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›  Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 2 179 mkr för helåret och med 35 procent till 638 mkr för fjärde kvarta-

let jämfört med samma perioder föregående år.

›  Rörelseresultatet utvecklades mycket starkt och uppgick för helåret till 132 (95) mkr och för fjärde kvartalet till 18 

(16) mkr.

›  Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 150 (109) mkr och för fjärde kvartalet till 37 (31) mkr.

›  Resultat per aktie uppgick för helåret till 150 (109) kr och för fjärde kvartalet till 37 (31) kr. 

›  Styrelsen föreslår en utdelning på 50 (25) mkr för 2006, motsvarande 50 (25) kr per aktie.

›  Bedömningen för 2007 är en omsättning och ett rörelseresultat i nivå med 2006. 

Lernia finns över hela Sverige och erbjuder kompetensförsörjning med 
tjänster inom bemanning, utbildning, rehabilitering och omställning till 
individer, 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 5 000 
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
Den svenska industrikonjunkturen var fortsatt stark under årets fjärde 
kvartal med god ordertillväxt och höga produktionsvolymer.  
 Efterfrågan inom den privata tjänstesektorn var fortsatt stark medan 
försäljningstillväxten inom detaljhandeln dämpades något jämfört med 
tidigare kvartal. Byggkonjunkturen var fortsatt stark och det rådde 
brist på kvalificerad arbetskraft. 

Bemanning
Bemanningsmarknaden visade fortsatt stark tillväxt under fjärde kvar-
talet. Tillväxten för Lernia Bemanning utvecklades positivt under kvar-
talet och omsättningen ökade med 85 procent jämfört med fjärde 
kvartalet 2005. Tillströmningen av nya kunder var god under perioden, 
främst bland små och medelstora företag inom industri-, teknik- och 
logistikområdena. Även återköpsfrekvensen ökade jämfört med motsva-
rande period föregående år. Lernia Bemannings marknadsandel inom 
delområde industri/lager låg på cirka 20 procent. 
 Svårigheter att finna kvalificerad arbetskraft till industriföretagen 
påverkade även under fjärde kvartalet möjligheten negativt till ytterli-
gare tillväxt.

Utbildning
Under kvartalet rådde osäkerhet om framtida tillgänglig marknad för 
offentligt upphandlad utbildning. 

 På företagsmarknaden karaktäriseras efterfrågan dels av krav-/certi-

fieringsutbildningar, dels av ledar-/medarbetarskapsprogram.
 Det genomsnittliga antalet personer som under fjärde kvartalet gick 
en arbetsmarknadsutbildning eller en föreberedande utbildning var cir-
ka 26 600, cirka 4 700 fler än motsvarande period 2005. 
 Fjärde kvartalets mätning visar att av dem som genomgått Lernias 
arbetsmarknadsutbildningar fick 73 procent arbete inom 90 dagar 
efter avslutad utbildning.
 Inom området kommunala utbildningsentreprenader är trenden fort-
farande att vissa kommuner behåller ett antal utbildningar i egen regi, 
medan kommuner där marknaden är mognare, ökar konkurrensutsätt-
ningen. 
 Efterfrågan på omställningstjänster inom ramen för Trygghetsfon-
dens TSL-avtal var i nivå med föregående kvartal. Sedan starten 2004 
och fram till 31 december 2006 har 780 företag anlitat Lernia för 
omställningsuppdrag för cirka 5 300 medarbetare.
 Företagens och Försäkringskassans efterfrågan på arbetslivsinriktad 
rehabilitering var fortsatt låg under fjärde kvartalet.

Företagsövergripande händelser under fjärde kvartalet 2006
Lernia Bemanning skrev ramavtal med Strängbetong avseende både 
bemanning och rekrytering till alla Strängbetongs sju produktionsan-
läggningar i Sverige. 
 Lernia övertog pågående och framtida KY-utbildningar i produk-
tionsteknik och produktionslogistik i Skövde från Volvo.
 Avtal om omställningstjänster tecknades med Swedish Meats ek för 
och Findus Sverige AB.
 Avtal om konsult- och utbildningstjänster tecknades med bland andra 
SCA Skog AB och Vopak Logistics Nordic AB.
 I den budget som regeringen presenterade i oktober 2006, aviserades 
sänkta anslag till arbetsmarknadspolitiska åtgärder från och med 
2007.  Tillgänglig marknad för yrkesutbildningar och förberedande 
utbildningar förväntas minska från nivån 2,4 mdr 2006 till 1,2 mdr 
2007. Merparten av Lernias omsättning från denna marknad härrör sig 
från yrkesutbildningar, där förväntad minskning av tillgänglig marknad 
bedöms till cirka 30 procent från och med 2007. Som en konsekvens 
av dessa nya marknadsförutsättningar har uppsägning av personal och 
avveckling av hyrda lokaler skett under fjärde kvartalet och cirka 28 
mkr har tagits som omstruktureringskostnad i 2006 års bokslut.

Händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Omsättning
Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 2 179 (1 742) mkr för 
helåret och med 35 procent till 638 (472) mkr för fjärde kvartalet 
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NYCKELTAL 2006 2005 2006 2005 2004  
 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec jan-dec

Omsättningsförändring,% 35,2 1,1 24,6 11,6 –6,7

Rörelsemarginal, % 2,8 3,4 6,0 5,4 3,1

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

Avkastning på totalt kapital, % 17,8 16,3 9,2

Avkastning på sysselsatt kapital, % 30,4 28,4 18,4

Avkastning på eget kapital, % 34,3 34,0 18,9

Soliditet, % 57 59 57 59 48

Medelantal anställda 4 019 2 820 3 562 2 652 2 422

   Lernia AB 1 360 1 343 1 339 1 335 1 283

   Lernia Bemanning AB 2 659 1 477 2 223 1 317 1 139

Omsättning per anställd, tkr 160 169 616 644 641

   Lernia AB 268 246 968 932 905

   Lernia Bemanning AB 106 102 406 398 372

Förädlingsvärde per anställd, tkr 114 113 447 457 431

Resultat efter skatt per anställd, tkr 9 11 42 41 19

KASSAFLÖDESANALYS 2006 2005 2006 2005 2004 
Belopp i Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec jan-dec

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten före föränd-
ringar i rörelsekapital 18 25 137 100 17

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 86 44 89 43 –84

Kassaflöde från den löpande 
investeringsverksamheten –2 0 –11 –6 0

Kassaflöde från den löpande 
finansieringsverksamheten – – –25 – –

Periodens kassaflöde 84 44 53 37 –84

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG     3 månader    12 månader

 2006 2005 2006 2005 
Belopp i Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning 638  472 2 179 1 742

Summa rörelsens intäkter 642 477 2 193 1 760
Övriga externa kostnader –178 –154 –581 –530

Personalkostnader –441 –302 –1 461 –1 116

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar –5 –5 –19 –19

Summa rörelsekostnader –624 –461 –2 061 –1 665
Rörelseresultat 18 16 132 95
Finansiella intäkter 1 1 3 2

Finansiella kostnader 0 0 0 0

Resultat före skatt 19  17 135 97
Skatt 18 14 15 12

Resultat efter skatt 37 31 150 109
Resultat per aktie, Kr 37 31 150 109

Genomsnittligt antal aktier 1 miljon 1 miljon 1 miljon 1 miljon

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i Mkr 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31

Materiella anläggningstillgångar 60 62 65
Långfristiga fordringar 11  1 –

Uppskjutna skattefordringar 80 60 47
Kortfristiga fordringar 569 402 348
Likvida medel 162 109 98
Summa tillgångar 882 634 558
Eget kapital 500 375 266
Långfristiga räntebärande skulder 4 3 –
Avsättning till pensioner – – 11
Övriga långfristiga avsättningar 4 4 4
Kortfristiga räntebärande skulder 3 2 26
Övriga kortfristiga skulder 345 235 237
Kortfristiga avsättningar 26 15 14
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 882 634 558

2006. Även för detta kvartal är de främsta orsakerna en kraftigt ökad 
efterfrågan på bemanningstjänster från företagsmarknaden.  
 Bemanningsverksamheten omsatte 281 (152) mkr under fjärde 
kvartalet, en ökning med 85 procent jämfört med samma period före-
gående år.
 Inom Utbildning ökade företagsintäkterna för fjärde kvartalet med 
14 procent och uppgick till 40 (35) mkr. Intäkter från kommunala 
utbildningsentreprenader var i nivå med föregående år och uppgick till 
112 (111) mkr och marknaden för arbetsmarknadsutbildning ökade 
med 20 procent till 195 (162) mkr.

Resultat
Rörelseresultatet för helåret ökade till 132 (95) mkr och för fjärde 
kvartalet 2006 till 18 (16). Resultatförbättringen beror framförallt på 
god resultatutveckling i affärsenheten Bemanning. Till följd av bedömd 
fortsatt god resultatutveckling har ytterligare 20 mkr aktiverats avse-
ende latent skatt vilket förbättrat resultatet efter skatt. Resultat efter 
skatt uppgick för helåret till 150 (109) mkr.

Affärsenheter
För Bemanning ökade omsättningen för helåret med 73 procent till 
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KVARTALSFÖRDELADE RESULTATRÄKNINGAR 
     2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005

Belopp i Mkr     Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1

Nettoomsättning 638 500 564 477 472 371 465 434
Summa rörelsens intäkter 642 503 567 481 477 378 467 438
Övriga externa kostnader –178 –121 –147 –135 –154 –110 –138 –128
Personalkostnader –441 –343 –375 –302 –302 –256 –294 –264
Avskrivningar och nedskrivningar –5 –4 –6 –4 –5 –4 –5 –5
Rörelseresultat  18 35 39 40 16 8 30 41
Finansiella intäkter 1 0 1 1 1 0 0 1
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat före skatt 19 35 40 41 17 8 30 42
Skatt  18 –1 –1 –1 14 –1 0 –1
Resultat efter skatt 37 34 39 40 31 7 30 41
Resultat per aktie, kr 37 34 39 40 31 7 30 41
Genomsnittligt antal aktier 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj

DATA PER AKTIE 
 2006 2005 2006 2005 2004 
Belopp i kr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec jan-dec

Eget kapital 500 375 500 375 266
Resultat efter skatt 37 31 150 109 46
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 86 44 89 43 –84
Utdelning – – 25 – –

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL OCH ANTAL AKTIER
 2006 2005 2006 2005 2004 
Belopp i Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec jan-dec

Ingående eget kapital 463 344 375 266 236
Utdelning – – –25 – –
Ändrad redovisningsprincip – – – – –16
Periodens resultat 37 31 150 109 46
Utgående eget kapital 500 375 500 375 266
Totalt antal aktier 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj

LERNIA 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

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 kvartalet 
var 63 (64) dagar. 

Investeringar
Investeringarna uppgick under 2006 till 17 (14) mkr, varav 7 (5) mkr 

904 (524) mkr. Marginalen för helåret var 9,5 (5,2) procent. 
 För Utbildning ökade omsättningen för helåret med 5 procent till  
1 293 (1 235) mkr. Marginal för helåret var 9,6 (10,8) procent.

Skatt
Någon skattekostnad uppkommer inte i moderbolaget beroende på 
ackumulerade underskottsavdrag som uppgår till cirka 375 mkr. 
Under 2006 har underskottsavdragens värde omprövats vilket med-
fört att uppskjuten skatt har aktiverats med 20 mkr. 
Skattekostnaden i koncernen består därutöver i huvudsak av upp-
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RESULTAT- OCH BALANSPOSTER PER AFFÄRSENHET 2005-12-31

Affärsenhet Utbildning Bemanning Ofördelat Totalt
Belopp i Mkr

Intäkter totalt 1 235 524 1 1 760
varav externt  1 234 521 5 1 760
Rörelseresultat 133 27 –65 95
(marginal %) (10,8) (5,2)
Tillgångar  307 131 196 634
Skulder  146 126 –13 259
Investeringar 11 2 5 18
Avskrivningar 12 0 7 19

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER PER AFFÄRSENHET 2006-12-31

Affärsenhet Utbildning Bemanning Ofördelat Totalt
Belopp i Mkr

Intäkter totalt 1 293 904 –4 2 193
varav externt 1 289 903 1 2 193
Rörelseresultat 124 86 –78 132
(marginal %) (9,6) (9,5)
Tillgångar  351 253 278 882
Skulder  179 247 –45 381
Investeringar 11 2 7 20
Avskrivningar 12 1 6 19



 Bedömningen för 2007 är att Lernias omsättning på bemannings-
marknaden och företagsmarknaden för utbildning fortsätter att utveck-
las positivt medan Lernias omsättning avseende offentligt upphandlad 
utbildning minskar, beroende på minskande tillgänglig marknad. Mark-
naden för omställningstjänster bedöms vara på samma nivå 2007 som 
2006.  Marknaden för rehabiliteringstjänster är svårbedömd, men för-
väntas öka under 2007. Totalt för koncernen innebär det en bedömd 
omsättning i nivå med 2006 och ett rörelseresultat i nivå med 2006.

Årsstämma
Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 27 mars 2007 på Lernias 
huvudkontor i Stockholm.

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

Definitioner
Se årsredovisningen 2005.

Stockholm den 30 januari 2007

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

World Trade Center, 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

avsåg IT-utrustning och 10 (9) mkr övriga maskiner och inventarier. 
För fjärde kvartalet uppgick investeringarna till totalt 3 (3). Under 
2006 har dessutom investeringar i fordon gjorts via finansiell leasing 
motsvarande en investeringsnivå på 3 (5) mkr.

Finansiering och likviditet
Per den 31 december 2006 uppgick de likvida medlen till 162 (109) 
mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i 
rörelsekapital uppgick till 137 (100) mkr för helåret och till 18 (25) 
för fjärde kvartalet. Kundfordringarna per den 31 december har ökat 
med cirka 160 mkr jämfört med föregående år till följd av ökad 
omsättning. Outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 100 (100) mkr.

Balansräkning
Balansomslutningen uppgick till 882 (634) mkr. Det egna kapitalet 
uppgick till 500 (376) mkr, vilket ger en soliditet på 57 (59) procent. 
Avkastningen per den 31 december 2006 på totalt, sysselsatt och eget 
kapital uppgick till 17,8 (16,3) procent, 30,4 (28,4) procent respekti-
ve 34,3 (34,0) procent.

Omstruktureringsreserv
Resultat för fjärde kvartalet har belastats med 28 (13) mkr för 
omstruktureringskostnader för arbetsbefriad personal och outnyttjade 
lokaler inom Utbildning. 

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 under fjärde kvartalet 2006 upp-
gick till 4 019 (2 820), en ökning med 1 199 heltidstjänster. Ökningen 
är främst hänförlig till Lernia Bemanning. Jämfört med utgången av 
2005 har antalet heltidstjänster per den 31 december ökat med 1 259 
från 2 726 till 3 985. Lernia AB har minskat med 9 och Lernia 
Bemanning AB har ökat med 1 268. Andelen kvinnor i Lernia uppgår 
till 31 (32) procent av de anställda. Per den 31 december 2006 var 71 
medarbetare under uppsägning.

Moderbolaget
I moderbolaget ingår koncernens stab, service och utvecklingsverksam-
het samt affärsenheten Utbildning. Omsättningen under fjärde kvartalet 
uppgick till 364 (329) mkr och för helåret till 1 296 (1 244) mkr. 
Rörelseresultatet blev 28 (49) mkr för helåret och -8 (-5) mkr för 
fjärde kvartalet. Balansomslutningen var 684 (539) mkr.  
 Investeringarna uppgick under året till 17 (14) mkr och likvida med-
len var 162 (109) mkr.

Ägarstruktur
Lernia ägs till 100 procent av svenska staten.

Föreslagen utdelning
Styrelsen föreslår att 50 (25) mkr lämnas i utdelning för år 2006, 
motsvarande 50 (25) kr per aktie.

Bedömning 2007
Arbetet med att bredda Lernias kundbas fortsätter och ger positivt 
resultat. Lernias intäkter från företagsmarknaden fortsätter att öka 
både i absoluta tal och som andel av Lernias totala intäkter. Ett lång-
siktigt mål är att intäkterna från företagsmarknaden ska utgöra två 
tredjedelar av koncernens omsättning. (2006, cirka 50 procent). 

Informationstillfällen 2007
Årsredovisningen för 2006 kommer att publiceras i mars 2007

Årsstämma: Tisdagen den 27 mars 2007

Delårsrapport 1 jan-31 mars, 2007: Fredagen den 27 april 2007

Delårsrapport 1 jan-30 juni, 2007:  Fredagen den 24 augusti 2007

Delårsrapport 1 jan-30 sep, 2007: Fredagen den 26 oktober 2007

Bokslutskommuniké 1 jan-31 dec, 2007: Onsdagen den 30 januari 2008

Årsredovisning och delårsrapporter publiceras även på www.lernia.se
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