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› Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 899 Mkr för delårsperioden och med 22 procent till 465 Mkr för  

   andra kvartalet jämfört med samma perioder föregående år. Efterfrågan på samtliga marknader fortsatte att öka   

   under perioden.

› Resultat efter skatt för delårsperioden var 71 (4) Mkr och för andra kvartalet 30 (-5) Mkr vilket är en mycket  

   kraftig resultatförbättring.

› Resultat per aktie uppgick för delårsperioden till 71 (4) kr.

› Lernia Bemanning AB utsågs för andra året i rad till Sveriges snabbast växande företag, enligt Tillväxtlistan 2005. 

› Bedömningen för 2005 är att intäkterna fortsätter att ligga kvar på en hög nivå och att marknaden för bemannings-  

   och omställningstjänster fortsätter att öka. Prognosen för 2005 ändras därför till ett resultat efter skatt på cirka   

   100 Mkr, vilket är väsentligt bättre än motsvarande resultat för 2004.

Lernia är Sveriges största företag inom kompetensförsörj-
ning. Lernia erbjuder bemanning, utbildning, rehabilitering och 
omställning till individer, företag, myndigheter och organisatio-
ner.

Lernia är ett statligt ägt bolag som finns representerat i hela 
Sverige.

Lernia utbildar årligen cirka 30 000 personer och hyr ut 
cirka 3 000 personer till industriföretag.

Lernia är kvalitetscertifierat enligt SS EN ISO 9001:2000, 
och har ett certifierat miljöledningssystem som uppfyller kraven 
enligt SS EN ISO 14 001:1996.

Vision
Lernia är det svenska arbetslivets ledande partner för kompe-
tensförsörjning.

Affärsidé
Lernia försörjer långsiktigt svenskt arbetsliv med yrkeskompe-
tens genom att erbjuda bemanning, utbildning, rehabilitering och 
omställning. 

Omvärld och marknad 
Allmänt
Den svenska konjunkturen stabiliserades under andra kvartalet. 
Orderingången var oförändrad och produktionstillväxten mar-
ginell. Sysselsättningen minskade och många företag förväntas 
genomföra ytterligare nedskärningar under tredje kvartalet. 
Arbetslösheten ökade något jämfört med samma period föregå-
ende år. 

Byggkonjunkturen stärktes, sysselsättningen steg och bygg-
företagen börjar få vissa problem med att hitta kvalificerade 
medarbetare. Inom handeln var utvecklingen bäst inom sällan-
köpsvaru- och partihandeln. Efterfrågetillväxten inom de pri-
vata tjänstenäringarna var god under andra kvartalet och såväl 
orderläge som lönsamhet förbättrades och sysselsättningen steg. 
Inom den svenska industrin mattades efterfrågetillväxten och 
orderingången under andra kvartalet blev i stort sett oföränd-
rad.

Bemanning
Bemanningsbranschen i Sverige sysselsätter cirka 1 procent av 
arbetskraften, medan motsvarande andel i de länder inom EU 
där branschen funnits längst är cirka 4 procent. Även på beman-

ningsmarknaden fortsatte den hårda konkurrensen under andra 
kvartalet. Efterfrågan inom industri/lager var fortsatt god. Åter-
köpsfrekvensen hos befintliga kunder är stadigt stigande och 
tillströmningen av nya kunder fortsätter samtidigt som Lernia 
förstärkt den lokala organisationen med ytterligare säljresurser.

Utbildning
Under årets andra kvartal fortsatte den hårda konkurrensen 
på utbildningsmarknaden. På företagsmarknaden fortsatte 
efterfrågan att domineras av krav-/certifieringsutbildningar. Det 
genomsittliga antalet personer som under andra kvartalet gick 
en arbetsmarknadsutbildning eller en förberedande utbildning 
var cirka 23 000 personer, det vill säga cirka 2 700 fler än 
motsvarande period föregående år. Antalet kursdeltagare hos 
Lernia som fått arbete inom 90 dagar efter avslutad utbildning 
låg i juni på rekordhöga 81 procent. Inom området kommunala 
utbildningsentreprenader pekar trenden på att en del kommu-
ner kommer att vilja behålla ett antal utbildningar i egen regi, 
medan kommuner där marknaden är mognare fortsätter och till 
och med ökar konkurrensutsättningen.

Rehabilitering
Sedan årsskiftet erbjuder Lernia marknaden arbetslivsinriktad 
rehabilitering inom en ny affärsenhet. Det förändrade regel-
verket kring sjukskrivningsfinansiering fick inte några tydliga 
effekter på efterfrågan av arbetslivsinriktad rehabilitering under 
andra kvartalet.

Omställning
Efterfrågan på omställningstjänster inom ramen för TSL-avtalet 
var fortsatt stark under årets andra kvartal. Lernia befäste sin 
ställning på omställningsmarknaden – TSL. Sedan starten 2004 
och fram till 30 juni 2005 har 330 företag anlitat Lernia för 
omställningsuppdrag för cirka 3 000 medarbetare varav 830 
personer nu har gått igenom Lernias omställningsprogram.

Företagsövergripande händelser under 
andra kvartalet 2005
För andra året i rad kom Lernia Bemanning på första plats på 
Ahrens och Svenska Dagbladets Tillväxtlista. Listan presentera-
des för 12:e året och det är första gången ett företag har vun-
nit förstaplatsen två år i rad. 

Större avtal om omställningstjänster tecknades med bland 
annat Bombardier Transportation AB i Kalmar och Consilium 
Components AB i Varberg.
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
 3 månader 6 månader 12 månader
 2005 2004 2005 2004 2004-2005 2004
Belopp i Mkr apr-juni apr-juni jan-juni jan-juni juli-juni jan-dec

Nettoomsättning 465 380 899 749 1 713  1 563 

Summa rörelsens intäkter 467 387 905 759 1 723  1 577 
Övriga externa kostnader –138 –126 –266 –241 –535  -510 

Personalkostnader –294 –261 –558 –504 –1 050  -996 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar –5 –5 –10 –11 –22  -23  

Rörelseresultat efter avskrivningar 30 –5 71 3 116  48 
Finansiella poster 0 0 1 1 0  0 

Resultat efter finansiella poster 30 –5 72 4 116 48
Skatt   0 0 –1 0 –3 -2

Resultat efter skatt 30 –5 71 4 113 46 
Resultat per aktie, Kr 30 –5 71 4 113 46 

Genomsnittligt antal aktier 1 miljon 1 miljon 1 miljon 1 miljon 1 miljon 1 miljon

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i Mkr 2005-06-30 2004-06-30 2004-12-31

Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar 62 73 65

 Finansiella anläggningstillgångar 45 50 47

Summa anläggningstillgångar 107 123 112
Omsättningstillgångar

 Kortfristiga fordringar 419 361 348

 Kassa, bank och placeringar 101 34 98

Summa omsättningstillgångar 520 395 446
Summa tillgångar 627 518 558 
Eget kapital 337 224 266

Avsättningar pensioner, räntebärande 6 17 11

Avsättningar övrigt 11 25 18

Kortfristiga skulder

 Kortfristig skuld checkräkning   26

 Icke räntebärande skulder 273 252 237

Summa kortfristiga skulder 273 252 263
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 627 518 558

Större avtal avseende utbildning tecknades med bla. Posten 
AB  avseende ledarskap och teambuilding och Volvo Aero AB i 
Trollhättan avseende CNC certifiering. 

Lernia fick fortsatt förtroende att driva Vux-utbildningar i 
Göteborg i ytterligare tre år. Avtalet har ett årligt potentiellt 
värde på cirka 60 Mkr.

Lernia har drivit sfi-utbildningar i Stockholm sedan 2001 då 

NYCKELTAL
 2005 2004 2005 2004 2004-05 2004  
  apr-juni apr-juni jan-juni jan-juni juli-juni jan-dec

Omsättningsförändring,% 22,4 –12,8 20,0 –18,5        14,3       -6,7 

Rörelsemarginal, % 6,5 neg 7,9 0,4 6,7 3,1

Vinstmarginal, % 6,4 neg 7,8 0,5 6,6 3,1

Soliditet, % 54 43 54 43 54 48
Medelantal anställda 2 621 2 313 2 504 2 225 2 501 2 422
   Lernia AB 1 343 1 266 1 352 1 271 1 324 1 283
   Lernia Bemanning AB 1 278 1 047 1 152 954 1 177 1 139
Omsättning per anställd, tkr 178 167 361 341 689 651
   Lernia AB 249 224 500 452 954 905
   Lernia Bemanning AB 106 100 201 197 397 372
Förädlingsvärde per anställd, tkr 124 111 252 228 467 431
Resultat per anställd, tkr 11 –2 28 2 45 19

KASSAFLÖDESANALYS
 2005 2004 2005 2004 2004-05 2004 
Belopp i Mkr apr-juni apr-juni jan-juni jan-juni juli-juni jan-dec

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar 
i rörelsekapital 28 –15 70 –19 111 19

Kassaflöde löpande 
verksamhet 41 3 34 –124 74 -84

Kassaflöde investerings-
verksamhet –3 3 –5 2  –7 0

Kassaflöde finansierings-
verksamhet – – – – – 0

Periodens kassaflöde 38 6 29 –122 67 -84

Stockholms stad lade ut verksamheten på entreprenad. Under 
andra kvartalet förnyades avtalet för ytterligare fyra år, med ett 
årligt potentiellt värde på cirka 60 Mkr. 

Händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser finns att rapportera.



KVARTALSFÖRDELADE RESULTATRÄKNINGAR
 
 2005 2005 2004 2004 2004 2004 2003 2003
Belopp i Mkr Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3

Nettoomsättning 465 434 467 347 380 369 411 339 

Summa rörelsens intäkter 467 438 469 349 387 372 420 342 
Övriga externa kostnader –138 -128 -163 -106 –126 –115 –160 –121 

Personalkostnader –294 -264 -259 -233 –261 –243 –314 –228 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar –5 -5 -6 -6 –5 –6 –6 –7 

Rörelseresultat efter avskrivningar 30 41 41 4 –5 8 –60 –14
Finansiella poster 0 1 -1 0 0 1 –11 1

Resultat efter finansiella poster 30 42 40 4 –5 9 –71 –13
Skatt på periodens resultat 0 -1 -2 0 0 0 0 0 
Resultat efter skatt 30 41 38 4 –5 9 –71 –13
Resultat per aktie, SEK 30 41 38 4 –5 9 –71 –13 
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 2004-05 2004 
Belopp i kr apr-juni apr-juni jan-juni jan-juni juli-juni jan-dec

Eget kapital 337 224 337 224 337 266

Resultat efter skatt 30 –5 71 4 113 46

Kassaflöde löpande verksamhet 41 3 34 –124 74 -84

Utdelning – – –  – – –

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL OCH ANTAL AKTIER
 2005 2004 2005 2004 2004-05 2004 
Belopp i Mkr apr-juni apr-juni jan-juni jan-juni juli-juni jan-dec

Ingående eget kapital 307 229 266 236 224 236

Utdelning – – – – – –

Ändrad redovisningsprincip – – – –16 – 16

Periodens resultat 30 –5 71  4 113 46

Utgående eget kapital 337 224 337 224 337 266
  
Totalt antal aktier 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj
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Kommunala utbildningsentreprenader med 9 procent till 100 
(92) Mkr. Intäkterna från företagsmarknaden under andra 
kvartalet ökade med 42 procent till 175 Mkr (123) jämfört 
med samma period föregående år, mycket beroende på många 
tecknade avtal inom omställning och ökad uthyrningsverksam-
het. Uthyrningsverksamheten omsatte 134 Mkr under andra 
kvartalet, en ökning med 27 procent jämfört med samma period 
föregående år. 

Omsättning
Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 899 (749) Mkr 
för delårsperioden och med 22 procent till 465 (380) Mkr 
för andra kvartalet 2005. Samtliga marknader visade en ökad 
efterfrågan. 

Under andra kvartalet ökade intäkterna från arbetsmark-
nadsutbildning med 19 procent till 182 Mkr (153) och från 

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER PER RÖRELSEGREN 2005-06-30

Rörelsegren Utbildning Rehabilitering Bemanning Ofördelat Totalt
Belopp i Mkr     

Intäkter totalt  670 2 232 1 905
varav externt  668 2 231 4 905   

Rörelseresultat  101 –1 5 -34 71
(marginal %) 15,1 neg 2,1

Tillgångar  321 1 139 166 627
Skulder  163 1 134 –8 290
Investeringar 5 - 0 3 8
Avskrivningar 6 - 0 4 10

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER PER RÖRELSEGREN 2004-06-30

Rörelsegren Utbildning Rehabilitering Bemanning Ofördelat Totalt
Belopp i Mkr     

Intäkter totalt  565  188 6 759  
varav externt  564  187 8 759  

Rörelseresultat  42  0 -39 3
(marginal %) 7,4  0,2 

Tillgångar  250  97 171 518
Skulder  250  92 -48 294
Investeringar    3 3
Avskrivningar    11 11
Resultatandelar intressebolag    0 0



Jämfört med utgången av 2004 har antalet heltidstjänster per 
sista juni ökat med 250 från 2 444 till 2 694. Förändringen 
fördelar sig på moderbolaget -60 och Lernia Bemanning 310. 
33 medarbetare var under uppsägning per 2005-06-30. 

Moderbolaget
I moderbolaget ingår koncernens stab, service och utvecklings-
verksamhet samt affärsenheterna Utbildning och Rehabilitering. 
Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 334 (284) Mkr. 
Rörelseresultatet blev 22 (-7) Mkr. Balansomslutningen var 538 
(439) Mkr. Investeringarna uppgick till 5 (1) Mkr och likvida 
medlen var 100 (34) Mkr.

Ägarstruktur
Lernia ägs till 100 procent av svenska staten.

Bedömning 2005
Arbetet med att bredda Lernias kundbas fortsätter och ger 
resultat. Lernias intäkter från företagsmarknaden och kommun-
marknaden fortsätter att öka både i absoluta tal och som andel 
av Lernias totala intäkter. Bedömningen är att intäkterna från 
företagsmarknaden, kommunmarknaden och marknaden för 
arbetsmarknadsutbildning på sikt kommer att stå för vardera 
cirka en tredjedel av Lernias totala omsättning.

Bedömningen för 2005 är en fortsatt god intäktsutveck-
ling där marknaden för bemannings- och omställningstjänster 
fortsätter att öka. Lernias rehabiliteringstjänster fortsätter att 
utvecklas enligt plan. 

Lernias tidigare lämnade prognos för 2005 angav ett posi-
tivt resultat efter skatt, minst i nivå med resultatet för 2004, 
det vill säga 50 Mkr. Med hänsyn till ovanstående bedömning, 
ändras prognosen för 2005 till ett resultat efter skatt på cirka 
100 Mkr, vilket är väsentligt bättre än motsvarande resultat för 
2004.

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

Definitioner
Se årsredovisningen 2004.

Stockholm den 2 september 2005

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

Resultat
Rörelseresultatet för delårsperioden ökade kraftigt till 71 (3) 
Mkr och för andra kvartalet 2005 till 30 (-5) Mkr. Resultat 
efter skatt uppgick för delårsperioden till 71 (4) Mkr. Den kraf-
tiga resultatförbättringen berodde på fullt genomslag av genom-
förda effektivitetsförbättringar inom affärsenhet Utbildning och 
god resursdimensionering gentemot marknadsefterfrågan i alla 
affärsenheter.

Rörelsegrenar
Omsättningen för delårsperioden ökade för Utbildning med 19 
procent till 670 Mkr. För Bemanning ökade omsättningen med 
23 procent till 232 Mkr. Rehabilitering är under uppbyggnad 
och hade en omsättning på 2 Mkr. 

Utbildnings marginal uppgick till 15,1 procent. Motsvarande 
helårsmarginalen för 2004 var 9,8 procent.

Bemannings marginal uppgick till 2,1 procent. Motsvarande 
helårsmarginal för 2004 var 3,5 procent. 

Skatt
Någon skattekostnad uppkommer inte i moderbolaget beroende 
på ackumulerade underskottsavdrag. Skattekostnaden i koncer-
nen består av uppskjuten skatt avseende pensionsåtaganden.

Säsongsvariation
Verksamheten inom Utbildning påverkas liksom all utbildnings-
verksamhet av sommaruppehåll och julledighet. Bemanning 
är starkt beroende av antalet arbetsdagar i månaden. Antalet 
arbetsdagar för andra kvartalet var 62 (60) dagar. 

Investeringar
Investeringarna uppgick under andra kvartalet 2005 till 5 (1) 
Mkr, varav 2 (1) Mkr avsåg IT-utrustning och 3 (0) Mkr övriga 
maskiner och inventarier. För delårsperioden uppgick investe-
ringarna till totalt 8 (8) Mkr.

Finansiering och likviditet
Per den 30 juni 2005 uppgick de likvida medlen till 101 Mkr 
jämfört med 72 Mkr vid årsskiftet. Kundfordringarna har för 
delårsperioden ökat med cirka 90 Mkr till följd av ökad omsätt-
ning. Outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 100 Mkr jäm-
fört med 74 Mkr vid årsskiftet.

Balansräkning
Balansomslutningen uppgick till 627 (518) Mkr. Det egna kapi-
talet uppgick till 337 (224) Mkr, vilket gav en soliditet på 54 
(43) procent. 

Redovisningsprinciper
Årsredovisningslagen 2004:1173 tillämpas och bolaget 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 under andra kvartalet 2005 
uppgick till 2 621 (2 313), en ökning med 308 heltidstjänster. 

Informationstillfällen 2005

Delårsrapport jan-sep, 2005: Fredagen den 4 november 2005

Bokslutskommuniké jan-dec, 2005: Måndagen den 30 januari 2006

Årsredovisning och delårsrapporter publiceras även på www.lernia.se

Org nr 556465-9414, Säte Stockholm


