
1

› Lernia har beslutat att lämna sin verksamhet inom ungdomsgymnasieskolan. Avtal har tecknats om  
 överlåtelse till andra aktörer. Koncernens resultat redovisas uppdelat i kvarvarande verksamhet och i   
 verksamhet under avveckling. 

› Intäkterna uppgick till 1 315 (1 298) mkr för delårsperioden och 684 (679) mkr för det andra kvartalet   
 (jämfört med samma perioder föregående år), exklusive verksamhet under avveckling.

› Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till 42 (54) mkr och för andra kvartalet till 11 (36) mkr,  
 exklusive verksamhet under avveckling.

› Rörelsemarginalen för delårsperioden var 3,2 (4,2) procent och 1,6 (5,3) procent för andra kvartalet,  
 exklusive verksamhet under avveckling.

› Rörelseresultat från verksamhet under avveckling var för delårsperioden -30 (-14) mkr och för andra   
 kvartalet -25 (-10) mkr. 

›  Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till 40 (44) kr och 14 (29) kr för andra kvartalet,  
 exklusive verksamhet under avveckling.

› Totalt resultat per aktie för delårsperioden uppgick till 10 (30) kr och -11 (19) kr för andra kvartalet. 

› Soliditeten var vid periodens utgång 50 (54) procent jämfört med samma period föregående år.
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Lernias och marknadens utveckling
Lernias intäkter är i nivå med motsvarande period föregående 
år. Utbildning bidrar med en intäktsökning vilket balanserar 
Bemannings vikande intäktstrend. Resultatförsämringen, jämfört 
med föregående år, förklaras huvudsakligen av bemannings- 
affärens intäktstapp samt avvecklingskostnader för ungdoms- 
gymnasieverksamheten, Lernia College.

Konjunkturinstitutets barometerindikator föll i maj och juni  
vilket tyder på låg tillväxt. Andra indikatorer som Inköpschefs-
index och exportorderingången har också utvecklats svagt de 
senaste månaderna. Senaste Swedbanks/Silfs Inköpschefsindex 
(PMI) gick ned till 48,4, vilket är en lägsta notering sedan novem-
ber i fjol. Den förhållandevis svaga och osäkra omvärldskonjunk-
turen gör att industriföretagen, enligt Swedbank/Silfs, är mindre 
optimistiska om sina produktionsplaner och personalneddrag-
ningar kan väntas.

Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 
som släpptes i juni visar dock att arbetsmarknaden hittills klarat 
sig bra jämfört med de arbetsmarknader som påverkats av den 
 mycket turbulenta ekonomiska utvecklingen i delar av Euro-
området. 

Intäkter och resultat
Koncernens intäkter exklusive verksamhet under avveckling, 
ökade med 1 procent till 1 315 (1 298) mkr för delårsperioden 2012. 
För andra kvartalet uppgick intäkterna för kvarvarande verksam-
het till 684 (679) mkr en ökning med knappt 1 procent jämfört med 
samma perioder 2011. Rörelseresultatet för delårsperioden upp-
gick till 42 (54) mkr och 11 (36) mkr för andra kvartalet exklusive 
verksamhet under avveckling. 

Resultatet har påverkats positivt av aviserade återbetalningar 
av Fora-avgifter i bemanningsverksamheten om 11 mkr avseende 
åren 2007-2008. Resultatet efter skatt för delårsperioden uppgick 
till 10 (30) mkr respektive -11 (19) mkr för andra kvartalet. 

Segment Bemanning
Intäkterna för såväl det första halvåret som det andra kvartalet 
minskade med ca 3 procent jämfört med motsvarande perioder 
föregående år till 683 (704) mkr för det första halvåret respektive 

376 (392) mkr för det andra kvartalet. Trenden med minskade 
intäkter inleddes under det fjärde kvartalet 2011, i samband med 
konjunkturnedgången. Lernia Bemanning noterade en viss utpla-
ning under det första kvartalet 2012 men den generella efterfrågan 
har återigen försämrats något under det andra kvartalet. 

Perioden i sin helhet har kännetecknats av en avvaktande 
marknadsutveckling för Lernia Bemanning och avspeglar väl det 
allmänna konjunkturläget, med ett stort inslag av osäkerhet kring 
framtiden. Prispressen inom bemanningsaffären är fortfarande 
stor. Lernia Bemanning har under delårsperioden vunnit bety-
dande kundkontrakt med avsevärd potential inom affärsområdet 
kollektivanställda bemanningskonsulter. Uppdragen förstärker 
marknadspositionen inom segmentet.

Omställningsverksamheten riktad mot Trygghetsfonden TSL 
har under delårsperioden varit framgångsrik, där nu 90 procent av 
Lernias deltagare slussas ut till en sysselsättning. Lernias mark-
nadsandel har vuxit från 6 till 9 procent under delårsperioden. 

Segment Utbildning
Intäkterna för det första halvåret ökade med ca 8 procent och för 
det andra kvartalet med 14 procent jämfört med motsvarande 
perioder föregående år till 636 (596) mkr för det första halvåret 
respektive 310 (289) mkr för det andra kvartalet. 

Sökandetrycket till utbildningarna har varit högt under delårs-
perioden, främst inom Arbetsmarknadsutbildningar med högre 
beläggningsgrad på befintliga ramavtal vilket är den primära  
orsaken till intäktsökningen. 

Konkurrensen och prispressen ökar på grund av att fler aktö-
rer går in på marknaden, med lägre marginaler som följd. Den 
tidigare trenden att upphandlingar avgjorts genom lottning då 
flera konkurrerande anbud bedömts ha ett likvärdigt erbjudande i 
pris- och kvalitet, frångicks i ett antal större upphandlingar under 
andra kvartalet där istället skillnader i anbudsgivarnas erbju-
danden åter tillmättes större betydelse och blev utslagsgivande. 
Utökat kundval för den enskilde deltagaren har introducerats på 
fler utbildningsområden, exempelvis SFI och VUX.

Lernia Utbildning har haft framgångar på marknaden 
under andra kvartalet med bl.a. vunna upphandlingar inom 
Fordonsteknik och Restaurang- och storkök.
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Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar 
i rörelsekapital uppgick för delårsperioden till 32 (48) mkr. 
Verksamhet under avveckling har endast i ringa omfattning  
påverkat kassaflödet.

Skatt
Redovisad uppskjuten skattefordran har minskat med 9 mkr under 
första halvåret. Någon aktuell skattekostnad uppkommer inte i 
moderbolaget beroende på ackumulerade skattemässiga under-
skottsavdrag som per 2011-12-31 uppgår till cirka 210 mkr.

Investeringar
Investeringarna uppgick för andra kvartalet 2012 till 5 (6) mkr, 
varav 4 (6) mkr avsåg övriga maskiner och inventarier och  
1 (0) mkr avsåg förbättringsutgifter på annans fastighet.  
Under andra kvartalet har investeringar i fordon gjorts via 
finansiell leasing motsvarande en investeringsnivå på 0 (2) mkr.  
Investeringarna uppgick för delårsperioden 2012 till 10 (51) mkr, 
varav 6 (8) mkr avsåg övriga maskiner och inventarier, 4 (0) mkr 
avsåg förbättringsutgifter på annans fastighet samt företags-
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I Arbetsförmedlingens restaurangutbildningsupphandling 
tilldelades Lernia Utbildning samtliga 28 orter till ett årligt 
beräknat värde om cirka 90 mkr. Tilldelningsbeslutet är över-
klagat av ett antal konkurrenter och prövas för närvarande av 
Förvaltningsrätten. 

Verksamhet under avveckling
Lernia har under perioden beslutat att lämna sin verksamhet inom 
ungdomsgymnasieskolan, vilket är den verksamhet som bedrivs i 
Lernia College. Avtal har tecknats om överlåtelse till andra aktörer. 
Skolorna som har överlåtits är Stockholms Tekniska Gymnasium, 
Portalens Gymnasium i Göteborg, Portalen gymnasiet i Lidköping, 
Portalens Gymnasium i Uddevalla, Malmö Tekniska Gymnasium, 
Lunds Tekniska Gymnasium, och Åby Travgymnasium i Mölndal. 
Överlåtelserna är villkorade av tillstånd från skolinspektionen och 
besked avseende detta beräknas erhållas under det tredje kvar-
talet. Lernia har också bedrivit karaktärsämnesdelarna på entre-
prenad vid två gymnasieskolor i Kävlinge och Ronneby. Inom 
ramen för en övergångslösning fortsätter Lernia entreprenaderna 
i Kävlinge och Ronneby, vilka kommer att avslutas under läsåret 
2012/2013. Under andra kvartalet har resultatet belastas negativt 
med de beräknade avvecklingskostnaderna för helåret med anled-
ning av överlåtelserna. Resultatet i verksamhet under avveckling 
är för delårsperioden -30 (-14) mkr. 

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

Finansiell ställning och likviditet
Balansomslutningen uppgick till 1 017 (1 027) mkr. Eget kapital 
uppgick till 508 (556) mkr, vilket ger en soliditet på 50 (54) pro-
cent.

Per den 30 juni 2012 uppgick likvida medel till 121 (97) mkr. 

förvärv om 0 (43) mkr. Under delårsperioden har investeringar i 
fordon gjorts via finansiell leasing motsvarande en investerings-
nivå på 0 (2) mkr.   

Omstruktureringskostnader
Förutom reserveringen avseende ”verksamhet under avveckling” 
har resultatet för andra kvartalet belastats med 4 (8) mkr varav  
1 (6) mkr för arbetsbefriad personal och 3 (2) mkr för outnyttjade 
lokaler. Resultatet för delårsperioden har belastats med 5 (21) mkr 
varav 2 (19) mkr för arbetsbefriad personal och 3 (2) mkr för out-
nyttjade lokaler.

Omstruktureringsreserven på 45 mkr i bokslutet 2011 har nytt-
jats med 11 mkr andra kvartalet, varav 6 mkr för arbetsbefriad per-
sonal och 5 mkr för outnyttjade lokaler. För delårsperioden har  
22 mkr utnyttjats varav 15 mkr för arbetsbefriad personal och  
7 mkr för outnyttjade lokaler. 

Medarbetare
Medelantalet anställda i koncernen för andra kvartalet uppgick 

till 4 192 (3 866), en ökning med 326 heltidstjänster jämfört med 
motsvarande period föregående år. 

Jämfört med utgången av 2011 har antalet heltidstjänster 
per den 30 juni 2012 ökat med 289 från 4 102 till 4 391. Antalet 
anställda i moderbolaget har minskat med 3. I verksamhet under 
avveckling arbetar för närvarande 92 personer. Andelen kvinnor i 
koncernen uppgår till 32 (33) procent av de anställda. Per den  
30 juni 2012 var 123 medarbetare under uppsägning. 

Sara Fors, Chef Affärs- och verksamhetsutveckling samt 
Business Control för Lernia AB och koncernen ingår sen den  
1 april 2012 i kretsen av ledande befattningshavare. Hon uppbär 
fast månadslön och ingen rörlig ersättning utgår, vilket ligger 
inom ramen för ledande befattningshavare i statligt ägda bolag.

Moderbolaget
I moderbolaget ingår koncernens affärsledning liksom affärs- 
stöden Ekonomi, Marknad, HR och Affärs- och verksamhets-
utveckling samt Business Control. Intäkterna under delårs- 
perioden uppgick till 61 (107) mkr och för andra kvartalet med  
31 (53) mkr. Rörelseresultatet blev -46 (-13) mkr för delårsperioden 
och för andra kvartalet -24 (3) mkr. Resultatförsämringen beror 
till övervägande del på förändrade utdebiteringsprinciper från 
moderbolaget till dotterbolagen. Från 1 januari 2012 bedrivs verk-
samheten i Lernia AB, Lernia Utbildning och Lernia Bemanning i 
skattemässig kommission med Lernia AB som kommittent vilket 
innebär en gemensam momsgrupp. Balansomslutningen var  
454 (476) mkr. Investeringarna uppgick under andra kvartalet till  
2 (6) mkr och delårsperioden till 3 (9) mkr. Likvida medlen upp-
gick till 116 (91) 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  
styrelsen och kreditrisken är normalt låg beträffande kundford-
ringar och övriga fordringar. De största riskerna för Lernia är 
strukturella och konjunkturella marknadsrisker på både utbild-
nings- och bemanningsmarknaden samt politiska risker fram-

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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förallt vad gäller marknaden för arbetsmarknadspolitiska program. 
För närmare redogörelse av Lernias risker hänvisas till sidan 12 i 
senaste årsredovisningen.

Kommande redovisningsstandarder
Ändringarna i redovisningen av förmånsbestämda pensionspla-
ner 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 koncer-
nen upprättas enligt IAS 34, Delårsrapportering, och för moder-
bolaget 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 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-, teknik-, tjänste-  
 och logistikföretag och genomför omställ- 
 ningsaffärer

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

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 17 juli 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 sep 2012:  torsdagen den 25 oktober 2012

INFORMATIONSTILLFÄLLEN 2013
Bokslutskommuniké 1 jan – 31 dec 2012:  torsdagen den 14 februari 2013
Delårsrapport 1 jan – 31 mars 2013: torsdagen den 18 april 2013
Delårsrapport 1 jan – 30 juni 2013:  onsdagen den 17 juli 2013

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

Belopp i mkr 3 mån 
2012 

apr-jun

2011 
apr-jun

6 mån 
2012  

jan-jun

2011  
jan-jun

Periodens resultat -11 19 10 30

Periodens totalresultat hänförligt till 
moderföretagets aktieägare

-11 19 10 30

Varav:
hänförligt till kvarvarande verksamhet 14 29 40 44

hänförligt till verksamhet under  
avveckling

-25 -10 -30 -14

Rapport över förändring i eget kapital för koncernen

Aktie-
kapital

Balanserade
vinstmedel

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 1 januari 2011 100 451 551

Förändringar i eget kapital för perioden

Utdelning -25 -25

Periodens totalresultat *) 30 30

Utgående balans 30 juni 2011 100 456 556

Ingående balans 1 januari 2012 100 398 498

Förändringar i eget kapital för perioden

Utdelning 0

Periodens totalresultat *) 10 10

Utgående balans 30 juni 2012 100 408 508

*) Periodens totalresultat utgörs av periodens resultat

Resultaträkning för koncernen

Belopp i mkr 3 mån 
2012 

apr-jun

2011 
apr-jun

6 mån 
2012  

jan-jun

2011  
jan-jun

Kvarvarande verksamhet

Intäkter 683 677 1314 1294

Övriga rörelseintäkter 1 2 1 4

Summa rörelsens intäkter 684 679 1315 1298

Personalkostnader -524 -512 -990 -960

Övriga externa kostnader -146 -128 -277 -275

Avskrivningar/nedskrivningar -3 -3 -6 -9

Summa rörelsekostnader -673 -643 -1273 -1244

Rörelseresultat 11 36 42 54

Finansiella intäkter 0 0 1 2

Finansiella kostnader 0 0 0 -1

Finansnetto 0 0 1 1

Resultat före skatt 11 36 43 55

Skatt 3 -7 -3 -11

Resultat från kvarvarande verksamhet 14 29 40 44

Verksamhet under avveckling 

Resultat från verksamhet under  
avveckling 

-25 -10 -30 -14

Periodens resultat hänförligt till moder-
företagets aktieägare

-11 19 10 30

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

14 29 40 44

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

-25 -10 -30 -14

Totalt resultat per aktie före och efter 
utspädning, Kr

-11 19 10 30

Genomsnittligt antal aktier 1 milj 1 milj 1 milj 1 milj

Balansräkning för koncernen

Belopp i mkr 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31

Tillgångar

Immateriella anläggnings- 
tillgångar

0 59 10

Materiella anläggningstillgångar 54 50 53

Pensionstillgångar, netto 68 68 68

Uppskjuten skattefordran 38 43 41

Summa anläggningstillgångar 160 220 172

Skattefordringar 0 22 9

Kundfordringar 613 594 536

Övriga fordringar 100 94 70

Likvida medel 121 97 164

Tillgångar som innehas för 
försäljning

23

Summa omsättnings-
tillgångar

857 807 779

Summa tillgångar 1017 1027 951

Eget kapital hänförligt till  
moderföretagets aktieägare

508 556 498

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 5 3 6

Summa långfristiga skulder 5 3 6

Kortfristiga räntebärande skulder 4 5 4

Leverantörsskulder 58 61 76

Övriga skulder 378 379 322

Avsättningar 29 23 45

Skulder som innehas för  
försäljning

35

Summa kortfristiga skulder 504 468 447

Summa skulder och eget kapital 1017 1027 951

Kassaflödesanalys för koncernen

Belopp i mkr 2012 
jan-jun

2011
jan-jun

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar i rörelsekapital

32 48

Ökning (-) / Minskning (+) av kundfordringar -19 -124

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

-101 -26

Ökning (+) / Minskning (-) av leverantörsskulder -3 -17

Ökning (+) / Minskning (-) av övriga rörelseskulder 58 116

Kassaflöde löpande verksamheten -33 -3

Kassaflöde investeringsverksamheten -10 -51

Kassaflöde finansieringsverksamheten 0 -25

Periodens kassaflöde -43 -79
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Kassaflödesanalys i sammandrag för verksamhet under 
avveckling

Belopp i mkr 2012 
jan-jun

2011
jan-jun

Kassaflöde löpande verksamheten -1 45

Kassaflöde investeringsverksamheten 0 43

Kassaflöde finansieringsverksamheten 0 0

Periodens kassaflöde -1 1



Nyckeltal för koncernen

2012 
apr-jun

2011 
apr-jun

2012  
jan-jun

2011  
jan-jun

Omsättningsförändring % 0,7 31,7 1,3 34,7

Rörelseresultat 11 36 42 54

Rörelsemarginal % 1,6 5,3 3,2 4,2

Vinstmarginal % 1,6 5,3 3,3 4,2

Soliditet % 50 54 50 54

Medelantal anställda, koncern 4 192 3 866 3 993 3 757

Medelantal anställda, moderbolag 78 75 79 75

Omsättning per anställd, koncern, tkr 165 182 339 360

Förädlingsvärde per anställd, koncern, 
tkr

123 142 257 272

Resultat efter skatt per anställd,  
koncern, tkr

-3 5 3 8

Resultaträkning för moderbolaget

Belopp i mkr 2012 
apr-jun

2011 
apr-jun

2012  
jan-jun

2011  
jan-jun

Nettoomsättning 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 31 53 61 107

Summa rörelsens intäkter 31 53 61 107

Personalkostnader -21 -17 -38 -47

Övriga externa kostnader -31 -30 -63 -67

Avskrivningar -3 -3 -6 -6

Summa rörelsekostnader -55 -50 -107 -120

Rörelseresultat -24 3 -46 -13

Erhållna koncernbidrag 0 - 0 -

Resultat från andelar i koncernföretag 0 - 0 -

Ränteintäkter och liknande resultat-
poster

0 0 2 1

Finansnetto 0 0 2 1

Resultat före skatt -24 3 -44 -12

Skatt 0 -7 0 -11

Periodens resultat -24 -4 -44 -23
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Data per aktie för koncernen

Belopp i kronor 2012
apr-jun

2011
apr-jun

2012 
jan-jun

2011 
jan-jun

Eget kapital 508 556 508 556

Resultat efter skatt -11 19 10 30

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

-15 -38 -33 -3

Balansräkning för moderbolaget

Belopp i mkr 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31

Materiella anläggnings- 
tillgångar

39 41 43

Andelar i koncernföretag 30 9 30

Uppskjuten skattefordran 55 65 55

Summa anläggningstillgångar 124 115 128

Kundfordringar 0 0 1

Fordringar hos koncernföretag 176 240 209

Övriga fordringar 25 17 8

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

13 13 13

Summa kortfristiga fordringar 214 270 231

Kassa och bank 116 91 156

Summa omsättningstillgångar 330 361 387

Summa tillgångar 454 476 515

Summa eget kapital 421 438 469

Leverantörsskulder 12 15 19

Aktuella skatteskulder 0 0 0

Övriga skulder 3 4 5

Upplupna kostnader och förut-
betalda intäkter

10 7 7

Avsättningar 8 12 15

Summa kortfristiga skulder 33 38 46

Summa skulder och eget 
kapital

454 476 515

Lernia Delårsrapport 
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Rapport över totalresultat för moderbolaget

Belopp i mkr 2012 
apr-jun

2011 
apr-jun

2012  
jan-jun

2011  
jan-jun

Periodens resultat -24 -4 -44 -23

Periodens totalresultat -24 -4 -44 -23
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Rörelseresultat per rörelsesegment 
Belopp i mkr

2012-01-01 
-2012-06-30

2011-01-01 
-2011-06-30

Utbildning 70 40 1)

Bemanning 19 33 1)

Resultat för kvarvarande rörelsesegment 89 73

Resultat för rörelsesegment under avveckling -30 -14 1)

Totalt resultat för rörelsesegment 59 59

Övriga intäkter 2) 0 -5

Centrala kostnader moderbolag -47 -14

Finansiella intäkter 1 1

Koncernens resultat före skatt 13 41

 
Rörelsesegment 

Intäkter per rörelsesegment 
2011-01-01 – 2011-06-30

Utbildning 1) Bemanning 1) Summa rörelse-
segment 

Eliminering 2) Totalt

Intäkter från externa kunder 590 701 1291 7 1298

Interna intäkter 6 3 9 -9 0

Summa intäkter 596 704 1300 -2 1298

2012-01-01 – 2012-06-30 Utbildning Bemanning Summa Rörelse-
segment

Eliminering 2) Totalt

Intäkter från externa kunder 633 681 1314 1 1315

Interna intäkter 3 2 5 -5 0

Summa intäkter 636 683 1319 -4 1315

Kvartalsfördelade resultaträkningar för koncernen

2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010

Belopp i mkr Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3

Kvarvarande verksamhet

Intäkter 683 631 662 594 677 617 629 487

Övriga rörelseintäkter 1 0 3 0 2 2 5 2

Summa rörelsens intäkter 684 631 665 594 679 619 634 489

Personalkostnader -524 -466 -486 -471 -512 -448 -434 -360

Övriga externa kostnader -146 -131 -163 -131 -128 -147 -157 -115

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

Summa rörelsekostnader -673 -600 -653 -603 -643 -601 -594 -479

Rörelseresultat 11 31 12 -9 36 18 40 10

Finansiella intäkter 0 1 1 1 0 1 1 0

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 -1 0

Finansnetto 0 1 1 1 0 1 0 0

Rörelseresultat före skatt 11 32 13 -8 36 19 40 10

Skatt 3 -6 -14 5 -7 -4 -11 -2

Resultat från kvarvarande verksamhet 14 26 -1 -3 29 15

Verksamhet under avveckling 

Resultat från verksamhet under avveckling -25 -5 -39 -15 -10 -4

Periodens resultat hänförligt till moder-
företagets aktieägare

-11 21 -40 -18 19 11 29 8

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

14 26 -1 -3 29 15

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

-25 -5 -39 -15 -10 -4

Totalt resultat per aktie i kronor -11 21 -40 -18 19 11 29 8

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

Lernia Delårsrapport 
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1) Proforma
2) Inklusive resultatpåverkan Lernia Företagspartner under avveckling.


