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› Intäkterna ökade med 2 procent till 659 (648 f.å.) mkr första kvartalet jämfört med samma period  
 föregående år

› Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 28 (14) mkr 

› Rörelsemarginalen för första kvartalet var 4,2 (2,2) procent

›  Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till 21 (11) kr

› Soliditeten är 54 (57) procent

Lernia Delårsrapport 
1 januari – 31 mars 2012

Lernias och marknadens utveckling
Lernias utveckling under första kvartalet uppvisar en tillväxt 
om cirka 2 procent jämfört med samma period föregående år, 
omsättningen var dock ca 6 procent lägre än fjärde kvartalet 2011.  
Intäktsökningen är driven av Lernia Utbildning som ökat cirka  
6 procent jämfört med samma period föregående år. Bemannings 
intäktstrend som var vikande under det andra halvåret 2011 har 
stabiliserats under det första kvartalet och är endast marginellt 
lägre jämfört med samma period förra året. Det förbättrade resul-
tatet, jämfört med föregående år, förklaras huvudsakligen av en 
ökad omsättning inom Lernia Utbildning.

Konjunkturinstitutets rapport i mars visar att företagens för-
troende för ekonomin har stärkts, vilket är tecken på att konjunk-
turen är på väg att vända efter en dyster höst. Dock förutspås att 
återhämtningen blir långsam, bland annat genom en svag utveck-
ling i viktiga exportländer. 

Rapporten tar också upp att arbetslösheten minskar lång-
samt och fortfarande kommer att vara över 7 procent 2014. 
Långtidsarbetslösheten kommer sannolikt att stiga ytterligare, 
vilket innebär att arbetskraft riskerar att permanent slås ut från 
arbetsmarknaden.       

Vidare visar rapporten på att matchningen fungerar sämre, 
det vill säga att företagen har svårt att rekrytera personal trots 
att arbetslösheten är hög. Det indikerar att arbetskraften har fel 
kompetens eller inte bor där jobben finns. Just här finns Lernias 
största utmaning och möjlighet. Vi jobbar för att överbrygga 
detta gap genom att utveckla individers kompetens för att bättre 
matcha arbetsmarknadens behov. 

Swedbanks/Silfs Inköpschefsindex (PMI) sjönk i mars mar-
ginellt jämfört med i februari. Även om återhämtningen i PMI 
har tappat fart är det alltjämt en konjunkturförstärkning i indu-
strin som framträder under årets första kvartal jämfört med 
fjolårets sista tre månader, en uppgång med 1,9 indexenheter. 
Industriföretagens produktionsplaner för det närmaste halvåret 
är fortsatt expansiva, även om en mindre nedrevidering gjordes i 
mars jämfört med månaden innan.

Omsättning och resultat
Koncernens intäkter ökade med 2 procent till 659 (648) mkr för 
första kvartalet 2012. 

Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till 21 (11) mkr.  
Koncernens rörelseresultat för första kvartalet ökade till  
28 (14) mkr. Resultatförbättringen beror framför allt på  
ökad omsättning inom Lernia Utbildning. 

Bemanning
Intäkterna för första kvartalet minskade med 1 procent jämfört 
med motsvarande period föregående år till 307 (312) mkr. Den 
kraftiga tillväxten för Lernia Bemanning under 2011 på 56 procent 
dämpades under fjärde kvartalet i samband med konjunkturned-

gången. Denna utveckling har dock planat ut under första kvarta-
let 2012. Fortfarande råder en stark prispress på marknaden som 
påverkar bolagets marginaler. 

Lernia Bemanning är fortsatt det näst största bemanningsföre-
taget inom ”blue-collar”-segmentet enligt Almegas senaste mät-
ning, Bemanningsföretagens Topp 25. 

Utbildning
Intäkterna för första kvartalet ökade med 6 procent jämfört med 
motsvarande period föregående år till 326 (307) mkr. 
Omsättningsförbättringen förklaras främst av en ökad omsätt-
ning då fyllnadsgraden på bolagets utbildningar är hög. En fort-
satt mycket hög prispress kännetecknar marknaden med lägre 
marginaler som följd, men resultatmässigt kompenseras detta till 
viss del av ökade volymer. Sökandetrycket till våra utbildningar 
har varit högt under det första kvartalet. Utökat kundval för den 
enskilde deltagaren fortsätter att introduceras på fler utbildnings-
områden och delmarknader.

Konkurrensen ökar dock på grund av att fler aktörer går in på 
marknaden. Trenden att ett antal upphandlingar avgjorts genom 
lottning då anbudsgivarna bedömts ha ett likvärdigt erbjudande i 
pris- och kvalitet, fortsätter under första kvartalet.

Lernia Utbildning fick under kvartalet besked om att man 
tappat nuvarande kontrakt med Arbetsförmedlingen avseende 
Industriteknikutbildningar på 22 orter motsvarande en årlig 
omsättning på ca 70 mkr. Lernia Utbildning har under kvartalet 
utan framgång begärt överprövning av beslutet i domstol.

 
College
Intäkterna för första kvartalet minskade med 20 procent jäm-
fört med motsvarande period föregående år till 29 (36) mkr. 
Minskningen härrör sig främst från att en underentreprenad 
för vuxenutbildning i Kävlinge överförts till drift inom Lernia 
Utbildning. Kvarvarande verksamhets intäkter har minskat 
på grund av färre elever jämfört med sista kvartalet 2011. I ett 
övergångsskede har bortfallet av elever även medfört ett för-
sämrat resursutnyttjande och resultatet har påverkats negativt. 
Befolkningsstatistiken visar att kullarna av gymnasieelever fort-
sätter minska de närmaste åren vilket tillsammans med föränd-
rade preferenser i åldersgruppen och fler aktörer på marknaden 
leder till ökad konkurrens om de kvarvarande eleverna.

Arbete har pågått med att fokusera verksamheten i syfte att  
nå en långsiktigt stabil och lönsam verksamhet. 
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Finansiell ställning och likviditet
Balansomslutningen uppgick till 968 (981) mkr. Eget kapital upp-
gick till 519 (562) mkr, vilket ger en soliditet på 54 (57) procent.

Per den 31 mars 2012 uppgick likvida medel till 141 (166) mkr. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i 
rörelsekapital uppgick för första kvartalet till 32 (19) mkr.

Skatt
Redovisad uppskjuten skattefordran har minskat med 8 mkr under 
kvartalet. Någon aktuell skattekostnad uppkommer inte i moder-
bolaget beroende på ackumulerade skattemässiga underskotts-
avdrag som per 2011-12-31 uppgår till cirka 210 mkr.

Investeringar
Investeringarna uppgick för första kvartalet 2012 till 5 (46) mkr, 
varav 2 (3) avsåg övriga maskiner och inventarier och 3 (0) avsåg 
förbättringsutgifter på annans fastighet. Under första kvartalet har 
investeringar i fordon gjorts via finansiell leasing motsvarande en 
investeringsnivå på 0 (0).   

Omstruktureringskostnader
Resultatet för första kvartalet har belastats med 1 mkr för arbets-
befriad personal.

Omstruktureringsreserven på 45 mkr i bokslutet 2011 har nytt-
jats med 10 mkr första kvartalet, varav 9 mkr för arbetsbefriad  
personal och 1 mkr för outnyttjade lokaler. 

Medarbetare
Medelantalet anställda i koncernen för första kvartalet uppgick till 
3 794 (3 648), en ökning med 146 heltidstjänster jämfört med mot-
svarande period föregående år. 

Jämfört med utgången av 2011 har antalet heltidstjänster 
per den 31 mars 2012 minskat med 436 från 4 102 till 3 666. 
Moderbolaget har minskat med 2, Utbildning har ökat med 115, 
Bemanning har minskat med 455, College har minskat med 41 och 
Företagspartner under avveckling har minskat med 53. Andelen 
kvinnor i koncernen uppgår till 32 (33) procent av de anställda. 
Per den 31 mars 2012 var 96 medarbetare under uppsägning. 
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Händelser efter periodens utgång
Lernia har beslutat att lämna sin verksamhet inom ungdoms-  
gymnasieskolan. Avtal har tecknats om överlåtelser till två 
aktörer. Skolorna som har överlåtits är Stockholms Tekniska 
Gymnasium, Portalens Gymnasium i Göteborg, Portalens 
Gymnasium i Lidköping, Portalens Gymnasium i Uddevalla, 
Malmö Tekniska Gymnasium, Lunds Tekniska Gymnasium och 
Åby Travgymnasium. Överlåtelserna är villkorade av tillstånd från 
skolinspektionen. Lernia har också bedrivit två gymnasieskolor 
på entreprenad i Kävlinge och Ronneby. Som en konsekvens av 
beslutet ovan kommer entreprenaderna inte att förnyas i sam-
band med att kontraktstiden går ut. Tillsammans med respektive 
kommun arbetar Lernia med att hitta lösningar för den fortsatta 
verksamheten under det kommande läsåret. Under andra kvartalet 
kommer resultatet att belastas negativt med ca 25 mkr med anled-
ning av överlåtelserna. 

Håkan Carrefors tillträdde den 21 mars 2012 som HR ansva-
rig för Lernia AB och koncernen och ingår i kretsen för ledande 
befattningshavare. Han uppbär fast månadslön och ingen rörlig 
ersättning. Hans ersättning ligger även i övrigt inom ramen för 
de riktlinjer som gäller för anställningsvillkor för ledande befatt-
ningshavare i statligt ägda bolag.

Moderbolaget
I moderbolaget ingår koncernens affärsledning liksom affärs-
stöden Ekonomi, Marknad, HR/Personal och Affärs- och verk-
samhetsutveckling samt Business Control. Intäkterna under  
första kvartalet uppgick till 30 (54) mkr. Rörelseresultatet blev  
-22 (-16) mkr för första kvartalet. Balansomslutningen var  
478 (513) mkr. Investeringarna uppgick under första kvartalet  
till 1 (3) mkr och likvida medlen uppgick till 134 (138) mkr.

Ägarstruktur
Lernia ägs till 100 procent av svenska staten.

Risker och säkerhetsfaktorer
Den finansiella strategin är inriktad mot att bolaget av egen 
kraft ska kunna finansiera utveckling och behov av förändringar. 
Bolagets kapitalstruktur ska långsiktigt motsvara en soliditetsnivå 
på 35-50 procent. Koncernens placeringspolicy fastställs av sty-
relsen och kreditrisken är normalt låg beträffande kundfordringar 
och övriga fordringar. De största riskerna för Lernia är struktu-
rella och konjunkturella marknadsrisker på både utbildnings- och 
bemanningsmarknaden samt politiska risker framförallt vad gäller 
marknaden för arbetsmarknadspolitiska program. För närmare 
redogörelse av Lernias risker hänvisas till sidan 12 i senaste  
års-redovisningen.

Kommande redovisningsstandarder
Ändringarna i redovisningen av förmånsbestämda pensions-
planer enligt IAS 19 ska tillämpas från och med den 1 januari 2013. 
Förändringen kommer sannolikt att ha en väsentlig negativ effekt 
på koncernens eget kapital. Beloppet uppgick till 107 mkr vid års-
bokslutet 2011.

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 
upprättas enligt IAS 34, Delårsrapportering, och för moderbolaget 
i enlighet med Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna 
som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer 
med de redovisningsprinciper som användes vid upprättande av 
den senaste årsredovisningen.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner har ägt rum mellan Lernia och närstående som 
väsentligen påverkat bolaget ställning och resultat.

Segmentredovisning

Bemanning:  Bemannar svenska industri- och logistikföretag  
 samt erbjuder omställningstjänster

Utbildning:  Utbildar vuxna tillsammans med Arbets-  
 förmedling, kommuner och högskola

College:  Gymnasieutbildning för ungdomar

Lernia i korthet

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder tjäns-
ter inom utbildning, bemanning, rekrytering och omställning vid 
mer än 80 kontor över hela landet. Lernia gör det möjligt för män-
niskor och företag att stärka sin konkurrenskraft genom rätt kompe-
tens. Vi vet att kompetens gör skillnad. Besök gärna www.lernia.se.
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Granskning av bolagets revisorer
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av  
bolagets revisor.

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

Stockholm den 26 april 2012
Birgitta Ågren Böhlin, styrelseordförande 
Sven-Runo Bergqvist, styrelseledamot 
Per-Arne Blomquist, styrelseledamot 
Kristina Ekengren, styrelseledamot 
Peter Hägglund, styrelseledamot 
Anna Klingspor, styrelseledamot 
Karin Strömberg, styrelseledamot 
Inge Lindroth, styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) 
Erling Björkman, styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) 
Eva Wiklund, styrelseledamot (arbetstagarrepresentant)

För ytterligare information kontakta:
Helena Skåntorp, koncernchef och verkställande direktör,  
telefon 0708-18 39 07, e-post: helena.skantorp@lernia.se 

Nils Bengtsson, ekonomidirektör,  
telefon 0707-12 24 25, e-post: nils.bengtsson@lernia.se
 

INFORMATIONSTILLFÄLLEN 2012
Delårsrapport 1 jan – 30 juni 2012:  tisdagen den 17 juli 2012
Delårsrapport 1 jan – 30 sep 2012:  torsdagen den 25 oktober 2012
Bokslutskommuniké 1 jan – 31 dec 2012:  torsdagen den 14 februari 2013

DEFINITIONER 
Se årsredovisning 2011.
Årsredovisning och delårsrapporter publiceras på www.lernia.se
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Rapport över totalresultat i sammandrag för koncernen

Belopp i mkr 2012  
jan-mar

2011  
jan-mar

Periodens resultat 21 11

Periodens totalresultat hänförligt till moder- 
företagets aktieägare

21 11

Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag för  
koncernen

Aktiekapital Balanserade
vinstmedel

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 1 januari 2011 100 451 551

Förändringar i eget kapital för 
perioden

Periodens totalresultat *) 11 11

Utgående balans 31 mars 2011 100 462 562

Ingående balans 1 januari 2012 100 398 498

Förändringar i eget kapital för 
perioden

Utdelning 0

Periodens totalresultat *) 21 21

Utgående balans 31 mars 2012 100 419 519

*) Periodens totalresultat utgörs av periodens resultat

Resultaträkning i sammandrag för koncernen

Belopp i mkr 2012  
jan-mar

2011  
jan-mar

Intäkter 658 646

Övriga rörelseintäkter 1 2

Summa rörelsens intäkter 659 648

Personalkostnader -482 -457

Övriga externa kostnader -146 -171

Avskrivningar/nedskrivningar -3 -6

Summa rörelsekostnader -631 -634

Rörelseresultat 28 14

Finansiella intäkter 0 1

Finansiella kostnader 0 0

Finansnetto 0 1

Resultat före skatt 28 15

Skatt -7 -4

Periodens resultat hänförligt till moder- 
företagets aktieägare

21 11

Resultat per aktie före och efter utspädning, Kr 21 11

Genomsnittligt antal aktier 1 milj 1 milj

Balansräkning i sammandrag för koncernen

Belopp i mkr 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggnings- 
tillgångar

10 59 10

Materiella anläggningstillgångar 54 46 53

Pensionstillgångar, netto 68 68 68

Uppskjuten skattefordran 34 49 41

Summa anläggningstillgångar 166 222 172

Skattefordringar 0 5 9

Kundfordringar 555 495 536

Övriga fordringar 106 93 70

Likvida medel 141 166 164

Summa omsättnings-
tillgångar

802 759 779

Summa tillgångar 968 981 951

Eget kapital hänförligt till  
moderföretagets aktieägare

519 562 498

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 5 2 6

Summa långfristiga skulder 5 2 6

Kortfristiga räntebärande skulder 4 5 4

Leverantörsskulder 62 60 76

Övriga skulder 343 331 322

Avsättningar 35 21 45

Summa kortfristiga skulder 444 417 447

Summa skulder och eget kapital 968 981 951

Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen

Belopp i mkr 2012 
jan-mar

2011
jan-mar

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar i rörelsekapital

32 19

Ökning (-) / Minskning (+) av kundfordringar -60 -25

Ökning (-) / Minskning (+) av övriga rörelse-
fordringar

14 -7

Ökning (+) / Minskning (-) av leverantörs-
skulder

2 -18

Ökning (+) / Minskning (-) av övriga rörelse-
skulder

-6 66

Kassaflöde löpande verksamheten -18 35

Kassaflöde investeringsverksamheten -5 -45

Kassaflöde finansieringsverksamheten 0 -

Periodens kassaflöde -23 -10
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Nyckeltal för koncernen

2012  
jan-mar

2011  
jan-mar

Omsättningsförändring % 1,7 38,0

Rörelseresultat 28 14

Rörelsemarginal % 4,2 2,2

Vinstmarginal % 4,2 2,3

Soliditet, % 54 57

Medelantal anställda, koncern 3 794 3 648

Medelantal anställda,  
moderbolag

80 74

Omsättning per anställd, koncern, tkr 174 178

Förädlingsvärde per anställd, koncern, tkr 134 129

Resultat efter skatt per anställd, koncern, tkr 6 3

Resultaträkning i sammandrag för moderbolaget

Belopp i mkr 2012  
jan-mar

2011  
jan-mar

Intäkter 0 0

Övriga rörelseintäkter 30 54

Summa rörelsens intäkter 30 54

Personalkostnader -17 -30

Övriga externa kostnader -32 -37

Avskrivningar -3 -3

Summa rörelsekostnader -52 -70

Rörelseresultat -22 -16

Erhållna koncernbidrag 0 -

Resultat från andelar i koncernföretag 0 -

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 1

Finansnetto 0 1

Resultat före skatt -22 -15

Skatt 0 -4

Periodens resultat -22 -19
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Data per aktie för koncernen

Belopp i kronor 2012 
jan-mar

2011 
jan-mar

Eget kapital 519 562

Resultat efter skatt 21 11

Kassaflöde från den löpande verksamheten -18 35

Balansräkning i sammandrag för moderbolaget

Belopp i mkr 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31

Materiella anläggnings- 
tillgångar

40 38 43

Andelar i koncernföretag 30 9 30

Uppskjuten skattefordran 54 72 55

Summa anläggningstillgångar 124 119 128

Kundfordringar 0 0 1

Fordringar hos koncernföretag 190 234 209

Övriga fordringar 17 9 8

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

13 13 13

Summa kortfristiga fordringar 220 256 231

Kassa och bank 134 138 156

Summa omsättningstillgångar 354 394 387

Summa tillgångar 478 513 515

Summa eget kapital 446 467 469

Leverantörsskulder 11 16 19

Aktuella skatteskulder 0 0 0

Övriga skulder 0 4 5

Upplupna kostnader och förut-
betalda intäkter

10 12 7

Avsättningar 11 14 15

Summa kortfristiga skulder 32 46 46

Summa skulder och eget 
kapital

478 513 515
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Rapport över totalresultat i sammandrag för moderbolaget

Belopp i mkr 2012 
jan-mar

2011  
jan-mar

Periodens resultat -22 -19

Periodens totalresultat hänförligt till  
moderföretagets aktieägare

-22 -19
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Rörelseresultat per rörelsesegment 
Belopp i mkr

2012-01-01 
-2012-03-31

2011-01-01 
-2011-03-31

Utbildning 50 25 1)

Bemanning 6 12 1)

College -5 -5 1)

Totalt resultat för rörelsesegment 51 32

Övriga intäkter 2) 0 0

Centrala kostnader moderbolag -23 -18

Finansiella intäkter 0 1

Koncernens resultat före skatt 28 15

 
Rörelsesegment 

Intäkter per rörelsesegment 
2011-01-01 – 2011-03-31

Utbildning 1) Bemanning 1) College 1) Summa rörelse-
segment 

Eliminering 2) Totalt

Intäkter från externa kunder 304 311 28 643 5 648

Interna intäkter 3 1 8 13 -13 0

Summa intäkter 307 312 36 656 -8 648

2012-01-01 – 2012-03-31 Utbildning Bemanning College Summa Rörelse-
segment

Eliminering 2) Totalt

Intäkter från externa kunder 324 306 28 658 1 659

Interna intäkter 2 1 1 4 -4 0

Summa intäkter 326 307 29 662 -3 659

Kvartalsfördelade resultaträkningar för koncernen

2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010

Belopp i mkr Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2

Intäkter 658 695 610 702 646 629 487 533

Övriga rörelseintäkter 1 4 1 3 2 5 2 2

Summa rörelsens intäkter 659 699 611 705 648 634 489 535

Personalkostnader -482 -498 -503 -524 -457 -434 -360 -375

Övriga externa kostnader -146 -180 -131 -152 -171 -157 -115 -117

Avskrivningar/nedskrivningar -3 -54 -1 -3 -6 -3 -4 -4

Summa rörelsekostnader -631 -732 -635 -679 -634 -594 -479 -496

Rörelseresultat 28 -33 -24 26 14 40 10 39

Finansiella intäkter 0 1 1 0 1 1 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 -1 0 0

Finansnetto 0 1 1 0 1 0 0 0

Rörelseresultat före skatt 28 -32 -23 26 15 40 10 39

Skatt -7 -8 5 -7 -4 -11 -2 -11

Periodens resultat hänförligt 
till moderföretagets aktieägare

21 -40 -18 19 11 29 8 28

Resultat per aktie i kronor 21 -40 -18 19 11 29 8 28

Genomsnittligt antal aktier 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj
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1) Proforma
2) Inklusive resultatpåverkan Lernia Företagspartner under avveckling.


