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Kort om Aprendere Skolor
En fristående och långsiktig aktör inom utbildning

Aprendere Skolor är en fristående aktör inom utbildning. 
I dagsläget är vi verksamma från Anderstorp i söder till 
Östersund i norr och driver 14 enheter inom grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Vi 
grundades 2008 i och med att grundskolan Skolgrunden 
förvärvades, sedan har vi växt genom förvärv eller genom 
att starta skolor från grunden.

Våra verksamheter skiljer sig från varandra på flera sätt avse-
ende inriktningar, elever, pedagogik och arbetssätt vilket vi ser 
som en av våra främsta styrkor.

Men trots sina olikheter har våra skolor även flera grundläg-
gande värderingar gemensamt; mångfald, potential, 
flexibilitet och gemenskap. Vi kallar dessa kärnvärden och de 
fungerar som en stark drivkraft i vårt arbete mot att främja 
ett inspirerande lärande.

Aprendere Skolor AB (publ.) är börsnoterade på Nasdaq First 
North Growth Market sedan 28 september 2021.

ELEVER*

MEDARBETARE*

1

*November 2022
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Året som gått i siffror

9 622

2

NYCKELTAL

-   Nettoomsättning: 228 344 (188 993) tkr

-   Rörelseresultat EBIT: 9 568 (12 335) tkr
 
-   EBIT-marginal 4,2 (6,5) procent

-   Resultat före skatt: 8 594 (11 839) tkr

(tkr)
Nettoomsättning

Rörelseresultat EBIT

EBIT-marginal %

Resultat före skatt

Årets resultat

Resultat per aktie2

Kassaflöde löpande

Antal elever

Antal heltidstjänster skolorna

Förändring
Helår 

2021/22

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

228 344 188 993 20,8%

9 5681 12 335 -22,4%

4,2% 6,5% -2,3 p.e.

8 594 11 839 -27,4%

6 080 9 060 -32,9%

13 919 -30,9%

0,97 - -

1 191

220

39,6%

17%

Helår 
2020/21

188

853

-   Årets resultat: 6 080 (9 060) tkr

-   Resultat per aktie: 0,97 kr

-   Kassaflöde löpande verksamhet: 9 622 (13 919) tkr
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Väsentliga händelser 
under och efter verksamhetsåret

• I september börsnoterades Aprendere Skolor på NASDAQ 
First North Growth Market.

• I september meddelade Skolinspektionen sitt beslut att 
avslå Aprenderes ansökan om etablering av en gymnasie-
skola i Barkarby.

• I september respektive december 2021 skrevs avtal om 
förvärv av Vård- och omsorgsgymnasiet i Sollentuna 
samt Östersunds Gymnasium. Båda skolorna har ingått i 
Aprendere sedan 1 januari 2022.

• Aprenderes vd Lars Tunberg meddelade att han önskar 
gå i pension och styrelsen inledde därmed rekryterings-
processen av en ny vd. 

• Under sommaren genomfördes om- och tillbyggnader av 
Sofiaängens lokaler, vilket har medfört möjlighet till fler 
elever.

• Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade den 
11 februari 2022 att återkalla tillstånd att bedriva 
HVB-verksamhet vid Vårkullens skolveckohem och Sika-
gårdens HVB i Falköping. Skolverksamheten omfattades 
ej av beslutet. Beslutet har överklagats. 

• Den 5 augusti 2022 beslutade styrelsen att anställa 
Claudia Lindström som ny vd för Aprendere Skolor. Hon 
tillträdde tjänsten den 8 augusti. 

• I oktober 2022 skrevs avtal om förvärv av Labanskolan 
i Uppsala - en fristående särskola för årskurs 1-9 samt 
gymnasium. Inom verksamheten bedrivs även korttids-
tillsyn, korttidsboende och daglig verksamhet. Laban-
skolan har 15 elever och ingår i Aprendere från och med 
1 november 2022.

• Apredere Skolor har anställt Michaela Ernfors som ny 
ekonomichef. Hon tillträder den 9 januari 2023. Avgåen-
de ekonomichef Linda Bengtsson gör sin sista dag den 18 
november.

• I november beslutade styrelsen och verkställande direk-
tör att all skolverksamhet inom Vårkullen läggs ner från 
och med årsskiftet 2022/23.
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CLAUDIA LINDSTRÖM
VD APRENDERE SKOLOR

Claudia Lindström har arbetat som affärsutvecklingsdi-
rektör i utbildningsföretaget Atvexa sedan augusti 2020 
samt varit styrelseordförande i flera av Atvexas dotter-
bolag i Sverige, Norge och för den tyska verksamheten. 
Mellan 2018 och 2020 var hon affärschef på Skola24 och 
innan dess vd och senior konsult under 16 år på mana-
gementkonsultföretaget Humagic Group AB som hon var 
med och grundade 2001. Inom ramen för konsultverk-
samheten var Claudias fokus att skapa förutsättningar 
och processer för ett ökat engagemang och hållbara re-
sultat i kundernas organisationer med hjälp av tydliga 
värderingsprinciper, ledarutveckling och processer och 
analysverktyg för medarbetardialoger.

-Mitt fokus är att vara värdeskapande i alla mina dialo-
ger och i mitt agerande såväl inom organisationen som 
med externa samarbetspartners och kollegor.

Claudia beskriver sig själv som en trygg, värderingsdri-
ven och handlingskraftig ledare med en stark förmåga 
att se och förstå helheter och samband, samt förmåga 
att pendla mellan det strategiska och operativa.

-Genom min erfarenhet från såväl linje- som kon-
sultroller i olika branscher och organisationer har jag 
utvecklat förmågan att snabbt sätta mig in i och förstå 
verksamhetens förutsättningar och behov av fokus och 
utveckling. Min styrka ligger i kombinationen ledar-
skap, kommunikation, affärsutveckling samt ekonomi-
styrning, vilket kommer väl till pass i min roll som VD 
för Aprendere Skolor.

-Jag brinner för barn och ungdomars utveckling, före-
tagande och samhällsutveckling och får i rollen utrym-
me att jobba med allt som jag tycker är viktigt och 
stimulerande.

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

PRESENTATION AV 

Frisörsalongen på Odengymnasiet

Vård- och omsorgsgymnasiet i Sollentuna
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Vår uppgift är att tända 
gnistan för lärande 

hos varje elev!
”
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VD HAR ORDET

Citatet ovan summerar vad vår verksamhet går ut på. Att vara 
vd för ett utbildningsbolag handlar om att skapa förutsätt-
ningar för våra medarbetare att göra just det. Att se varje 
elev och skapa förutsättningar för att de ska tro på sig själva 
och sin förmåga att skapa sig ett bra liv. Att ge dem kunska-
per som gör att de klarar sig bra i vårt samhälle och kan vara 
med och utveckla det vidare.

Det finns utmaningar. Det finns dagar då vi inte känner att vi 
lyckas fullt ut. Det finns situationer kring elever som vi inte 
önskar någon att uppleva och som ändå är flera elevers vardag 
och där skolan blir den enda trygga miljön med vuxna som ser 
dem. Skolmiljön kan ibland kännas väldigt hård, cynisk och 
svår att hantera. Men det finns också många fantastiska ögon-
blick när vi ser gnistan hos en elev, när vi får vara med och 
bevittna utveckling och ett praktiskt tillämpande av kunskap, 
när vi ser hur elever går ”all in” för ett arbetsmoment eller 
en uppgift. Det är de stunderna som gör att vi alla orkar lite 
till, att vi aktivt väljer att arbeta inom skolan.

Året som har gått

Verksamhetsåret 2021/22 har varit ett spännande och inne-
hållsrikt år. Vi noterades på Nasdaq First North Growth Market 
den 28 september 2021. Precis vid tidpunkten då den politiska 
opinionen mot friskolor tog fart och den ena orimliga kommen-
taren efter den andra blev allmän sanning. Ett tufft läge för 
aktiens utveckling, men kanske ännu tuffare för alla våra med-
arbetare som gör sitt yttersta varje dag för elevernas bästa.
 
I januari 2021 förvärvade vi två gymnasieskolor, Östersunds 
Gymnasium samt Vård- och omsorgsgymnasiet i Sollentuna. 
Fina verksamheter och ett bra komplement till gruppen av 
befintliga gymnasieskolor.
 
I februari återkallades vårt tillstånd för att bedriva HVB-hem i 
Falköping. Ett beslut som fick en mycket stor negativ påverkan 
på vår verksamhet Vårkullen som även bedriver skolverksam-
het. Flera av de elever som var inskrivna på HVB-hemmet 
gick även i skolan och när de var tvungna att sluta så blev det 
endast ett fåtal elever kvar i skolan. Skolan har bedrivits vi-
dare under året utifrån ansvarskänslan för eleverna och deras 
skolgång.

Under våren meddelade Lars Tunberg att han ville lämna 
vd-rollen och en rekryteringsprocess av verksamhetens första 
externa vd påbörjades.

Vid slutet av året beslutades om en större ombyggnation av 
vår resursskola Sofiaängen i syfte att skapa bättre och mer 
ändamålsenliga lokaler och även ge plats för fler elever. Om-
byggnationen genomfördes under sommaren och stod klar till 
läsårsstarten i augusti 2022.

Viktiga händelser efter verksamhetsåret

Den 5 augusti fattade styrelsen beslutet att anställa mig som 
ny vd för koncernen. Ett uppdrag som påbörjades den 8 augus-
ti och som jag med stolthet, ödmjukhet och ett stort driv har 
tagit mig an. 

Claudia Lindström
VD Aprendere Skolor AB (publ.)
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Jag upplever att mina tidigare erfarenheter, min kompetens 
och min personlighet passar bra för rollen, och jag har från 
första dag känt ett oerhört stöd från såväl styrelsen som orga-
nisationen.

Den 1 november förvärvade och välkomnade vi Labanskolan 
i Uppsala till Aprendere Skolor. En mycket välskött och fin 
verksamhet som bedriver grundsärskola, gymnasiesärskola, 
korttidsvistelse, korttidshem och daglig verksamhet. Vi ser 
att Labanskolan och vår verksamhet Kajan Friskola i Uppsala 
kommer att finna många synergier och kunna stötta varandra i 
flera frågor.

I november fattades även beslutet att från och med årsskif-
tet lägga ned skolverksamheten inom Vårkullen i Falköping. 
Det finns inte förutsättningar att driva en skola med endast 
två elever och samtidigt leva upp till de krav som ställs på en 
kvalitativ och godkänd skola. 

Full fart framåt

Vi fortsätter att arbeta för vår vision och uppgift att tända 
gnistan för lärande hos våra elever i alla våra verksamheter. 
Vi är stolta över det vi gör och vill finnas för fler elever och 
även utveckla oss själva och våra arbetssätt kontinuerligt. Vårt 
arbete känns viktigt och oerhört meningsfullt, och att arbeta 
med lärande innebär att vi själva behöver vara en lärande 
organisation.

Vårt fokus framöver kommer vara att fortsatt arbeta för en 
hög kvalitet och ett främjande elevhälsoarbete. Vi kommer 
även arbeta med vår egen kompetensutveckling och arbets-
miljö. Ett arbete som vi också har framför oss är att inom våra 
olika verksamheter arbeta fram, tydliggöra och synliggöra sko-
lornas vision, identitet och inriktning. Det är något som vi tror 
skapar både tydlighet och engagemang internt, och tydlighet 
och intresse från våra elever. 

Vi ser synergieffekter och många fördelar med att vara flera 
skolor inom gruppen. Det kan vara utifrån att man samarbetar 
mellan flera skolor inom samma skolform och även att ligga i 
närheten av varandra geografiskt. Vi ser även stora värden i 
att ha en bredd av program och inriktningar på gymnasienivå 
som eleverna kan välja på. Utifrån ambitionen att stötta fler 
elever och utöka med fler enheter är fördelarna som beskrivs 
ovan kriterier som vi kommer titta efter när vi expanderar. Vi 
upplever ett stort intresse från flera skolor att ingå i Apren-
deregruppen och som vill vara med på vår utvecklingsresa, 
så vi ser mycket positivt på möjligheten att lyckas med våra 
ambitioner.
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Vision

Vår vision är att våra elever ska tro på sin förmåga att skapa 
sig ett bra liv. Vi jobbar mot visionen varje dag genom att 
erbjuda ett inspirerande lärande och stötta våra elever i 
deras kunskapsutveckling. Vi arbetar för att eleverna ska 
utveckla en trygg identitet och förberedas inför nästa steg i 
livet. Vi är stolta över det vi gör och ser elevernas utveckling 
som vår framgång.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Koncernstruktur

Koncernens moderbolag är Aprendere Skolor AB (publ). I 
moderbolaget drivs tre skolor – systerskolorna Min Skola 
Östermalm och Min Skola Norsborg, samt Lilla Parkskolan. 
Tre av gymnasieskolorna är samlade under paraplyet Värmdö 
Tekniska Utbildningar AB (VTU AB), som är huvudman för 
Värmdö Tekniska Gymnasium, Odengymnasiet och Motor-
sportgymnasiet. Övriga skolor drivs i aktiebolag med en 
skola per bolag och som ägs till 100% av Aprendere Skolor AB 
(publ).

ÅRSREDOVISNING 2021/22 - APRENDERE SKOLOR AB (PUBL.)

GYMNASIE-
SKOLA

Våra verksamhetsområden

Östersund
Uppsala
Stockholm
    -Sollentuna
     -Värmdö
     -Norsborg
     -Södertälje
Falköping
Anderstorp

GYMNASIE-
SÄRSKOLA

GRUNDSKOLA
GRUND-

SÄRSKOLA

Motorsportgymnasiet i Anderstorp



Lilla Parkskolan

Våra verksamheter

Lilla Parkskolan grundades hösten 2014 och är en 
grundskola F-9 belägen strax utanför Södertälje cen-
trum. Lilla Parkskolans verksamhetsidé är att vara en 
plats för lärande, bildning och personlig utveckling för 
alla så att eleverna uppnår de mål som finns i läropla-
nen. Personaltätheten är hög.

I skrivande stund uppgick antalet elever till 73 och 
heltidstjänster till 13. Skolan har bra måluppfyllelse 
där insatser och stöd till eleverna sker omedelbart och 
de förstärkande effekterna snabbt ger resultat. Visio-
nen och målsättningen är att växa samtidigt som allt 
fler elever ska nå sina kunskapsmål. Skolans timplan är 
förstärkt för matematik och språk.

www.lillaparkskolan.se

magita
skolan

Magitaskolan är specialiserad för elever i behov av 
extraordinära och komplexa stödåtgärder i årskurs 
F-6. Alla elever på skolan har behov av en anpassad 
lärmiljö utifrån en varaktig och omfattande funktions-
nedsättning. Skolan, som ligger i Gröndal i Stockholm, 
har 54 undervisningsplatser och drygt 30 personal, är 
inrymd på två våningsplan och för verksamheten speci-
alanpassade lokaler.  

Magitaskolan erbjuder en individuellt anpassad studie-
gång utifrån de enskilda elevernas behov av stöd, an-
passning och extraordinära specialpedagogiska lösning-
ar. I både skola och fritidshem är undervisning, miljö 
och kompetens anpassad efter målgruppen. Skolan har 
hög personaltäthet.

www.magitaskolan.se.

Min Skola Norsborg
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Sofiaängen förvärvades i mars 2021 och ligger vid 
Hornstull i Stockholm. Sofiaängen är en resursskola 
för elever i årskurs 9 och gymnasiet, vilket betyder en 
skola med anpassning för elever med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. På gymnasienivå erbjuds sam-

Kajan Friskola ligger i Ulleråker, ett naturskönt om-
råde strax utanför Uppsala. Skolan vänder sig främst 
till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar (NPF) och erbjuder grundskola 
F-9, grundsärskola 1–9 och gymnasiesärskola med det 
individuella programmet. 

Skolan som har 94 elever arbetar bland annat med till-
lämpad beteendeanalys (TBA), som är evidensbaserat 
och bygger på utvecklings-psykologiska principer som 
syftar till ökad inlärning som genomsyras av en positiv 
grundsyn och utvecklad förmåga att hantera funktions-
hinder i vardagen. Elevernas starka sidor och positiva 
förmågor förstärks.

www.kajanfriskola.se

Min Skola grundades 2000 och är en gymnasiesärskola 
med verksamhet på två platser i Stockholm – Öster-
malm och Norsborg söder om Stockholm. Min Skola 
erbjuder det nationella programmet Skog, mark och 
natur med fokus på hästkunskap och sällskapsdjur. 
På enheten i Norsborg erbjuds även det individuella 
programmet

Samtliga elever har mentorer som följer elevernas 
lärande och utveckling under gymnasietiden. Skolan 
dokumenterar kontinuerligt elevernas kunskapsutveck-
ling för att säkerställa ett rättvisande kursbetyg enligt 
kursens mål. Det går runt 40 elever totalt på de båda 
skolorna.
 
www.min-skola.se.

Vårkullen är under avveckling.

Skolgrunden och Aspdammskolan är två separata 
enheter som är samlokaliserade, drivs ihop under en 
ledning och ligger i Hammarby Sjöstad strax utanför 
Stockholms innerstad. Båda skolorna är resurssko-
lor för elever i årskurs 6–9 i behov av extraordinärt 
särskilt stöd, det vill säga grundskola med anpassning 
för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
(NPF). Lokalerna är nya och väl anpassade utifrån 
elevernas behov. 

Skolorna har sammanlagt 99 elever och 35 heltids-
tjänster. Personaltätheten är således mycket hög. 
Visionen är att vara och förbli den bästa specialpeda-
gogiska högstadieskolan för elever med funktionsned-
sättningar. Skolornas utveckling och framtid är positiv, 
med stor efterfrågan på skolplatser, vilket resulterat i 
en omfattande kö.

www.skolgrunden.se

Labanskolan i Uppsala ingår i Aprendere sedan 1 no-
vember 2022 och är en särskola för årskurs 1-9 samt 
4-årigt gymnasium med det individuella programmet. 
Skolan har 15 elever och undervisar i alla teoretis-
ka ämnen/ämnesområden. Delar av undervisningen 
bedrivs enligt Sherborne-metoden som syftar till att 
bygga upp barnets kroppsmedvetenhet, rörelseglädje, 
tillit och kommunikativa förmåga. Sherborne inspire-
rades i sin tur av danspedagogen Rudolf von Laban, 
som gett namn åt Labanskolan. Skolan har inriktningen 
kultur, pedagogiskt drama och teater.

Inom verksamheten bedrivs även korttidstillsyn, kort-
tidsboende och daglig verksamhet.

www.labanskolan.se

hällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhälls-
vetenskap och introduktionsprogrammet med inrikt-
ningarna individuellt alternativ – specialpedagogisk 
verksamhet och programinriktat val mot SA-samhälls-
vetenskap, specialpedagogisk verksamhet. Skolan har 
också psykologbehandling.

Lokalerna är väl anpassade för sitt ändamål och skolan 
har mycket hög personaltäthet samt ett utökat elev-
hälsoteam. Det är ett mycket stort antal elever och 
vårdnadshavare som söker denna typ av verksamhet. 

www.sofiaangen.se



Värmdö Tekniska Gymnasium grundades 1994 och är 
belägen i Gustavsberg i den ombyggda gamla badkars-
fabriken. Skolan utbildar skickliga hantverkare och 
mer än 80% av eleverna har ett arbete att gå till direkt 
efter studenten. VTG erbjuder program inom bygg, el, 
fordon och VVS samt studieförberedande programmet 
teknik där spel- och apputveckling är en ny fördjup-
ning från och med i år. På samtliga yrkesutbildningar 
ingår de kurser som krävs för att få grundläggande 
högskolebehörighet. Introduktionsprogram finns.

Det finns även möjlighet att läsa samtliga program 
med hockey-, fotboll- eller innebandyprofil. Skolan har 
drygt 185 elever och 20 heltidstjänster. Visionen är att 
vara bäst i de yrkesutbildningar och studieförberedan-
de utbildningar som finns på orten.

www.vtg.nu.

Odengymnasiet startades 2012. De första åren låg sko-
lan vid Odenplan men är sedan 2018 belägen i Häger-
sten. Skolan erbjuder samhällsvetenskapsprogrammet, 
teknikprogrammet och hantverksprogrammet med 
inriktningarna frisör, barberare samt hår- och make-
upstylist. 

Racinginriktningen startade 1997 vid Värmdö Tekniska 
Gymnasium som en inriktning inom fordonsutbildning-
en. År 2000 flyttades inriktningen ner till motorbanan 
i Mantorp och Motorsportgymnasiet bilades året därpå. 
Sedan år 2006 återfinns Motorsportgymnasiet i Anders-
torp där skolan ligger i depåhuset på Scandinavian 
Raceway precis bredvid motorbanan - från lektionssa-
larna har man utsikt över start och mål. 

Skolan är högt specialiserad för fordonsbranschen och 
erbjuder fordons- och transportprogrammet, vilket 
består av två olika inriktningar; racingmekaniker och 
personbilsmekaniker. Motorsportgymnasiet har ett 
starkt samarbete med svenska och utländska racingte-
am, vilket gör att de kan erbjuda unika praktikplatser 
till eleverna. Antal elever uppgår till nästan 100 och 
antal medarbetare till cirka 10.

www.motorsportgymnasiet.se.

Vård- och Omsorgsgymnasiet i Sollentuna har cirka 
175 elever och 20 medarbetare och ligger i Sollentuna 
centrum i anslutning till pendeltågstationen. Skolan 
som är liten och personlig erbjuder Vård- och omsorgs-
programmet samt ett introduktionsprogram. Skolan 
har ett nära samarbete med flera arbetsplatser inom 
vård och hälsa och totalt gör eleven 18 veckors APL/
praktik.

Efter utbildningen kan eleven arbeta på sjukhus, som 
stöd- eller elevassistent eller inom äldreomsorgen, 
eller läsa vidare till exempelvis sjuksköterska, polis, 
socionom eller sjukgymnast. Vård- och Omsorgsgym-
nasiet är certifierade som Vård- och omsorgscollege 
(VOC) vilket ger kvalitetsgaranti.

www.vogy.se

Östersunds Gymnasium startade 2007 och har idag cir-
ka 135 elever och 20 medarbetare. Följande program 
erbjuds: barn och fritid, ekonomi, humanistiskt, natur-
vetenskap och samhällsvetenskap. Inom programmen 
erbjuds unika inriktningar som bland annat personlig 
tränare, aktiesparande, kriminologi och medicinska 
tillämpningar.

På Östersunds Gymnasium läser eleverna två ämnen 
om dagen – ett pass på förmiddagen och ett efter 
lunch. Eleverna har inga håltimmar vilket gör att skol-
dagen inte blir för lång och det ger möjlighet att göra 
läxor under skoldagen med tillgång till lärare.

www.ostgy.se
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Introduktionsprogram finns för de elever som ännu inte 
nått gymnasiebehörighet. 

Antalet elever uppgår till cirka 220 och antalet hel-
tidstjänster till cirka 20.

www.odengymnasiet.se.
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NATIONELLA MÅL

UPPFÖLJNING, 
VERKSAMHETS-

UTVECKLING 
OCH BUDGET

jan - april

KVALITET OCH UPP-
FÖLJNING MÅLUPP-

FYLLELSE
aug - okt

ENKÄTER OCH 
STUDIEOMDÖMEN

nov - dec

UPPFÖLJNING 
STUDIEOMDÖMEN 

OCH BETYG, 
ANALYS OCH 
PLANERING

maj - juni

KVALITET

Januari - april
• Fastställande av nyckeltal
• Kompetensinventering
• Uppföljning av enkäter
• Uppföljning av frånvaro
• Skyddsrond
• Aprenderedag
• Skyddsombudsmöte

Maj - juni
• Fastställande av nästa års budget
• Konferens - kvalitet, utveckling, ekonomi
• Grovbudget, fördelningsbudget, kvalitets-

redovisning lämnas till huvudman
• Uppföljning av frånvaro
• Revidering av kvalitetshjul

Augusti - oktober
• Strategikonferens
• Uppföljning av betyg/måluppfyllelse
• Prioriterade mål fastställs
• Uppföljning av budget
• Kvalitetsredovisning
• SBS - SKA och ledarskap
• EHT-uppställning, krisplan, likabehandlings-

plan lämnas till huvudman

November - december
• Enkäter skickas ut
• SBS - SKA och ledarskap
• Enkäter sammanställs
• Utvärdering av höstterminen
• Aprenderedag

Huvudmannens prioriterade områden stäms av månadsvis 
med respektive rektor för samtliga skolor.

Hög måluppfyllelse

Förebyggande & främjande
arbete

Undervisningskvalitet

Trygghet & studiero Främjande av närvaro

EHT-dag varje termin

SKA-arbetet utvecklas och
följs upp kontinuerligt

PRIORITERADE OMRÅDEN

KVALITETSHJUL

10 ÅRSREDOVISNING 2021/22 - APRENDERE SKOLOR AB (PUBL.)



MILJÖ OCH HÅLLBARHET
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Globalt står elektronik för 3,7% av de totala växthusgasutsläppen. Varje år produceras det flerfaldigt fler 
produkter inom IT, än vad det finns människor på jorden. Dagens konsumtion av elektronik gör det till en av 
världens snabbast växande avfallsströmmar.

ANVÄNDNING AV REKONDITIONERAD IT-UTRUSTNING 
BIDRAR TILL MINSKADE CO2-UTSLÄPP OCH MER 
PENGAR ÖVER FÖR ELEVERNA

Källor:

https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/un-report-ti-
me-seize-opportunity-tackle-challenge-e-waste
 
https://www.mynewsdesk.com/se/inrego/pressreleases/pandemi-
effekten-efterfraagan-paa-begagnad-elektronik-aer-hoegre-aen-naa-
gonsin-3135891

Aprendere Skolor beslutade redan 2011 att i så stor 
utsträckning som möjligt använda sig av rekonditio-
nerad IT-utrustning. Skälet var dels det uppenbara, 
hushållning med jordens resurser, dels att skolverk-
samheten sällan kräver den allra senaste tekniken och 
dels bättre nyttjande av ekonomiska resurser.  Detta 
ger oss möjlighet att satsa än mer på kvalitativ under-
visning, kompetensutveckling, utökat särskilt stöd och 
elevhälsa.

Valet av en rekonditionerad laptop sparar 
280 kg CO2 och en rekonditionerad bild-
skärm sparar 520 kg CO2 jämfört med att 
köpa nytt. 

2012 beslutades att i största möjliga utsträckning, 
själva eller i samarbete med våra utvalda leverantö-
rer, reparera den IT-utrustning som används. Att låta 
utrustning med enstaka fel gå till återvinning är inte 
försvarbart ur något perspektiv.

Den utrustning som vi inte längre använder, går tillba-
ka in i kretsloppet för andra att nyttja eller till pro-
fessionell återvinning. Medellivslängden på produkter 
som lämnar verksamheten för annan användning eller 
återvinning är 2022 över sex år.

Andelen begagnad IT-utrustning i verksamheten har 
stadigt ökat och ligger 2022 på över 91%. Sammantaget 
har Aprendere Skolor AB (publ.) sparat 1 057 ton CO2 
sedan 2011, vilket vi är väldigt stolta över.

Ett ton återvunnen 
elektronik innehåller 100 
gånger mer guld än vad 

guldmalm gör.
”
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APRENDERES STYRELSE

Styrelseordförande sedan 2020
Utbildning: Civilekonom från Uppsala universitet.

Född 1964. Senior affärsutvecklare på Hoivatilat AB. Har dessförinnan bland annat 
arbetat som fastighets- och investeringslandstingsråd i Stockholms läns landsting, 
kommunstyrelsens ordförande i Lidingö stad, samt i olika befattningar inom försälj-
ning, marknadsföring och product management på Ericsson och IBM. 

Styrelseledamot sedan 2008
Utbildning: Civilingenjör från KTH och civilekonom från Handelshögskolan i 
Stockholm.

Född 1956. Lars är tillsammans med sin bror Carl grundare till Aprendere Skolor och 
tidigare vd. Tidigare vd för Skarings Fönsterputs & Städ AB, ett Stockholmsbaserat 
städbolag. Lars har även haft ledande befattningar inom Ratoskoncernen, Volvo och 
AssiDomän. Vidare har Lars varit vice styrelseordförande i Locum AB. 

Styrelseledamot sedan 2008
Utbildning: Fil kand. från Stockholms universitet.

Född 1968. Bolagsutvecklare inom företrädelsevis små och onoterade bolag som 
verkar inom mogna branscher. Carl har främst haft ledande befattningar inom perso-
nalintensiva branscher; tidigare vd för Attundahälsan AB, ett vårdbolag i Sollentuna, 
och tidigare vd för Skarings Fönsterputs & Städ AB, ett Stockholmsbaserat städbolag. 
Dessförinnan ledande befattningar inom bland annat Frösunda LSS AB och Folksam. 
Carl är tillsammans med sin bror Lars grundare till Aprendere Skolor.

CARL TUNBERG

PAUL-ERIC LINDQUIST

LARS TUNBERG
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Styrelseledamot sedan 2022
Utbildning: Läkare (MD) och medicine doktor (PhD) från Karolinska Institutet, Stock-
holm.

Född 1969. Svetlana är professor i pediatrik vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs 
universitet och överläkare i barnendokrinologi och medfödda metabola sjukdomar 
vid Drottning Silvias barnsjukhus. Även adjungerad professor i barnendokrinologi och 
medfödda metabola sjukdomar vid Karolinska Institutet/Karolinska universitetssjuk-
huset - Astrid Lindgrens barnsjukhus. Styrelseledamot/kassör i Svenska barnläkar-
föreningen; ordförande för Nationell arbetsgrupp medfödda metabola sjukdomar; 
europeisk ordförande för arbetsgrupp sällsynta binjuresjukdomar inom EndoERN EU 
samt ledamot i Etikprövningsmyndigheten. 

Styrelseledamot sedan 2020
Utbildning: Jur.kand. från Uppsala universitet, LL.M. vid Amsterdam universitet. 
Medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 1996.

Född 1963. Ulf sitter i styrelsen för European Maritime Law Organisation, Antido-
pingstiftelsen samt är chef för enheten compliance och konkurrensrätt på Magnusson 
Advokatbyrå. Tidigare delägare och advokat vid Setterwalls Advokatbyrå, notarie vid 
Länsrätten i Göteborg och tjänsteman vid European Free Trade Association (EFTA) i 
Genève.

ULF DJURBERG

SVETLANA LAJIC NÄRESKOG

AMANDA SEHLBERG

Styrelselesuppleant sedan 2008
Utbildning: Kandidatexamen i Nationalekonomi och Management samt Masterexa-
men i Management från Handelshögskolan i Stockholm.

Född 1989. Amanda är vd för Belwrk AB, ett bemanningsföretag tillhörande samma 
koncern som Aprendere. Amanda jobbade dessförinnan på Budbee som ansvarig för 
uppstart och drift av entreprenörskapsprogrammet Global Business Labs Namibia 
samt som operativt ansvarig på SSE Business Lab Handelshögskolans företagsinkuba-
tor. Amanda är dotter till Lars Tunberg. 
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Verksamhetsbeskrivning
Aprendere Skolor är en fristående aktör inom utbildning och driver 13 enheter inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola 
och gymnasiesärskola. Detta sker såväl i moderbolaget som genom dotterbolag.

Bolaget grundades 2008 i och med att grundskolan Skolgrunden förvärvades, och har sedan växt genom förvärv eller genom att 
starta skolor från grunden. Aprendere Skolor har som målsättning att vara en långsiktig ägare av välskötta skolverksamheter.

Aprendere Skolor AB (publ.) ingår i en momsgrupp där moderbolaget är kommittent och dotterbolagen är kommissionärer. 
Detta innebär att dotterbolagen bedriver verksamhet för Aprendere Skolor AB’s räkning och vid årets slut överförs kommissio-
närens resultat till kommittenten.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan september 2021.

Väsentliga händelser under året
• I september börsnoterades Aprendere Skolor på NASDAQ First North.

• I september meddelade Skolinspektionen sitt beslut att avslå Aprenderes ansökan om etablering av en gymnasieskola i Bar-
karby.

• Från och med januari ingår Vård- och Omsorgsgymnasiet i Sollentuna samt Östersunds Gymnasieskola AB i Aprendere Sko-
lor.

• I februari återkallades tillståndet att bedriva HVB-verksamhet i Falköping. 

• Styrelsen startade rekryteringsprocessen av ny vd sedan Lars Tunberg meddelat att han önskar gå i pension.

Nettoomsättning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Aprendere Skolor AB (publ.), nedan Aprendere Skolor eller Aprendere, 
556455-9523, med säte i Täby, Sverige, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 
2021-07-01 – 2022-06-30. Om inget annat anges redovisas alla belopp i TSEK.

KONCERNEN

Balansomslutning

Resultat efter finansiella poster

Soliditet

MODERBOLAG

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Balansomslutning

Soliditet

2017/182019/202020/21 2018/192021/22

188 608166 561171 918188 993228 344

8 594 11 839 7 831 962 -2 970

55 28752 99563 03466 64978 998

18%18%22%33%53%

2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18

18 38620 54917 91220 72622 573

-11 220-9 300-11 462-11 446536

54 39752 65867 83968 08469 918

19%15% 20%17%50%
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Förändring i eget kapital

KONCERNEN Aktiekapital

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat

Belopp vid årets ingång
Nyemission
Årets resultat

500
125

Belopp vid årets utgång 625

22 186
13 184
6 080

41 450

MODERBOLAGET

Belopp vid årets ingång
Nyemission
Årets resultat

Belopp vid årets utgång

Aktiekapital
Fritt eget 

kapital

500
125

625

8 832

8 085

16 917

Förslag till vinstdeposition (kr)

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserat resultat
Årets resultat

8 831 762
8 085 352

Totalt belopp 16 917 114

Styrelsen och verktällande direktören föreslår att:

i ny räkning överföres 16 917 114

16 917 114Totalt belopp
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13 184
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN 

Helår
2021-07-01 2020-07-01

(TSEK) Not 2022-06-30 2021-06-30

Rörelsens intäkter 1

Nettoomsättning 228 344 188 993

Övriga rörelseintäkter 9 649 7 953

Summa rörelsens intäkter 237 993 196  946

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 2, 9 -74 286 -55 309
Personalkostnader 3 -149 411 -124 738
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 4, 5, 6, 8 -4 728 -4 564

Övriga rörelsekostnader - -

Rörelseresultat 9 568 12 335

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 268 1 285

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -1 242 -1 781

Resultat efter finansiella poster 8 594 11 839

Skatt på årets resultat 11 -2 249 -2 240
Uppskjuten skatt 11 -265 -539

Årets resultat 6 080 9 060
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BALANSRÄKNING KONCERNEN

Helår
TILLGÅNGAR (TSEK) Not 2022-06-30 2021-06-30

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 4 15 970 7 890

Summa immateriella anläggningstillgångar 15 970 7 890

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 5 8 720 9 076
Förbättringsarbete hyrd fastighet 6 1 968 2 001
Pågående nyanläggning 7 2 368 -
Inventarier, verktyg, installationer 8 3 441 2 300

Summa materiella anläggningstillgångar 16 497 13 377

Finansiella anläggningstillgångar

Lämnad deposition 1 000 1 000

Andra långfristiga fordringar 417 16 862

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 417 17 862

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 33 884 39 129

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 631 2 894

Aktuell skattefordran - 140

Övriga fordringar 3 408 2 218

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 10 670 7 046

Summa kortfristiga fordringar 16 709 12 298

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar - 86

Summa kortfristiga placeringar 0 86

Kassa och bank 28 405 15 136

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 45 114 27 520

SUMMA TILLGÅNGAR 78 998 66 649
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BALANSRÄKNING KONCERNEN 

Helår
EGET KAPITAL OCH SKULDER (TSEK) Not 2022-06-30 2021-06-30

Eget kapital

Aktiekapital 625 500

Annat eget kapital inkl. årets resultat 41 450 22 186

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 42 075 22 686

Avsättningar

Uppskjutna skatteskulder 4 020 3 161

Summa avsättningar 4 020 3 161

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 14 2 383 11 649

Övriga långfristiga skulder - 1 658

Summa långfristiga skulder 2 383 13 307

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 15 - -

Skulder till kreditinstitut 455 1 400

Leverantörsskulder 2 849 3 078

Aktuell skatteskuld 1 790 831

Övriga kortfristiga skulder 5 346 5 255

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 20 080 16 931

Summa kortfristiga skulder 30 520 27 495

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 78 998 66 649
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

Helår
2021-07-01 2020-07-01

(TSEK) Not 2022-06-30 2021-06-30

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 9 568 12 335

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 4 828 4 564

Realisationsresultat vid försäljning av inventarier - -

14 396 16 899

Erhållen ränta 268 1 285

Betald ränta -1 116 -1 940

Skatt på årets resultat -1 655 -2 240
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 11 893 14 004

Förändring av rörelsekapital

Förändring kortfristiga fordringar -3 289 -446

Förändring kortfristiga skulder 1 018 361

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 622 13 919

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Rörelseförvärv -9 135 378

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 931 -1 881

Återbetald långfristig fordran 16 445 435

Övriga kortfristiga placeringar 86 -86

Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 465 -1 154

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 243 -

Amortering -12 245 -5 831

Utbetald utdelning - -400

Nyemission 13 184 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 182 -6 213

Årets kassaflöde/förändring av likvida medel 13 269 6 552

Likvida medel vid årets början 15 136 8 584

Likvida medel vid årets slut 28 405 15 136
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET
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Helår
2021-07-01 2020-07-01

(TSEK) Not 2022-06-30 2021-06-30

Rörelsens intäkter 1

Nettoomsättning 22 573 20 726

Övriga rörelseintäkter 18 321 774

Summa rörelsens intäkter 40 894 21 500

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 2, 9 -17 867 -12 266
Personalkostnader 3 -22 267 -19 977
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 4, 8 -236 -161

Summa rörelsens kostnader -40 370 -32 404

Rörelseresultat 524 -10 904

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 263 1 285

Räntekostnader och liknande resultatposter -251 -1 827

Resultat efter finansiella poster 536 -11 446

Erhållna koncernbidrag - 13 000

Förändring av periodiseringsfond -3 100 -200
Resultat från kommissionärer 10 12 844 -
Skatt på årets resultat 11 -2 195 -302

Årets resultat 8 085 1 052
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
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Helår
TILLGÅNGAR (TSEK) Not 2022-06-30 2021-06-30

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 5 - -

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg, installationer 8 541 395

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 12 56 153 44 905

Fordringar hos koncernföretag 9 015 2 938

Andra långfristiga fordringar 417 16 862

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 66 126 65 100

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 750 872

Skattefordringar - 140

Övriga fordringar 194 99

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 1 576 1 186

Summa kortfristiga fordringar 2 520 2 297

Kassa och bank 1 272 687

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 3 792 2 984

SUMMA TILLGÅNGAR 69 918 68 084
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
Helår

EGET KAPITAL OCH SKULDER (TSEK) Not 2022-06-30 2021-06-30

Eget kapital

Aktiekapital 625 500

Överkursfond 13 184 -

Reservfond 20 20

Summa bundet eget kapital 13 829 520

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 8 832 7 780

Årets resultat 8 085 1 052

Summa fritt eget kapital 16 917 8 832

SUMMA EGET KAPITAL 30 746 9 352

Obeskattade reserver 5 580 2 480

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 14 - 9 000

Skulder till aktieägare - 1 658

Skulder till koncernföretag 27 153 39 256

Övriga långfristiga skulder - -

Summa långfristiga skulder 27 153 49 914

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 15 - -

Skulder till kreditinstitut - 1 000

Leverantörsskulder 792 695

Aktuell skatteskuld 1 790 -

Övriga skulder 726 1 509

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 3 131 3 134

Summa kortfristiga skulder 6 439 6 338

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 69 918 68 084
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KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET

Helår
2021-07-01 2020-07-01

(TSEK) Not 2022-06-30 2021-06-30

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 524 -10 904

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 236 161

Realisationsresultat vid försäljning av inventarier - -

760 -10 743

Erhållna koncernbidrag - 13 000

Resultat kommissionärer 12 844 -

Erhållen ränta 263 1 285

Betald ränta -251 -1 827

Skatt på årets resultat -2 195 -302
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 11 421 1 413

Förändring av rörelsekapital

Förändring kortfristiga fordringar -223 -441

Förändring kortfristiga skulder 101 -3 071

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 299 -2 099

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av dotterföretag -11 248 -150

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -382 -164

Förändring långfristiga fordringar 10 368 -1 254

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 262 -1 568

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring långfristiga skulder -22 761 2 464

Utbetald utdelning - -400

Nyemission 13 309 -400

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 452 1 664

Årets kassaflöde/förändring av likvida medel 585 -2 003

Likvida medel vid årets början 687 2 290

Likvida medel vid årets slut 1 272 287
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättade i 
enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredo-
visning och koncernredovisning (K3). 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärden där inget annat anges.    

Koncernredovisning

Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden.

Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett 
dotterföretag som en transaktion varigenom moderbolaget 
indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess 
skulder.

Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mel-
lan koncernföretag elimineras i sin helhet.

Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, 
samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt 
har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det 
bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma 
företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhål-
la ekonomiska fördelar.

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredo-
visningen från och med tidpunkten för förvärvet till och med 
den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestäm-
mande inflytande över dotterföretaget.

Intäktsredovisning

Intäkterna redovisas i den period som tjänsten utförs.

Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, 
vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasing-
perioden.

Inkomstskatter, inklusive uppskjuten skatt

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande 
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhöran-
de skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida rä-
kenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker 
enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på 
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga 
skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna 
skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. 
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på 
balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser 
resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och 
uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfatt-
ning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida 
skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning 
särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänför-
lig till obeskattade reserver.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskost-
nad med avdrag för planenliga avskrivningar baserade på en 
bedömning av tillgångarnas nyttjandetid. Avskrivningar enligt 
plan är gjorda enligt följande:

Hyresrätter    5 år 
(avskrivning påbörjas 2015/2016)
Goodwill     10 år
Byggnader    33 år
Förbättringsarbete hyrd fastighet  5 år
Inventarier    5 år

Ingen komponentindelning har gjorts för koncernens byggna-
der då effekten av en sådan ej bedöms uppgå till väsentliga 
belopp.

Goodwill

Koncerngoodwill utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet 
och koncernens andel av det verkliga värdet på ett förvärvat 
dotterföretags identifierbara tillgångar och skulder på för-
värvsdagen. Rörelsegoodwill avser förvärv av verksamheter. 
Vid förvärvstidpunkten redovisas goodwill till anskaffningsvär-
de och efter det första redovisningstillfället värderas den till 
anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar och eventuel-
la nedskrivningar. 
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Goodwill skrivs av över den förväntade nyttjandeperioden 
vilken uppgår till 10 år.

Det kassaflödesgenererade tillgångar bedöms generera ett 
positivt kassaflöde årligen över en lång tidshorisont, vilket 
motiverar en avskrivningstid på 10 år.

Per varje balansdag gör företaget en bedömning om det finns 
någon indikation på att värdet av goodwill är lägre än det 
redovisade värdet. Finns det en sådan indikation beräknar 
företaget återvinningsvärdet för goodwill och upprättar en 
nedskrivningsprövning. En redovisad nedskrivning av goodwill 
återförs i en senare period endast om nedskrivningen föranled-
des av en särskild extern omständighet av ovanlig karaktär som 
inte förväntas upprepas och senare händelser har inträffat som 
upphäver verkningarna av denna omständighet.

Ersättningar till anställda

Ersättning till anställda avser alla former av ersättningar som 
företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar 

utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånva-
ro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). 
Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då 
det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en 
ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras.

I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som 
avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda av-
gifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något 
ytterligare, utöver dessa avgifter. Utgifter för avgiftsbestämda 
planer redovisas som en kostnad under den period de anställda 
utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Definition av nyckeltal

Soliditet koncernen: Summan av eget kapital hänför-
ligt till moderföretagets aktieägare / balansomslutning                                                                                                                                 
                                                                                                               
Soliditet moderbolaget: (Totalt eget kapital + (100% - aktuell 
bolagsskattesats av obeskattade reserver) / balansomslutning

Not 1: Inköp och försäljning mellan koncernföretag

            2021/22      2020/21      2021/22      2020/21

Årets inköp från koncernföretag      2%   0%   0%   0% 
Årets försäljning till koncernföretag   42%   0%   0%   0%

Not 2: Arvode till revisorer

            2021/22      2020/21      2021/22      2020/21

Allegretto Revision KB revisionsuppdrag   103  137  301  307
Summa         103  137  301  307

Moderbolaget Koncernen

Moderbolaget Koncernen

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övri-
ga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat 
är övriga uppdrag.
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Not 3: Anställda och personalkostnader

Medelantal anställda    2021/22  2020/21  2021/22  2020/21

Män               10           11          103           89
Kvinnor               26           24          160          133
Summa               36           35          263                     222

Moderbolaget Koncernen

Moderbolaget Koncernen

Löner och andra ersättningar  
 
Styrelse och vd           
Löner och ersättningar      
Sociala kostnader 
Pensionskostnader vd
Pensionskostnader

Summa     

2021/22

808
14 495
4 995

55
1 158

21 511

2020/21

708
13 260
4 659

41
1 018

19 686

2021/22

808
104 487
33 809

55
6 800

145 959

2020/21

708
84 748
28 964

41
6 506

120 967

Löner och andra ersättningar till styrelse och vd är fördelade enligt följande; Lars Tunberg (vd) 682 TSEK, 
Paul-Eric Lindquist (styrelseordförande) 78 TSEK och Ulf Djurberg (styrelseledamot) 48 TSEK. 

Könsfördelning i företagsledning   2021/22  2020/21  2021/22  2020/21

Antal styrelseledamöter, män              4             4             4                      4
Antal styrelseledamöter, kvinnor              1             0             1             0
Totalt                 5             4             5             4

Moderbolaget Koncernen

Not 4: Goodwill

Ingående anskaffningsvärde
Inköp           
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Redovisat värde    

2021/22

4 028
0

 4 028
-4 028

0
-4 028

0

Moderbolaget

2020/21

4 028
0

 4 028
-4 028

0
-4 028

0

2021/22

39 352
10 324

 49 676
-31 462
-2 244

-33 706

15 970

Koncernen

2020/21

39 352
0

 39 352
-28 792
-2 670

-31 462

7 890
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Not 5: Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden
Inköp           
Försäljningar/utrangeringar
Övervärde
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Från inköpt fastighet
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Redovisat värde

Bokfört värde byggnader
Bokfört värde mark   

Moderbolaget Koncernen

2021/22

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0

2020/21

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0

2021/22

13 829
0
0
0

13 829
-4 753

0
-356

-5 109

8 720

3 588
3 076

2020/21

13 829
0
0
0

13 829
-4 433

0
-320

-4 753

9 076

4 100
3 076

Byggnaderna utgör specialfastigheter varför inget taxeringsvärde åsatts.

Not 6: Förbättringsarbete hyrd fastighet

Ingående anskaffningsvärde
Inköp           
Nyinskaffning dotterbolag
Avyttringar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Nyinskaffning dotterbolag
Årets avskrivningar
Avyttringar/utrangeringar
Utgående avskrivningar

Redovisat värde
    

2021/22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

2020/21

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

2021/22

5 927
846

0
0

6 773
-3 926

0
-879

0
-4 805

1 968

Moderbolaget Koncernen

2020/21

5 249
120
558

0
5 927
-2 857

-403
-666

0
-3 926

2 001

27

Not 7: Pågående nyanläggning

Ingående anskaffningsvärde
Inköp           
Utgående anskaffningsvärden

Redovisat värde    

2021/22

0
0
0

0

2020/21

0
0
0

0

Moderbolaget Koncernen

2021/22

0
2 368
2 368

2 368

2020/21

0
0
0

0
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Not 8: Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärde
Inköp           
Nyinskaffning dotterbolag
Försäljning/utrangering
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangering
Nyinskaffning dotterbolag
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Redovisat värde
    

2021/22

2 734
382

0
-154

2 962
-2 339

154
0

-236
-2 421

541

Moderbolaget Koncernen

2020/21

3 359
164

0
-789

2 734
-2 967

789
0

-161
-2 339

395

2021/22

17 200
1 717
2 188
-154

20 951
-14 900

154
-1 415
-1 349

-17 510

3 441

2020/21

18 926
1 761

458
-3 945

17 200
-17 529

3 945
-422
-894

-14 900

2 300

Not 9: Leasingavgifter

Samtliga leasingavtal är upptagna som operationell leasing och specificerade med minsta möjliga leasingkostna-
der från balansdagen med hänsyn till avtalens längd och uppsägningstid.

Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter  
    

2021/22

5 573
8 517

78

6 142

Moderbolaget

2020/21

4 188
2 382

-

5 243

2021/22

32 695
53 078
37 680

33 345

Koncernen

2020/21

23 193
22 399

-

26 766

I moderbolagets/koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen huvudsakligen av hyra lokaler.

Not 10: Resultat från kommissionärer

Resultat från kommissionärer
Summa      

Moderbolaget

2022-06-30

12 844
12 844

2021-06-30

0
0

2022-06-30

0
0

2021-06-30

0
0

Koncernen

Aprendere Skolor AB (publ), org nr 556455-9523, ingår i momsgrupp (663000-5053) där moderbolaget är kom-
mittent och dotterbolagen kommissionärer. Detta innebär att dotterbolagen bedriver verksamhet för Aprendere 
Skolor AB´s räkning och vid årets slut överförs kommissionärens resultat till kommittenten.
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Not 11: Skatt på årets resultat

Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skatt
Summa      

2022-06-30

-2 195
0

- 2 195

2021-06-30

-302
0

-302

Moderbolaget

2022-06-30

-2 249
-265

-2 514

2021-06-30

-2 240
-539

-2 779

Koncernen

Redovisat resultat före skatt

Skatt beräknad enligt gällande skattesats 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader         
Skatteeffekt av ej skattepliktig realisationsvinst
Skatt hänförlig till tidigare års redovisat resultat
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond
Skatteeffekt av schablonränta på fondkonto
Effekt av ändrad skattesats
Effekt av utländska skattesatser

Redovisad skattekostnad    
          

2022-06-30

10 280

-2 118
-37

1
0

-14
0

-27
0

- 2 195

2021-06-30

1 354

-289
-9
0
0

-2
0

-2
0

-302

2022-06-30

10 545

-2 172
-37

1
0

-14
0

-27
0

-2 249

2021-06-30

11 229

-2 520
-35
95

232
-8
-1
-3
0

-2 240

Moderbolaget Koncernen
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Företagets namn

Skolgrunden AB
556558-8166
Styrelsens säte i Stockholm

Aspdammskolan AB
556583-8066
Styrelsens säte i Stockholm

Värmdö Tekniska Utbildningar AB
556383-6757
Styrelsens säte i Värmdö

Vårkullen AB
556608-6756
Styrelsens säte i Stockholm

Vinkeln i Nordanstig AB
556722-1188
Styrelsens säte i Bergsjö

Kajan Friskola AB
556694-5795
Styrelsens säte i Stockholm

Magitaskolan AB
556734-2919
Styrelsens säte i Stockholm

Sofiaängen AB
556598-0942
Styrelsens säte i Stockholm

Vård och omsorgsgymnasiet i Sollentuna AB
559257-5061
Styrelsens säte i Sollentuna

Östersunds Gymnasieskola AB
556721-2641
Styrelsens säte i Östersund

Bergsjö Vård och omsorg AB
559174-6622
Styrelsens säte i Falköping

Andelar

1000

1000

1000

1000

300

1000

1000

1300

1000

1000

1000
  
          

Kapital

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
  
          

Justerat
eget kapital

7 014

5 944

12 372

2 835

1 892

4 823

10 012

237

326

801

36

Resultat
2022-06-30

0

0

0

0

0

0

0

0

208

-217

0

Bokfört
värde

4 333

2 267

15 456

4 000

7 520

877

9 802

650

750

10 448

50

Moderbolaget Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående anskaffningsvärde  

2022-06-30

44 905
11 248

56 153

2021-06-30

44 255
650

44 905

2022-06-30

0
0
0

2021-06-30

0
0
0

Not 12: Andelar i koncernföretag

Moderbolaget Koncernen
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Not 13: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyreskostnader
Övriga interimsfordringar
Summa

2022-06-30

879
697

1 576

2021-06-30

707
479

1 186

Moderbolaget Koncernen

2022-06-30

7 927
2 743

10 670

2021-06-30

4 463
2 583
7 046

Not 14: Långfristiga skulder till kreditinstitut

Förfaller inom två till fem år
Förfaller efter fem år
Summa

2022-06-30

0
0
0

2021-06-30

9 000
0

9 000

2022-06-30

2 038
345

2 383

2021-06-30

10 602
1 047

11 649

Moderbolaget Koncernen

Not 15: Checkräkningskredit

Beviljad kredit
Utnyttjad kredit

2022-06-30

500
0

2021-06-30

500
0

2022-06-30

3 250
0

2021-06-30

3 250
0

Moderbolaget Koncernen

Not 16: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna personalrelaterade kostnader
Övriga poster
Summa

2022-06-30

2 823
308

3 131

2021-06-30

2 779
355

3 134

2022-06-30

17 426
2 654

20 080

Moderbolaget

2021-06-30

14 581
2 350

16 931

Koncernen

Not 17: Ställda säkerheter 

Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Aktier i dotterföretag

Summa ställda säkerheter

2022-06-30

2 500
0

29 576

32 076

2021-06-30

2 500
0

29 576

32 076

2022-06-30

8 500
14 186
47 680

70 366

2021-06-30

8 200
14 186
47 680

70 066

Moderbolaget Koncernen
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Not 18: Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser dotterföretag
Summa ansvarsförbindelser

2022-06-30

2 750
2 750

Moderbolaget Koncernen

2021-06-30

2 750
2 750

2022-06-30

0
0

2021-06-30

0
0

Not 19: Antal aktier och kvotvärde

Antal aktier
Kvotvärde

2022-06-30

6 247 058
0,10 kr

2021-06-30

5 000 000
0,10 kr

2022-06-30

6 247 058
0,10 kr

2021-06-30

5 000 000
0,10 kr

Moderbolaget Koncernen

Not 20: Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Lars Tunberg har avgått som vd för Aprendere Skolor och ingår fortsatt i bolagets styrelse.

Claudia Lindström har tillträtt som ny vd från och med den 8 augusti.

Den 17 oktober tecknades avtal med ägarna av Laban frisärskola AB om förvärv och tillträde skedde den 1 november.
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STYRELSENS UNDERSKRIFTER

Paul-Eric Lindquist
Styrelseordförande

Ulf Djurberg
Styrelseledamot

Lars Tunberg
Styrelseledamot

Carl Tunberg
Styrelseledamot

Svetlana Lajic Näreskog
Styrelseledamot

Aprendere skolors styrelse och verkställande direktör försäkrar härmed att årsredovisningen och koncernre-
dovisningen ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen 
står inför. 

Stockholm den 23 november 2022

Claudia Lindström
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 23 november 2022
MOORE Allegretto Revision KB

Michaela Karlström
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Aprendere Skolor AB (publ)
Org.nr 556455-9523

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Aprendere Skolor AB (publ) för räkenskapsåret 
2021-07-01 - 2022-06-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 2022-06-
30 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncer-
nen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåll-
er några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedöm-
ningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fort-
satt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsbe-
rättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredo-
visningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och in-
hämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.
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- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktö-
rens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till da-
tumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

- inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller af-
färsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, över-
vakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Aprendere Skolor AB (publ) för 
räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns an-
svar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbe-
vis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende: 

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller 

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skep-
tisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underla-
gen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Michaela Karlström
Auktoriserad revisor

Stockholm den 23 november 2022

MOORE Allegretto AB
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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

Vi tänder gnistan 
för lärande.
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