uppsägning. 

Moderbolaget
I moderbolaget ingår koncernens stab, service och utvecklingsverksam-
het samt affärsenheterna Utbildning och Rehabilitering. Omsättningen 
under fjärde kvartalet uppgick till 329 (354) Mkr och för helåret till  
1 244 (1 161) Mkr. Rörelseresultatet blev 49 (27) Mkr för helåret och  
-5 (32) Mkr för fjärde kvartalet. Balansomslutningen var 539 (483) 
Mkr. Investeringarna uppgick under året till 14 (8) Mkr och likvida 
medlen var 109 (98) Mkr.

Ägarstruktur
Lernia ägs till 100 procent av svenska staten.

Föreslagen utdelning
Styrelsen föreslår att 25 Mkr lämnas i utdelning för år 2005, motsva-
rande 25 kr per aktie.

Bedömning 2006
Arbetet med att bredda Lernias kundbas fortsätter och ger positvt 
resultat. Lernias intäkter från företagsmarknaden fortsätter att öka 
både i absoluta tal och som andel av Lernias totala intäkter. Målet är 
att intäkterna från företagsmarknaden, kommunmarknaden och mark-
naden för arbetsmarknadsutbildning ska hålla en långsiktig nivå på 
vardera cirka en tredjedel av Lernias totala omsättning.
 För 2006 planerar Lernia offensiva investeringar som ska generera 
ökad omsättning på framförallt företagsmarknaden och ökad lönsam-
het generellt. Bedömningen för 2006 är att både omsättning och rörel-
seresultat kommer att vara i nivå med 2005.

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 24 april 2006 på 
Lernias huvudkontor i Stockholm.

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

Definitioner
Se årsredovisningen 2004.

Stockholm den 27 januari 2006

Ingemar Alserud
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Ingemar Alserud, verkställande direktör, telefon 08-701 65 10
e-post ingemar.alserud@lernia.se
Johan Lagerhäll, ekonomidirektör, telefon 08-701 65 30
e-post: johan.lagerhall@lernia.se

Kungsbron 1, E5, Box 1181, 111 91 Stockholm.
Tel 08-701 65 00. Fax 08-411 00 93. www.lernia.se
Org nr 556465-9414, Säte Stockholm

Skatt
Någon skattekostnad uppkommer inte i moderbolaget beroende på ack-
umulerade underskottsavdrag som uppgår till cirka 500 Mkr. Under 
2005 har underskottsavdragens värde omprövats vilket medfört att 
uppskjuten skatt har aktiverats med 16 Mkr. 
 Skattekostnaden i koncernen består därutöver i huvudsak av upp-
skjuten skatt avseende pensionsåtaganden. 

Säsongsvariation
Verksamheten inom Utbildning påverkas liksom all utbildningsverksam-
het av sommaruppehåll och julledighet. Bemanning är starkt beroende 
av antalet arbetsdagar i månaden. Antalet arbetsdagar för fjärde kvar-
talet var 64 (64) dagar. 

Investeringar
Investeringarna uppgick under 2005 till 14 (8) Mkr, varav 5 (4) Mkr 
avsåg IT-utrustning och 9 (3) Mkr övriga maskiner och inventarier. För 
fjärde kvartalet uppgick investeringarna till totalt 3 (4). Under 2005 
har dessutom investeringar i fordon gjorts via finansiell leasing motsva-
rande en investeringsnivå på 5 Mkr. 

Finansiering och likviditet
Per den 31 december 2005 uppgick de likvida medlen till 109 (98) 
Mkr. Outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 100 (74) Mkr. Kund-
fordringarna har för helåret ökat med cirka 62 Mkr till följd av ökad 
omsättning.

Balansräkning
Balansomslutningen uppgick till 634 (558) Mkr. Det egna kapitalet 
uppgick till 375 (266) Mkr, vilket ger en soliditet på 59 (48) procent. 
Avkastningen per den 31 december 2005 på totalt, sysselsatt och eget 
kapital uppgick till 16,3 (9,2) procent, 28,4 (18,4) procent respektive 
34,0 (18,9) procent.

Omstruktureringsreserv
Resultat för fjärde kvartalet har belastats med 13 (7) Mkr för om-
struktureringskostnader för arbetsbefriad personal och outnyttjade 
lokaler inom Utbildning. Merparten av omstruktureringskostnaderna 
avser den förlorade volymen vid sfi-utbildningarna i Malmö

Redovisningsprinciper
Årsredovisningslagen 2004:1173 tillämpas och koncernen följer från 
och med 2005-01-01 rapportering i enlighet med IFRS (International 
Financial Reporting Standards). Delårsrapportering sker enligt IAS 34. 

Personal
Medelantalet anställda i koncernen ökade med 230 under 2005 jäm-

Informationstillfällen 2006
Årsredovisningen för 2005 kommer att publiceras i april 2006

Bolagsstämma: Måndagen den 24 april 2006

Delårsrapport 1 jan-31 mars, 2006: Fredagen den 28 april 2006

Delårsrapport 1 jan-30 juni, 2006:  Fredagen den 25 augusti 2006

Delårsrapport 1 jan-30 sep, 2006: Fredagen den 27 oktober 2006

Bokslutskommuniké 1 jan-31 dec, 2006: Måndagen den 29 januari 2007

Årsredovisning och delårsrapporter publiceras även på www.lernia.se
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