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FINANSIELL ÖVERSIKT Q4

FJÄRDE KVARTALET APRIL - JUNI 2022

• Nettoomsättningen uppgick till 61 160 (50 023) tkr och ökade därmed med 22,3 pro-
cent.

• Rörelseresultat EBIT uppgick till 5 207 (3 948) tkr och EBIT-marginal till 8,5 (7,9) 
procent.

• Resultatet före skatt uppgick till 5 180 (4 163) tkr.
• Periodens resultat uppgick till 3 926 (3 421) tkr.
• Resultat per aktie var 0,63 kr. Inga relevanta jämförelsesiffror finns från perioden före-

gående år.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 201 (3 218) tkr.
• Antalet elever uppgick till 1 191 (853) i slutet av perioden och ökade därmed med 39,6 

procent.
• Antal heltidstjänster uppgick till 220 (188) i slutet av perioden.

(tkr)
Nettoomsättning
Rörelseresultat EBIT
EBIT-marginal %
Resultat före skatt
Periodens resultat
Resultat per aktie2

Kassaflöde löpande
Antal elever
Antal heltidstjänster skolorna

2022 2021 Förändring 2021/22 2020/21 Förändring

April-juni Juli-juni
ackumulerat

13

ELEVER

MEDARBETARE

SKOLOR

1 191

323

61 160 50 023
5 207 3 948

22,3%
31,9%

8,5% 7,9%

39,6%

0,6 p.e.

1Resultatet är belastat med emissionskostnader uppgående till 1 619 tkr.
2Inga relevanta jämförelsesiffror finns för Q4 2021 samt 2020/21 eftersom Bolaget börsnoterades i september 2021.

5 180 4 163 24,4%
3 926 3 421 14,8%

6 201 3 218 92,7%
1 191
220

853
188 17%

228 095 188 993 20,7%
9 6561 12 335 -21,7%
4,2% 6,5% -2,3 p.e.
9 555 11 839 -19,3%
7 099 9 060 -21,6%

13 919 -41,9%
0,63 - 1,14 -- -

1 191
220

853
188

39,6%
17%



Jag tycker att vi gjort något 
riktigt värdefullt för våra barn 
och samtidigt byggt ett jätte-

fint företag tillsammans.
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VD HAR ORDET

Kvartalet som gått

Aprendere levererar ett riktigt bra resultat i Q4 och en stor 
del av differensen mot föregående år som vi hade ultimo 
Q3 har hämtats in. Vi har i kvartalet arbetat vidare med att 
integrera de nyförvärvade skolorna Sollentuna Vård- och 
omsorgsgymnasium och Östersunds Gymnasium. Detta ar-
bete har stärkt oss i vår bedömning om att de blir utmärkta 
tillskott i vår skolgrupp. De har nu varit en del av koncernen 
i ett halvt år och vi arbetar med att strömlinjeforma pro-
cesser, koppla ihop IT-system och i övrigt hitta fungerande 
samarbetsformer. Ett av Aprenderes kännetecken är ju en 
långt driven administrativ effektivitet, bland annat baserat 
på effektiv användning av IT. En uppgift när nya skolor för-
värvas blir därför att integrera dem i vår IT-värld. 

Det fjärde kvartalet i ett skolföretag har ofta ett lägre kost-
nadsutfall. En av faktorerna är att mycket av det material 
som behövs för undervisningen redan har köpts in tidigare 
under läsåret och nu kvarstår att jobba sig fram genom 
läroplanen. En annan kan vara att motivationen helt enkelt 
är högre på våren.

”
Ombyggnationen på Sofiaängen

Arbetet med ombyggnationen på Sofiaängen tog rejäl fart 
direkt efter terminens slut. Nya upprustade lokaler möter 
nu personal och de elever som börjar där. Ombyggnationen 
innebär även att vi kan ta emot fler av de elever vi haft i kö.

Ökat antal elever

Som framgår av den finansiella översikten ökar vårt ele-
vantal med nära 40% sedan föregående år. Skillnaden är 
till stor del beroende på nya skolor, men även god elevtil-
lströmning i befintliga. Denna goda trend ser ut att fort-
sätta in i det nya skolåret. Det är glädjande att satsning på 
kvalitet i undervisningen och gott ledarskap i skolan verkar 
få sin belöning.

Avgående vd Lars Tunberg tillsammans med ny vd Claudia Lindström.

Lars Tunberg
VD Aprendere Skolor AB (publ.)

Fortsättning ledarskap

Jag har tidigare talat om vikten av bra ledarskap på alla 
nivåer i ett skolföretag. Aprendere lägger en hel del kraft på 
att ha ett starkt ledarskap. Inför skolstarten bjuds samt-
liga skolledare in till en årlig kick-off med syfte att stärka 
sammanhållningen och ledarskapet. Vi har i år inför nya 
terminen genomfört en sådan uppstart med mycket positiv 
respons. Vi byggde bland annat vidare på det vi lärde oss 
tillsammans med Annika R Malmberg på vår senaste Apren-
deredag och det efterarbete som enheterna gjort.

Vi blickar framåt

Vi har under våren arbetat med att finna en efterträdare till 
mig och vi är mycket glada över att kunna presentera Clau-
dia Lindström som vår nya VD. Vi önskar henne all lycka 
och framgång i det nya uppdraget. Claudia ska få glädjen att 
skriva lite nedan om den framtid som kommer.

Som slutkläm vill jag passa på att tacka alla på Aprendere, 
rektorer, övriga skolledare, administratörer, lärare och all 
övrig personal för de fina åren vi haft tillsammans. Jag tyck-
er vi gjort något riktigt värdefullt för våra barn och samti-
digt har vi byggt ett jättefint företag tillsammans. 
Tack ska ni ha!
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
UNDER PERIODEN
APRIL - JUNI 2022

Referensgrupp kvalitet

Aprendere Skolor har bjudits in av Skol-
verket för att ingå i en referensgrupp inför 
kommande kvalitetsdialoger. Totalt ingick 
ca 15 skolhuvudmän och insatsen inleddes 
i april 2022. Syftet var att bidra till en ökad 
kvalitet och likvärdighet i skolan. 

Ombyggnad Sofiaängen

Bolaget har fattat beslut om att genomföra 
om- och tillbyggnader av Sofiaängens loka-
ler som i huvudsak skett under sommaren 
2022. Det medför att ett ökat elevantal kan 
tas in och därmed minska den långa kön.

VÄSTENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Rekrytering av ny vd

Styrelsen beslutade den 5 augusti att 
anställa Claudia Lindström som ny vd för 
Aprendere Skolor. Claudia Lindström har 
arbetat som affärsutvecklingsdirektör i 
utbildningsföretaget Atvexa sedan augusti 
2020 samt varit styrelseordförande i flera 
av Atvexas dotterbolag. Mellan 2018 och 
2020 var hon affärschef på Skola24 och 
innan dess vd under 16 år på management-
konsultföretaget Humagic Group AB som 
hon var med och grundade 2001. 

Huvudmannens prioriterade områden 
stäms av månadsvis med respektive 
rektor för samtliga skolor. De prioriterade 
områdena är undervisningskvalitet, hög 
måluppfyllelse, trygghet och studiero, 
förebyggande och främjande arbete, samt 
främjande av närvaro.

Alla våra skolor har haft ett lyckat arbete 
med trygghet och studiero, fler elever är 
nöjda. Flera skolor har fått högre målupp-
fyllelse.

Samtliga skolor har fått olika insatser för 
att öka undervisningskvalitet, vilket har 
givit goda resultat.

Struktur och tydlighet leder till ökad trygg-
het och trivsel bland våra elever.

Kvalitet

Bild från Östersunds Gymnasium, profil kriminologi

Claudia Lindström har en civilekonomex-
amen från Stockholms universitet och är 
även diplomerad personalvetare vid Före-
tagsekonomiska Institutet. Hon är 56 år, 
gift och bor i Strängnäs. Sin nya befattning 
som vd på Aprendere Skolor tillträdde hon 
den 8 augusti 2022.



Claudia Lindström

Det är med glädje, ödmjukhet och en stor portion energi, 
tankar och idéer som jag tillträder rollen som VD för Apren-
dere Skolor. Jag tar över en stabil grund med uppdraget att 
ta det vidare till nästa nivå vilket är oerhört stimulerande. 

Jag har under mina första veckor i rollen besökt flera av 
våra verksamheter och känner en stolthet och beundran 
inför de verksamheter vi driver och det arbete som dagligen 
utförs av personalen för och tillsammans med våra barn 
och elever.  Att se alla förberedelserna ute på skolorna och 
längtan efter att eleverna ska komma tillbaka veckan innan 
sommarlovet är slut, är ren och skär glädje.

Att ingå i Aprenderegruppen ska ge en känsla av mervärde 
för såväl elever, medarbetare och vårdnadshavare och vi 
välkomnar gärna fler verksamheter till oss. Vi erbjuder stor 
frihet utifrån inriktning och pedagogik och nyttjar samtidigt 
fördelarna av en gemensam och effektiv hantering av IT, 
marknadskommunikation och ekonomi- och lönehantering.

Vi har flera fina verksamheter vars bärande koncept skulle 
kunna etableras på flera ställen runt om i landet och skapa 
mervärden för fler elever. Vi är även övertygade om att det 
finns superfina verksamheter som redan bedrivs och som 
skulle komplettera våra skolor och där vi genom ett samgå-
ende skulle skapa utveckling och mervärden för varandra.

Slutligen vill jag betona vikten av att det finns många olika 
alternativ för allas våra barn och ungdomar att välja inom 
alla skolformer. Allt är inte rätt för alla. Det behöver finnas 
en plats för var och en av oss, där vi känner oss trygga och 
välkomna. En plats där vi får stöd utifrån våra förutsättning-
ar att utvecklas och lära och en tro på vår förmåga att skapa 
ett bra liv.

Vi gör skillnad!

TILLTRÄDANDE
VD HAR ORDET

Claudia Lindström
Tillträdande VD Aprendere Skolor AB (publ.)

Vi kommer fortsätta stärka och säkra kvaliteten i våra be-
fintliga verksamheter och aktivt jobba för att vi ska bli mer 
synliga och välkända. Våra verksamheter är lysande stjär-
nor var och en för sig och tillsammans blir vi en stark grupp 
med oerhört mycket kompetens och erfarenheter som vi 
kan dela mellan verksamheterna och stärka oss ytterligare.

Vi kommer fortsätta stärka och 
säkra kvaliteten i våra befintliga 

verksamheter och aktivt jobba för 
att vi ska bli mer synliga och 

välkända.

”
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN 

Fjärde kvartalet Helår
2022 2021 2021/22 2020/21

(TSEK) Ej reviderat Ej reviderat Ej reviderat Reviderat

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 61 160 50 023 228 095 188 993
Övriga rörelseintäkter 4 011 2 976 9 641 7 953
Summa rörelsens intäkter 65 171 52 999 237 736 196 946

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -20 657 -15 028 -74 081 -55 309
Personalkostnader -37 796 -33 197 -149 411 -124 738
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggnings-
tillgångar -1 511 -826 -4 588 -4 564

Övriga rörelsekostnader - - - -
Rörelseresultat 5 207 3 948 9 656 12 335

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - 1 263 268 1 285
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -27 -1 048 -369 -1 781
Resultat efter finansiella poster 5 180 4 163 9 555 11 839

Skatt på årets resultat -1 713 -188 -2 930 -2 240
Uppskjuten skatt 459 -554 474 -539

Periodens resultat 3 926 3 421 7 099 9 060
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BALANSRÄKNING KONCERNEN

30 juni
2022 2021

(TSEK) Ej reviderat Reviderat

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 16 456 7 890

16 456 7 890

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 8 720 9 076
Förbättringsarbete hyrd fastighet 2 052 2 001
Inventarier, verktyg, installationer 3 333 2 300

14 105 13 377

Finansiella anläggningstillgångar

Lämnad disposition 1 000 1 000
Andra långfristiga fordringar 417 16 862

1 417 17 862

Summa anläggningstillgångar 31 978 39 129

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 2 389 2 894
Aktuell skattefordran - 140
Övriga fordringar 2 918 2 218
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 384 7 046

18 691 12 298

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar - 86

0 86

Kassa och bank 28 419 15 136

Summa omsättningstillgångar 47 110 27 520

SUMMA TILLGÅNGAR 79 088 66 649
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BALANSRÄKNING KONCERNEN 

30 juni
2022 2021

(TSEK) Ej reviderat Reviderat

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 625 500
Annat eget kapital inkl eget kapital 42 035 22 186
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 42 660 22 686

Avsättningar

Uppskjutna skatteskulder 3 281 3 161
Summa avsättningar 3 281 3 161

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 384 11 649
Övriga långfristiga skulder - 1 658
Summa långfristiga skulder 2 384 13 307

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 454 1 400
Leverantörsskulder 2 839 3 078
Aktuell skatteskuld 2 115 831
Övriga kortfristiga skulder 5 462 5 255
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 893 16 931
Summa kortfristiga skulder 30 763 27 495

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 79 088 66 649
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

Fjärde kvartalet Helår
2022 2021 2021/22 2020/21

(TSEK) Ej reviderat Ej reviderat Ej reviderat Reviderat

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat  5 207 3 948 9 656 12 335

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar  1 511 826 4 588 4 564

6 718 4 774 14 244 16 899

Erhållen ränta - 1 263 268 1 285
Betald ränta -27 -1 207 -369 -1 940
Skatt på årets resultat -1713 -188 -2 930 -2 240
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital 4 978 4 642 11 213 14 004

Förändring av rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar 1 024 13 585 -6 393 -446
Förändring kortfristiga skulder 199 -15 009 3 268 361
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 201 3 218 8 088 13 919

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 449 - -11 199 378
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -160 175 -2 121 -1 881
Omföring anläggningstillgångar 4 990 -11 380 16 445 435
Övriga kortfristiga placeringar - -81 86 -86
Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 381 -11 286 3 211 -1 154

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring långfristiga skulder -113 10 611 -11 325 -5 813
Utbetald utdelning - -400 - -400
Nyemission - - 13 309 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -113 10 211 1 984 -6 213

Periodens kassaflöde 9 469 2 143 13 283 6 552
Likvida medel vid periodens början 18 950 12 993 15 136 8 584

Likvida medel vid periodens slut 28 419 15 136 28 419 15 136
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN
Nedanstående kommentarer till den finansiella utvecklingen baseras på delårsrapporten för Q4 som avser perioden 1 april 
2022–30 juni 2022 samt det ackumulerade resultatet för perioden 1 juli 2021-30 juni 2022 med jämförelsesiffror för mot-
svarande period föregående räkenskapsår. De belopp som anges inom parentes avser motsvarande period under föregåen-
de räkenskapsår. Informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med den utvalda finansiella informationen ovan.

Resultaträkning

Nettoomsättning
Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden 1 april 2022–
30 juni 2022 till 61 160 (50 023) TSEK. 

Den ackumulerade nettoomsättningen uppgick under perioden 
1 juli 2021-30 juni 2022 till 228 095 (188 993). Förändringen i 
rörelseintäkter mellan perioderna beror till stor del på ökning av 
elevantal genom förvärven av Vård- och omsorgsgymnasiet och 
Östersunds Gymnasium, samt ökat antal elever på Sofiaängen.

Rörelsens kostnader
Bolagets rörelsekostnader uppgick under perioden 1 april 
2022–30 juni 2022 till 59 964 (49 051) TSEK. 

De ackumulerade rörelsekostnaderna uppgick under perioden 1 
juli 2021-30 juni 2022 till 228 080 (184 611). Förändringen i rö-
relsekostnader mellan perioderna beror huvudsakligen på högre 
personalkostnader med anledning av förvärv av Sofiaängen, Vård- 
och omsorgsgymnasiet och Östersunds Gymnasium. I beloppet 
ingår även emissionskostnader på 1,6 MSEK.

Rörelseresultat
Bolagets rörelseresultat uppgick under perioden 1 april 2022–30 
juni 2022 till 5 207 (3 948) TSEK. Rörelseresultatet är högre i peri-
oden jämfört med föregående år beroende på ett relativt sett lägre 
kostnadsutfall under kvartalet.

Det ackumulerade rörelseresultatet uppgick under perioden 1 juli 
2021-30 juni 2022 till 9 656 (12 335).

Resultat efter finansiella poster
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick under perioden 1 
april 2022–30 juni 2022 till 5 180 (4 163) TSEK. 

Det ackumulerade resultatet efter finansiella poster uppgick under 
perioden 1 juli 2021-30 juni 2022 till 9 555 (11 839) vilket med 
beaktande av emissionskostnaden är endast något lägre än föregå-
ende år beroende på ett starkt sista kvartal.

Periodens resultat
Bolagets resultat för perioden 1 april 2022–30 juni 2022 uppgick 
till 3 926 (3 421) TSEK.

Periodens ackumulerade resultat uppgick under perioden 1 juli 
2021-30 juni 2022 till 7 099 (9 060). Resultatet är belastat med 
emissionskostnader.

Balansräkning

Anläggningstillgångar
Bolagets anläggningstillgångar per den 30 juni 2022 uppgick till 
31 978 (39 129) TSEK, vilka främst består av goodwill, byggnader 
och mark och långfristiga fordringar.

Omsättningstillgångar
Bolagets omsättningstillgångar uppgick per den 30 juni 2022 till 
47 110 (27 520) TSEK, vilka främst består av förutbetalda hyror 
och likvida medel. De likvida medlen har påverkats av förvärven 
av de nya skolorna och intjäning därefter.

Eget kapital
Bolagets eget kapital uppgick per den 30 juni 2022 till 42 660 (22 
686) TSEK. Förändringen i Bolagets eget kapital är huvudsakligen 
hänförlig till nyemissionen som föregick noteringen och intjäning 
därefter.

Långfristiga skulder
Bolagets långfristiga skulder uppgick per den 30 juni 2022 till 
2 384 (13 307). Bolagets långfristiga skulder är hänförliga till 
fastighetslån.

Kortfristiga skulder
Bolagets kortfristiga skulder uppgick per den 30 juni 2022 till 
30 763 (27 495). Förändringen i Bolagets kortfristiga skulder är 
hänförlig till ökning i volym genom förvärv av nya skolor.

Kassaflöde

Löpande verksamhet
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perio-
den 1 april 2022–30 juni 2022 till 6 201 (3 218) TSEK.

Det ackumulerade kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick under perioden 1 juli 2021-30 juni 2022 till 8 088 (13 
919), vilket beror på ökning i rörelsekapital och något lägre rörel-
seresultat.

Investeringsverksamhet
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under peri-
oden 1 april 2022–30 juni 2022 till 3 381 (-11 286) TSEK, vilket 
dels påverkades av tilläggsköpeskillingen avseende Östersunds 
Gymnasium, och dels återbetalning av lån.

Det ackumulerade kassaflödet från den investeringsverksamheten 
uppgick under perioden 1 juli 2021-30 juni 2022 till 3 211 (-1 
154) vilket påverkades av förvärven av Vård- och omsorgsgymna-
siet och Östersunds Gymnasium samt återbetalning av lån.

Finansieringsverksamhet
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under perio-
den 1 april 2022–30 juni 2022 till -113 (10 211) TSEK.

Det ackumulerade kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgick under perioden 1 juli 2021-30 juni 2022 till 1 984 (-6 
213). Nyemissionen vid noteringen förklarar skillnaden tillsam-
mans med låneåterbetalningen.
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ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Aprendere Skolor AB | 556455-9523

Postadress: Box 2182, 103 15 Stockholm
Besöksadress: Triewaldsgränd 2, 111 29 Stockholm
Tel: +46 (0)8-400 289 00 | info@aprendereskolor.se

Aktuell information finns på vår hemsida
www.aprendereskolor.se

• Aprendere Skolor har ingått i en referensgrupp inför Skolver-
kets kommande kvalitetsdialoger.

• Beslut har tagits om att genomföra om- och tillbyggnader av 
Sofiaängens lokaler. 

• Styrelsen beslutade den 5 augusti att anställa Claudia Lind-
ström som ny vd för Aprendere Skolor. Hon tillträdde den 8 
augusti. Avgående vd Lars Tunberg har beslutat att gå i pensi-
on men fortsätter som styrelseledamot i Aprendere.

Sammanfattning av västentliga händelser under 
och efter periodens slut

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Aprenderes mest väsentliga risker anses vara återkommande 
politiska uttalanden om nedsättning av skolpengen och andra 
åsikter som ska stävja den så kallade vinstjakten. Samtidigt har 
Stockholms stad beslutat att normalisera ersättningen till friskolor 
(resursskolor). 

Ägare och aktieinformation

Aprendere Skolor AB (publ.) är noterat på Nasdaq First North 
Growth Market sedan september 2021. I slutet av rapporterings-
perioden uppgick aktiekapitalet till 624 705,80 kr och antalet 
aktier uppgick till 6 247 058.

Netsom AB (genom Carl Tunberg) och Bellissima Holding AB 
(genom Lars och Elisabeth Tunberg) är största ägare med ca 41% 
vardera per den 30 juni 2022.

Finansiella rapporter

Årsredovisningen och delårsrapporterna finns tillgängliga på vår 
webbplats, www.aprendereskolor.se/investor-relations/rapporter. 
Årsredovisning och delårsrapport kan skickas i tryckt form per 
post till aktieägare som efterfrågar detta.

Den finansiella kalendern finns tillgänglig på bolagets webbplats, 
https://aprendereskolor.se/investor-relations/finansiell-kalen-
der/

Tvister

Årsstämma 2022 och förslag till vinstdisposition

Aprendere Skolors årsstämma äger rum den 20 december 2022 i 
Täby.

Styrelsen kommer föreslå bolagsstämman att det inte ska utgå 
någon utdelning, i likhet med tidigare år.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade den 11 februari 
att återkalla tillstånd att bedriva HVB-verksamhet vid Vårkullens 
skolveckohem och Sikagårdens HVB i Falköping. Skolverksam-
heten omfattas ej av beslutet. Beslutet har överklagats och ett 
avgörande väntas i november 2022. Vårkullens HVB-verksamhet 
utgör ca 4% av Bolagets totala omsättning. 


