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FINANSIELL ÖVERSIKT Q1

FÖRSTA KVARTALET JULI - SEPTEMBER 2022

• Nettoomsättningen uppgick till 59 523 (49 086) TSEK, en ökning med 21,3 procent.
• Rörelseresultat EBIT uppgick till 2 002 (572) TSEK och EBIT-marginal till 3,4 (1,2) 

procent.
• Resultatet före skatt uppgick till 1 970 (562) TSEK.
• Periodens resultat uppgick till 1 431 (390) TSEK.
• Resultat per aktie var 0,23 kr. Inga relevanta jämförelsesiffror finns från perioden 

föregående år.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 914 (-6 002) TSEK.
• Antalet elever uppgick till 1 275 (931) i slutet av perioden och ökade därmed med 

37 procent.
• Antal heltidstjänster uppgick till 246 (192) i slutet av perioden.

TSEK
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

Juli-september Helår

13

ELEVER*

MEDARBETARE*

SKOLOR*

1 275

338 

59 523 49 086
2 002 5721

21,3%
251%

3,4% 1,2%

37%

2,2 p.e.

 
1Resultatet är belastat med emissionskostnader uppgående till 1 280 tkr.
2Inga relevanta jämförelsesiffror finns för Q1 2021 eftersom Bolaget börsnoterades i slutet av september 2021.
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Jämfört med motsvarande 
period föregående år växer vi 

med över 21%.
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VD HAR ORDET

Som nytillträdd vd för Aprendere skolor är det med 
glädje jag presenterar vår första kvartalsrapport för 
verksamhetsåret 2022/2023. Mina första 100 dagar har 
passerat och jag har lärt känna en fin verksamhet med 
oerhört engagerade medarbetare. Ett vd-byte innebär 
alltid en omställning för organisationen och jag upplever 
att vi har landat bra tillsammans och att det finns samsyn 
kring både vad vi önskar göra och vad vi behöver utveck-
la framåt. Vi kommer framöver bland annat arbeta med 
att förtydliga våra skolors visioner och bärande verksam-
hetsidéer. 

Skolstarten är en laddad och viktig händelse för alla in-
blandade. Det är mycket som ska fungera och förberedas 
inför att eleverna kommer och det är alltid lika spännan-
de och snudd på nervöst att se om förberedelserna räckte 
till och om allt fungerade i praktiken. Det är elever som 
ska skrivas in, scheman som ska läggas, läromedel som 
ska beställas, it-rustning som ska kompletteras till nya 
elever och eventuella personalförändringar som behö-
ver hanteras.  Även för eleverna är skolstarten laddad 
med förväntan som kan vara både positiv och samtidigt 
kryddad med oro. Mycket kraft och energi går åt vid en 
skolstart till att arbeta in rutiner, bygga relationer och 
skapa trygghet för alla på skolan.

”
Även tiden efter skolstarten präglas av en hel del osä-
kerhet med en del rörlighet bland elever på framför allt 
gymnasierna som bestämmer och ombestämmer sig 
under ett antal veckor kring vilken skola de slutligen ska 
gå på. Effekten blir att det antalet elever som är inskrivna 
kan variera under flera veckors tid, vilket såklart även 
påverkar vart ersättningen för eleven slutligen hamnar.

Den ekonomiska effekten i vårt första kvartal speglas av 
att det just är skolstart under perioden. Vi konstaterar att 
vi jämfört med motsvarande period föregående år växer 
med över 21% vilket beror på att vi har förvärvat och 
välkomnat fler skolor in i gruppen. Några av våra skolor 
har haft möjlighet att utöka antalet elever utifrån både 
omdisponering av ytor och ombyggnation för att kunna 
möta den höga efterfrågan på elevplatser, vilket också har 
bidragit till ökade intäkter.

Vi gör ett bättre resultat än motsvarande period förra 
året och ser samtidigt att vi har några verksamheter som 
inte lyckats fylla sina elevplatser till höstterminen, vilket 
ger lägre intäkter direkt och en mer trögrörlig anpass-
ning av kostnader som påverkar resultatet negativt under 
perioden. 

Att elevantalet inte når upp till önskad nivå på vissa 
enheter kan ha flera orsaker. Vi upplever att det bland 
annat kan ha att göra med att vi under coronaperioden 
inte har haft möjlighet att bjuda in till fysiska öppna hus 
och prova-på-dagar och att det under flera år endast har 
genomförts digitala gymnasiemässor, vilket troligtvis har 
påverkat kännedomen om våra skolor negativt. Under 
perioden har vi stärkt upp fokus på marknadskommuni-
kation såväl lokalt på respektive skola som i en uttalad 
central funktion för marknad och kommunikation, vilket 
vi redan nu ser positiva effekter av.

Utbetalning av elevpengen har försenats för flera skolor 
och vi inväntar ersättning för elever som är i fullgång 
med sina studier, vilket får en negativ påverkan på vårt 
kassaflöde.

Som ett led i vår framtidsplan har vi under november 
välkomnat den fina verksamheten Labanskolan i Uppsala 
till gruppen. Verksamheten blir ett fint tillskott och vi 
kommer se över möjligheten att starta upp fler ”Laban-
skolor” på andra platser i landet.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi är i full gång 
efter skolstart och att vårt fokus framåt är att säkra en 
bra skolgång för våra elever, vara en bra och uppskattad 
arbetsplats för våra medarbetare, vidta de åtgärder som 
behövs för att säkerställa en stabil ekonomi, öka känne-
domen om våra verksamheter och fortsätta välkomna nya 
verksamheter till oss som både kompletterar och förstär-
ker vårt erbjudande.

Claudia Lindström
Vd Aprendere Skolor AB (publ.)
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
OCH EFTER PERIODEN

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

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

Bild från Motorsportgymnasiet i Anderstorp.

Kvalitet

Huvudmannens prioriterade områden
stäms av månadsvis med respektive
rektor för samtliga skolor. De priorite-
rade områdena är undervisningskva-
litet, 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 måluppfyllelse. 

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

Struktur och tydlighet leder till ökad 
trygghet och trivsel bland våra elever.

Juli - september 2022

Förvärv av Labanskolan
I oktober förvärvades Labanskolan i Uppsala - en fristående särskola för årskurs 1-9 samt 
gymnasium. Inom verksamheten bedrivs även korttidstillsyn, korttidsboende och daglig 
verksamhet. Labanskolan har 15 elever och ingår i Aprendere från och med 1 november 
2022.

Nedläggning av Vårkullen
I november beslutade styrelsen och verkställande direktör att all verksamhet vid Vårkull-
en läggs ner från och med årsskiftet 2022/23.

Ny ekonomichef
Aprendere Skolor har anställt Michaela Ernfors som ny ekonomichef. Hon tillträder den 9 
januari 2023. Avgående ekonomichef Linda Bengtsson gör sin sista dag den 18 november.

Efter perioden
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN 

Första kvartalet Helår
2022 2021 2021/22

TSEK Ej reviderat Ej reviderat Reviderat

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 59 523 49 086 228 344
Övriga rörelseintäkter 1 226 1 077 9 649
Summa rörelsens intäkter 60 749 50 163 237 993

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -19 334 -16 043 -74 286
Personalkostnader -37 894 -32 632 -149 411
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar -1 519 -916 -4 728

Övriga rörelsekostnader - - -
Rörelseresultat 2 002 572 9 568

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - 267 268
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -32 -277 -1 242
Resultat efter finansiella poster 1 970 562 8 594

Skatt på årets resultat -544 -177 -2 249
Uppskjuten skatt 5 5 -265

Periodens resultat 1 431 390 6 080
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BALANSRÄKNING KONCERNEN

30 september Helår
TSEK 2022 2021 2022-06-30

TILLGÅNGAR Ej reviderat Ej reviderat Reviderat

Anläggningstillgångar

Goodwill 15 282 7 481 15 970

15 282 7 481 15 970

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 8 631 8 985 8 720
Förbättringsarbete hyrd fastighet 5 890 2 629 1 968
Pågående nyanläggning - - 2 368
Inventarier, verktyg, installationer 3 595 2 952 3 441

18 116 14 566 16 497

Finansiella anläggningstillgångar

Lämnad deposition 1 000 1 000 1 000
Andra långfristiga fordringar 424 6 053 417

1 424 7 053 1 417

Summa anläggningstillgångar 34 822 29 100 33 884

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 4 831 5 559 2 631
Aktuell skattefordran - - -
Övriga fordringar 4 680 13 515 3 408
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 452 8 844 10 670

22 963 27 918 16 709

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar - 1 751 -

0 1 751 0

Kassa och bank 22 895 19 006 28 405

Summa omsättningstillgångar 45 858 48 675 45 114

SUMMA TILLGÅNGAR 80 680 77 775 78 998
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BALANSRÄKNING KONCERNEN 

30 september Helår
TSEK 2022 2021 2022-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER Ej reviderat Ej reviderat Reviderat

Eget kapital

Aktiekapital 625 625 625
Annat eget kapital inkl. periodens resultat 42 856 35 400 41 450
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 43 481 36 025 42 075

Avsättningar

Uppskjutna skatteskulder 4 015 3 156 4 020
Summa avsättningar 4 015 3 156 4 020

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 269 2 730 2 383
Övriga långfristiga skulder - 52 -
Summa långfristiga skulder 2 269 2 782 2 383

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 455 10 454 455
Leverantörsskulder 5 326 7 064 2 849
Aktuell skatteskuld 1 851 - 1 790
Övriga kortfristiga skulder 6 038 5 619 5 346
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 245 12 675 20 080
Summa kortfristiga skulder 30 915 35 812 30 520

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 80 680 77 775 78 998
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

Första kvartalet Helår
2022 2021 2021/22

(TSEK) Ej reviderat Ej reviderat Reviderat

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 2 002 572 9 568

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 1 519 916 4 828

3 521 1 488 14 396

Erhållen ränta - 267 268
Betald ränta -32 -277 -1 116
Skatt på årets resultat -544 -177 -1 655
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 2 945 1 301 11 893

Förändring av rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar -6 254 -15 620 -3 289
Förändring kortfristiga skulder 395 8 317 1 018
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 914 -6 002 9 622

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Rörelseförvärv - - -9 135
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 475 -1 654 -4 931
Omföring anläggningstillgångar -7 10 809 16 445
Övriga kortfristiga placeringar - -1 665 86
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 482 7 490 2 465

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån - - 243
Amortering - - -12 245
Förändring långfristiga skulder -114 -10 927 -
Nyemmission - 13 309 13 184
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -114 2 382 1 182

Periodens kassaflöde -5 510 3 870 13 269
Likvida medel vid periodens början 28 405 15 136 15 136

Likvida medel vid periodens slut 22 895 19 006 28 405



Q1 APRENDERE SKOLOR AB - DELÅRSRAPPORT 2022/23

8

KOMMENTARER TILL DEN 
FINANSIELLA UTVECKLINGEN
Nedanstående kommentarer till den finansiella utvecklingen baseras på delårsrapporten för Q1 som avser perioden 1 juli 
2022–30 september 2022 med jämförelsesiffror för motsvarande period föregående räkenskapsår. De belopp som anges 
inom parentes avser motsvarande period under föregående räkenskapsår. Informationen i detta avsnitt bör läsas tillsam-
mans med den utvalda finansiella informationen ovan.

Resultaträkning

Nettoomsättning

Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden 1 juli–30 sep-
tember 2022 till 59 523 (49 086) TSEK. Förändringen i rörelsein-
täkter mellan perioderna beror till stor del på ökning av elevantal 
genom förvärven av Vård- och omsorgsgymnasiet och Östersunds 
Gymnasium, samt ökat antal elever på flera av de övriga skolorna.

Rörelsens kostnader

Bolagets rörelsekostnader uppgick under perioden 1 juli–30 
september 2022 till 58 747 (49 591) TSEK. Förändringen i 
rörelsekostnader mellan perioderna beror huvudsakligen på 
högre personalkostnader med anledning av förvärv av Vård- och 
omsorgsgymnasiet och Östersunds Gymnasium, samt kostnader 
för ombyggnation på Sofiaängen och lokalkostnader för Vårkull-
en. Kostnader är även hänförliga till att några skolor inte har full 
beläggning.

Rörelseresultat

Bolagets rörelseresultat uppgick under perioden 1 juli–30 sep-
tember 2022 till 2 002 (572) TSEK. Vid en återföring av nedskriv-
en goodwill skulle rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgå 
till 2 690 (1 007) TSEK och EBIT-marginalen uppgå till 4,5 (2,1) 
procent.

Resultat efter finansiella poster

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick under perioden 1 
juli–30 september 2022 till 1 970 (562) TSEK. 

Periodens resultat

Bolagets resultat för perioden 1 juli–30 september 2022 till 
1 431 (390) TSEK. Resultatet för föregående period är belastat 
med emissionskostnader på 1 280 TSEK.

Balansräkning

Anläggningstillgångar

Bolagets anläggningstillgångar uppgick per den 30 september 
2022 till 34 822 (29 100) TSEK, vilka främst består av goodwill, 
byggnader och mark, och ombyggnationer.

Omsättningstillgångar

Bolagets omsättningstillgångar uppgick per den 30 september 
2022 till 45 858 (48 675) TSEK, vilka främst består av förutbetalda 
hyror och likvida medel. De likvida medlen har påverkats positivt 
av förvärven av de nya skolorna.

Eget kapital

Bolagets eget kapital uppgick per den 30 september 2022 till 
43 481 (36 025) TSEK. Förändringen i Bolagets eget kapital är 
huvudsakligen hänförlig till föregående års resultat och kvartalets 
resultat.

Långfristiga skulder

Bolagets långfristiga skulder uppgick per den 30 september 2022 
till 2 269 (2 782). Bolagets långfristiga skulder är huvudsakligen 
hänförliga till fastighetslån.

Kortfristiga skulder

Bolagets kortfristiga skulder uppgick per den 30 september 2022 
till 30 915 (35 812). Förändringen i Bolagets kortfristiga skulder 
är huvudsakligen hänförlig till de två nya skolorna.

Kassaflöde

Löpande verksamhet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perio-
den 1 juli–30 september 2022 till -2 914 (-6 002) TSEK och består 
av en hög andel fordringar på elevintäkter och statliga bidrag.

Investeringsverksamhet

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perio-
den 1 juli–30 september 2022 till -2 482 (7 490) TSEK och består 
huvudsakligen av ombyggnation på Sofiaängen.

Finansieringsverksamhet

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under 
perioden 1 juli–30 september 2022 till -114 (2 382) TSEK vilket 
huvudsakligen består av amorteringar på fastighetslånet. Kassaflö-
det under föregående period förklaras av nyemissionen.
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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

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 september 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.

Kallelse till årsstämma

Aprendere Skolor AB (publ), org.nr 556455-9523, har kallat till 
årsstämma tisdagen den 20 december 2022 klockan 16:00 på 
Scandic Täby, Näsbyvägen 4, 183 30 Täby.

Kallelse har skett genom annonsering i Dagens Industri, Post- och 
Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bo-
lagets webbplats, www.aprendereskolor.se. Kallelsen skickas utan 
extra kostnad för mottagare till de aktieägare som begär det och 
uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas per post till 
Aprendere Skolor AB, Triewaldsgränd 2, 111 29 Stockholm, eller 
per e-post till bolagsstamma@aprendere.se.

Samtliga förslag till årsstämman framgår av kallelsen.


