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ÅRET I KORTHET 

• Aprendere Skolor har hanterat 
pandemin mycket väl. 
Undervisningen har anpassats 
till omständigheterna och då det 
behövts skett på distans. Skolor
har vid sjukdomsutbrott 
specialstädats. Eleverna har ändå
uppnått goda studieresultat.

• Under året har förberedelserna
för den kommande
börsnoteringen varit intensiva. 
En så kallad ”Legal Due
Dilligence” har genomförts och
en fyllig verksamhetsbeskrivning
har tagits fram. 

• Ett gott finansiellt resultat 
uppnåddes, mest beroende på
fina insatser på skolorna. 

• I mars 2021 förvärvades 
Sofiaängen – en resursskola 
belägen på Bergsunds Strand i 
Stockholm. Sofiaängen blir en 
systerskola till Skolgrunden och
Aspdammskolan.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 
Aprendere Skolor AB (publ), org.nr 556455-9523, har kallat till årsstämma 
måndagen den 20 december 2021 klockan 16:00 på Scandic Täby, Näsbyvägen 4, 
183 30 Täby. 

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att 
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets 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. 

Rätt att delta 

Rätt att deltaga i årsstämma har den som 
- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 december 
2021, och 
- dels har anmält sitt deltagande senast den 13 december 2021 per post:
Aprendere Skolor AB, Triewaldsgränd 2, 111 29 Stockholm, per telefon: 08-
400 289 00 eller per e-post: bolagsstamma@aprendere.se. 

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit 
förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta 
registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 
10 december 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. 
rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i 
sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts 
senast den andra bankdagen efter den 10 december 2021 beaktas vid 
framställningen av aktieboken. 

Anmälan och registrering 

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, 
postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden 
och ombud. Aktieägare får medföra högst två biträden. Ombud ska inge relevanta 
behörighetshandlingar före årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på 
bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se, och skickas per post till aktieägare 
som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-
svenska.pdf. 

Aprendere Skolor AB (publ) 
Stockholm i november 2021 

Styrelsen 

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
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VD LARS TUNBERG HAR ORDET
Vår vision är tydlig – vi strävar efter att möta eleverna på den nivå de befinner sig, stötta och inspirera dem i deras 
kunskapsutveckling samt hjälpa dem att utveckla en trygg identitet. Det är ledord som går som en röd tråd genom alla våra 
verksamheter, från förskoleklass till gymnasienivå.    

Året som gått 

Verksamhetsåret 2020/2021 var ett starkt år för Aprendere. 
Våra skolor utvecklades överlag mycket fint, inte minst 
gymnasieskolorna. Resursskolorna fick ett efterlängtat 
tillskott i slutet av året då Stockholms stad beviljade ett nytt 
strukturbidrag som ersättning för uteblivna ersättningar 
under året. Det fanns även svagare prestationer som 
föranledde olika insatser. Bland annat har vår skola i 
Södertälje en ny rektor sedan ett år tillbaka och 
elevrekryteringen har åter tagit fart. Likaså i Falköping har 
en ny föreståndare tagit över och där ser det mycket bra ut 
framöver. Under skolåret 2020/2021 fick skolor i Sverige ta 
del av olika statliga stödinsatser för att motverka diverse 
befarade coronarelaterade problem. Aprendere Skolor har 
klarat coronaepidemin riktigt bra och noggrant följt rådande 
rekommendationer fullt ut. Våra resultat har inte försämrats 
av distansundervisningen utan snarare, i vissa fall, till och 
med förbättrats. Distansundervisning innebär också något 
lägre kostnadsutfall. När detta är sagt bör vi även tillägga att 
lovskolan förstärktes på flera håll för att ge ytterligare stöd 
till eleverna. 

I slutet av verksamhetsåret, närmare bestämt mars 2021, 
förvärvades Sofiaängens resursskola på Bergsunds Strand i 
Stockholm. Det blev startskottet för en mycket hög aktivitet 
med nyanställningar, renovering av lokaler och mycket mer. 
Elevtillströmningen har varit god till det nya 
verksamhetsåret och elevantalet har nära nog fördubblats 
på skolan. 

Kvalitet och utveckling 

Under året har Aprenderes dotterbolag VTU AB (Värmdö 
Tekniska Utbildningar AB) deltagit i ett statligt 
utvecklingsprogram, Samverkan för bästa skola (SBS). 
Programmet är treårigt och kommer att gå i mål under 
2021/2022. Inom ramen för SBS har flera seminarier, 
stödinsatser och utbildningstillfällen erbjudits våra två 
större gymnasier, Värmdö Tekniska Gymnasium (VTG) och 
Odengymnasiet (OG). Det är redan tydligt att SBS har haft en 
stark inverkan på arbetet i skolorna. 

Viktiga händelser under och efter 
verksamhetsåret 

Under första kvartalet i år, den 28 september, börsnoterades 
Aprendere. Det är något som vi är väldigt stolta över, och 
mycket av vår energi riktades dit. Inför noteringen 
producerade vi ett ”Investment Memorandum”, som efter 
noteringen övergick i en Bolagsbeskrivning. Dessa 
dokument återfinns på vår hemsida. I Investment 
Memorandum redovisas vår Q4 samt helår för 
verksamhetsåret 2020/2021. Den årsredovisning som nu är 
färdigställd och som kommer att föreläggas våra gamla och 
nya aktieägare på Bolagsstämman den 20 december avser 
helår 2020/2021, alltså i mångt och mycket samma period, 
vilket även är perioden före ägarspridningen. Revisionen har 
inte inneburit annat än mindre justeringar av 
siffermaterialet. Årsredovisningen offentliggörs ungefär 
samtidigt som första kvartalet, Q1, i det nya 
verksamhetsåret. 

Framtiden ser ljus ut 

Vi ser med stor tillförsikt fram emot Aprenderes fortsatta 
utveckling, och vi märker av ett ökat intresse för oss och 
våra skolor som samtliga är i gott skick. Vi har en fin 
medarbetarstab och goda ledare. Fortsättningsvis kommer 
vi jobba med att stärka bilden av Aprendere på 
skolmarknaden och nu även bland våra investerare. Tillväxt 
är något vi strävar efter och vi tror att det finns goda 
möjligheter till det framöver. 

Täby den 25 november 2021 

Lars Tunberg 
VD Aprendere Skolor 
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VERKSAMHETSÖVERSIKT 
Kort om Aprendere Skolor 

Aprendere Skolor bedriver verksamhet inom grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och HVB-
hem. Företaget grundades 2008 i samband med att 
grundskolan Skolgrunden förvärvades, och skolor har sedan 
successivt startats från grunden eller förvärvats. Alla 
rektorer inom Aprendere har gått eller går 
rektorsprogrammet. 

Aprendere har över 900 elever och cirka 250 medarbetare. 
De flesta skolor är belägna i Stockholms län med omnejd 
men verksamhet finns även i Anderstorp i Småland samt 
Falköping i Västra Götaland. Ordet Aprendere är en 
försvenskning av franska ”Aprendre” som betyder att lära 
sig. 

Koncernstruktur 

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

 

 

 

 
Bild tagen i bygghallen på Värmdö Tekniska Gymnasium (VTG). 
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Grundskolor 

Lilla Parkskolan 

Lilla Parkskolan grundades hösten 2014 och är en svensk 
grundskola F-9 belägen strax utanför Södertälje centrum. 
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 läroplanen. 
Personaltätheten är hög och inne- och utemiljön har starkt 
utvecklats. 

I slutet av redovisningsperioden uppgick antalet elever till 
43 och medarbetare till 10. Skolan är attraktiv för nya 
elever, har bra måluppfyllelse där insatser och stöd till 
eleverna sker omedelbart och de förstärkande effekterna 
snabbt ger resultat. Visionen och målsättningen är att växa 
samtidigt som allt fler elever når sina kunskapsmål. 
Skolans timplan är förstärkt för matematik och språk. 

För mer information, besök skolans webbplats 
www.lillaparkskolan.se. 

Resursskolor 

Skolgrunden och Aspdammskolan 

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 resursskolor 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 97 elever och 43 personal. 
Personaltätheten är således mycket hög. Visionen är att 
vara och förbli den bästa specialpedagogiska 
högstadieskolan för elever med funktionsnedsättningar. 
Skolornas utveckling och framtid är positiv, med stor 
efterfrågan på skolplatser, vilket resulterat i en omfattande 
kö. 

För mer information, besök skolans webbplats 
www.skolgrunden.se. 

Sofiaängen 

Sofiaängen förvärvades i mars 2021 och ligger vid 
Hornstull i Stockholm nära tunnelbana och bussar. 
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 samhällsvetenskapsprogrammet 
(SA) med inriktning samhällsvetenskap och 
introduktionsprogrammet (IM) med inriktningarna 
individuellt alternativ – specialpedagogisk verksamhet och 
programinriktat val mot SA-samhällsvetenskap, 
specialpedagogisk verksamhet. Skolan har också 
psykologbehandling. Lokalerna är väl anpassade för sitt 
ändamål och skolan har mycket hög personaltäthet samt 
ett utökat elevhälsoteam. Det är ett mycket stort antal 

elever och vårdnadshavare som söker denna typ av 
verksamhet.  

För mer information, besök skolans webbplats 
www.sofiaangen.se. 

Magitaskolan 

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 funktionsnedsättning. 
Skolan, som ligger i Gröndal i Stockholm, har 54 
undervisningsplatser och drygt 30 personal och är inrymd 
på två våningsplan och för verksamheten specialanpassade 
lokaler.  Magitaskolan erbjuder en individuellt anpassad 
studiegång utifrån de enskilda elevernas behov av stöd, 
anpassning och extraordinära specialpedagogiska 
lösningar. I både skola och fritidshem är undervisning, 
miljö och kompetens anpassad efter målgruppen. Skolan 
har hög personaltäthet. 

För mer information, besök skolans webbplats 
www.magitaskolan.se. 

Kajan Friskola 

Kajan Friskola ligger i Ulleråker, ett naturskönt område 
strax utanför Uppsala. Skolan vänder sig främst till barn 
och ungdomar med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) och erbjuder grundskola F-
9, grundsärskola 1–9 och gymnasiesärskola med det 
individuella programmet. Skolan arbetar bland annat med 
tillämpad 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 
funktionshinder i vardagen. Elevernas starka sidor och 
positiva förmågor förstärks. 

För mer information, besök skolans webbplats 
www.kajanfriskola.se. 

Gymnasiesärskolor 

Min Skola 

Min Skola grundades 2000 och är en gymnasiesärskola 
med verksamhet på två platser i Stockholm – Östermalm 
och Norsborg. Min Skola erbjuder det nationella 
programmet Skog, mark och natur med fokus på 
hästkunskap och sällskapsdjur. Samtliga elever har 
mentorer som följer elevernas lärande och utveckling 
under gymnasietiden. Skolan dokumenterar kontinuerligt 
elevernas kunskapsutveckling för att säkerställa ett 
rättvisande kursbetyg enligt kursens mål. Det finns cirka 
45 elever och 20 medarbetare på de båda skolorna. 

För mer information, besök skolans webbplats  
www.min-skola.se. 
 

 

http://www.lillaparkskolan.se/
http://www.skolgrunden.se/
http://www.sofiaangen.se/
http://www.magitaskolan.se/
http://www.kajanfriskola.se/
http://www.min-skola.se/
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Gymnasieskolor 

Värmdö Tekniska Gymnasium 

Värmdö Tekniska Gymnasium grundades 1994 i 
friskolereformens absoluta början. Skolan är belägen i 
Gustavsberg i den ombyggda gamla badkarsfabriken och 
utbildar skickliga hantverkare. Mer än 80% av skolans 
elever har ett arbete att gå till direkt efter studenten. 
Skolan erbjuder bygg, el, fordons och VVS-utbildning. 
Studieförberedande utbildning erbjuds inom 
teknikprogrammet med inriktningarna informations- och 
medieteknik samt samhällsbyggande och miljö. På samtliga 
yrkesutbildningar ingår de kurser som krävs för att få 
grundläggande högskolebehörighet för vidare studier på 
universitet. Skolan har drygt 200 elever och ett 30-tal 
medarbetare, vilket innebär en hög andel vuxna. Skolans 
vision är att vara bäst i de yrkesutbildningar och de 
studieförberedande utbildningarna på orten. 

För mer information, besök skolans webbplats 
www.vtg.nu. 

Odengymnasiet 

Odengymnasiet startades 2012. De första åren låg skolan 
vid Odenplan men är sedan 2018 belägen i Hägersten. 

Skolan erbjuder undervisning inom teknik-, samhälls- och 
hantverksprogrammet, samt även introduktionsprogram 
för de elever som ännu inte nått gymnasiebehörighet. 
Antalet elever uppgår till cirka 200 och antalet 
medarbetare till cirka 25. 

För mer information, besök skolans webbplats 
www.odengymnasiet.se. 

Motorsportgymnasiet 

Racing startades 1997 vid Värmdö Tekniska Gymnasium 
som en inriktning inom Fordonsprogrammet. 
Motorsportgymnasiet (MSG) grundades 2001. Sedan år 
2006 återfinns MSG i Anderstorp där skolan ligger i 
depåhuset på Scandinavium Raceway. 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 racingteam, vilket gör att skolan 
kan erbjuda unika praktikplatser till eleverna. Antalet 
elever uppgår till ca 80 och antalet medarbetare till cirka 
10. 

För mer information, besök skolans webbplats 
www.motorsportgymnasiet.se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild tagen i frisersalongen på Odengymnasiet (OG). 

  

http://www.vtg.nu/
http://www.odengymnasiet.se/
http://www.motorsportgymnasiet./
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Resursskola med HVB-hem 

Vårkullen 

Vårkullen grundades 2002 och är en skola med HVB-hem i 
kombination för barn mellan åldrarna 9-17 år. Vårkullen är 
belägen i Falköping och riktar sig till barn och ungdomar 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller 
psykosociala svårigheter vars ordinarie skola inte lyckats 
med att möta deras behov. Vårkullen erbjuder 
grundskolans ämnen och följer grundskolans timplan med 
individuellt anpassad studiegång utifrån den enskilda 
elevens behov av stöd, anpassningar och extraordinära 
specialpedagogiska lösningar. Elevernas vårdnadshavare 
har tät kontakt med skolan för att skapa optimala 

förutsättningar för eleverna att lyckas i sin skolgång. HVB-
hemmet framför allt är en 24/7 365 verksamhet (öppet 
dygnet runt alla dagar) där eleverna får evidensbaserad 
psykologisk coachning av personalen. Detta för att ge 
eleverna verktyg till att använda sina styrkor som en 
resurs i vardagens svårigheter. Vårkullens skola har cirka 
sju elever och sex personal. 

För mer information, besök skolans webbplats 
www.varkullen.se. 

 

 

  

http://www.varkullen.se/
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APRENDERES STYRELSE 
Enligt Aprenderes bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst nio ordinarie ledamöter med högst två 
suppleanter. Per den 30 juni 2021 bestod styrelsen av fyra stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, och en 
suppleant. 

PAUL-ERIC LINDQUIST, född 1964 
Styrelseordförande sedan 2020 
Utbildning:  
Civilekonom från Uppsala universitet. 
 
Övrig relevant erfarenhet: 
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 försäljning, marknadsföring och product 
management på Ericsson och IBM.  
 
LARS TUNBERG, född 1956 
Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2008 
Utbildning: 
Civilingenjör från KTH och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. 
 
Övrig relevant erfarenhet: 
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 och är tillsammans med sin bror Carl grundare till 
Aprendere Skolor.

CARL TUNBERG, född 1968 
Styrelseledamot sedan 2008 
Utbildning: 
Fil kand. från Stockholms universitet. 
 
Övrig relevant erfarenhet: 
VD för Attundahälsan AB, ett vårdbolag i Sollentuna. 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. 
 
ULF DJURBERG, född 1963 
Styrelseledamot sedan 2020 
Utbildning: 
Jur.kand. från Uppsala universitet, LL.M. vid Amsterdam universitet. Medlem av Sveriges 
advokatsamfund sedan 1996. 
 
Övrig relevant erfarenhet: 
Ulf sitter i styrelsen för European Maritime Law Organisation, Antidopingstiftelsen samt är 
delägare och advokat vid Setterwalls Advokatbyrå sedan många år. Tidigare notarie vid 
Länsrätten i Göteborg och tjänsteman vid European Free Trade Association (EFTA) i Genève.  

AMANDA SEHLBERG, född1989 
Styrelsesuppleant sedan 2008 
Utbildning: 
Kandidatexamen i Nationalekonomi och Management samt Masterexamen i Management från 
Handelshögskolan i Stockholm. 
 
Övrig relevant erfarenhet: 
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 
Global Business Labs Namibia, ett entreprenörskapsprogram i Namibia.
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ÅRSREDOVISNING FÖR APRENDERE SKOLOR AB 

Styrelsen och VD för Aprendere Skolor AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-07-
01 – 2021-06-30.  Om inget annat anges redovisas alla belopp i Tkr. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Information om verksamheten 

Aprendere Skolor AB driver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och HVB-hem 
med skola. Detta sker i moderbolaget men även genom dotterföretag. Visionen är att erbjuda ett inspirerande lärande och 
stötta elever i sin kunskapsutveckling. Eleverna utvecklar en trygg identitet och förbereds inför nästa steg i livet. Våra skolor 
utvecklas steg för steg genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Utmaningarna är många, inte minst det politiska klimatet som 
periodvis är negativt inställt till friskolor. Den coronapandemi som svept över Sverige och världen har hanterats väl av 
skolorna, bl a genom ett ökat inslag av distansundervisning. 

Aprendere Skolor AB ägs före noteringen på Nasdaq First North till 50% av Bellissima Holding AB, 556289-4831 och till 50% 
av Netsom AB, 556556-0991. 

Bolagets säte är Täby. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

I mars förvärvade Aprendere en ny skola, Sofiaängen AB. Sofiaängen är en resursskola belägen på Bergsunds Strand i 
Stockholm och kompletterar väl Aprenderes övriga verksamhet. 

 

Flerårsöversikt (Tkr) 

KONCERNEN 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 

Nettoomsättning 188 993 171 918 166 561 188 608 124 167 
Resultat e. finansiella poster 11 839 7 831 962 -2 970 4 743 
Balansomslutning 66 649 63 034 52 995 55 287 44 163 
Soliditet 33% 22% 18% 18% 26% 

      
MODERBOLAGET 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 

Nettoomsättning 20 726 17 912 20 549 18 386 22 889 
Resultat e. finansiella poster -11 446 -11 462 -9 300 -11 220 5 946 
Balansomslutning 68 084 67 839 52 658 54 397 43 232 
Soliditet 17% 15% 20% 19% 24% 
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Förändring i eget kapital (Tkr) 

KONCERNEN Aktiekapital   

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat 

Belopp vid årets ingång  100  13 926 
Ökning Aktiekapital  400  -400 
Utdelning    -400 
Årets resultat   9 060 

Belopp vid årets utgång   500   22 186 

     

MODERBOLAGET    Aktiekapital Reservfond 
Fritt eget 

kapital 

Belopp vid årets ingång  100 20 8 580 
Ökning Aktiekapital  400  -400 
Utdelning    -400 
Årets resultat   1 052 

Belopp vid årets utgång   500 20 8 832 
 

Förslag till vinstdeposition (kr) 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel  
 Balanserat resultat   7 779 790 

 Årets resultat   1 051 972 

     8 831 762 

      
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att   

      
i ny räkning överföres   8 831 762 

     8 831 762 

      
 

Aktieinformation 

Ingen information om aktier finns tillgänglig per den 30 juni 2021. 
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KONCERNENS         

RESULTATRÄKNING (TKR) Not 2020-07-01  2019-07-01 
   2021-06-30  2020-06-30 

            

      
Rörelsens intäkter mm 1    
 Nettoomsättning  188 993  171 918 

 Övriga rörelseintäkter  7 953  6 513 
        

   196 946  178 431 

      
Rörelsens kostnader     
 Övriga externa kostnader 2, 9 -55 309  -52 838 

 Personalkostnader 3 -124 738  -111 820 

 Avskrivningar av immateriella och materiella      
 anläggningstillgångar 4, 5, 6, 7, 8 -4 564  -4 805 

 Övriga rörelsekostnader  -  -6 
        

Rörelseresultat  12 335  8 962 

      
Resultat från finansiella poster     
 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  1 285  - 

 Övriga räntekostnader och liknade resultatposter  -1 781  -1 131 
        

Resultat efter finansiella poster  11 839  7 831 

      
 Skatt på årets resultat 10 -2 240  -1 843 

 Uppskjuten skatt 10 -539  -428 

      

ÅRETS RESULTAT   9 060   5 560 
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KONCERNENS         
BALANSRÄKNING (TKR) Not 2021-06-30  2020-06-30 
            
      

TILLGÅNGAR     
      

Anläggningstillgångar     
      

Immateriella anläggningstillgångar     
 Hyresrätter  4 -  - 
 Goodwill 5 7 890  10 560 
      
   7 890  10 560 
      

Materiella anläggningstillgångar     
 Byggnader och mark 6 9 076  9 396 
 Förbättringsarbete hyrd fastighet 7 2 001  2 392 
 Inventarier, verktyg och installationer 8 2 300  1 397 
      
   13 377  13 185 

Finansiella anläggningstillgångar     
 Lämnad deposition  1 000  1 000 
 Andra långfristiga fordringar  16 862  17 853 
      
   17 862  18 853 
      

Summa anläggningstillgångar  39 129  42 598 
      

Omsättningstillgångar     
      

Kortfristiga fordringar     
 Kundfordringar  2 894  2 088 
 Aktuell skattefordran  140  - 
 Övriga fordringar  2 218  3 347 
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 7 046  6 417 
      
   12 298  11 852 
      

Kortfristiga placeringar     
 Övriga kortfristiga placeringar  86  0 
      
   86  0 
      

Kassa och bank  15 136  8 584 
      

Summa omsättningstillgångar  27 520  20 436 
      

SUMMA TILLGÅNGAR   66 649   63 034 
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KONCERNENS         
BALANSRÄKNING (TKR) Not 2021-06-30  2020-06-30 
            
      

EGET KAPITAL OCH SKULDER     
      

Eget kapital     
 Aktiekapital   500  100 
 Annat eget kapital inkl årets resultat  22 186  13 926 

      
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets       
aktieägare  22 686  14 026 
      
      

Avsättningar     
 Uppskjutna skatteskulder  3 161  2 754 
        

Summa avsättningar  3 161  2 754 
      

Långfristiga skulder     
 Skulder till kreditinstitut 13 11 649  17 050 
 Övriga långfristiga skulder  1 658  2 070 
      
   13 307  19 120 
      

Kortfristiga skulder     
 Checkräkningskredit 14 -  - 
 Skulder till kreditinstitut  1 400  3 400 
 Leverantörsskulder  3 078  3 137 
 Aktuell skatteskuld  831  304 
 Övriga kortfristiga skulder  5 255  6 290 
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 16 931  14 003 
      
   27 495  27 134 
      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   66 649   63 034 
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KONCERNENS             
KASSAFLÖDESANALYS (TKR)   2020-07-01  2019-07-01 
    Not 2021-06-30  2020-06-30 

                
        

Den löpande verksamheten       
 Rörelseresultat    12 335  8 962 
 Justering för poster som inte ingår i kassaflöde      

 Avskrivningar    4 564  4 805 
 Realisationsresultat vid försäljning av inventarier    -  - 

     16 899  13 767 
        

 Erhållen ränta    1 285  - 
 Betald ränta    -1 940  -1 131 
 Skatt på årets resultat    -2 240  -1 843 

Kassaflöden från den löpande verksamheten        
före förändring av rörelsekapital    14 004  10 793 
        

Förändring av rörelsekapital       
 Förändring kortfristiga fordringar    -446  3 864 
 Förändring kortfristiga skulder    361  -2 321 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    13 919  12 336 
        

Investeringsverksamheten       
 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar    378  - 
 Förvärv av materiella anläggningstillgångar    -1 881  -3 122 
 Omföring anläggningstillgångar     435  -17 853 
 Övriga kortfristiga placeringar    -86  - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -1 154  -20 975 
        

Finansieringsverksamheten       
 Förändring långfristiga skulder    -5 813  6 872 
 Utbetald utdelning    -400  -400 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -6 213   6 472 
        

Årets kassaflöde/förändring av likvida medel    6 552  -2 167 
Likvida medel vid årets början    8 584  10 751 
Likvida medel vid årets slut    15 136   8 584 
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MODERBOLAGETS  Not  2020-07-01  2019-07-01 
RESULTATRÄKNING (TKR)   -2021-06-30  -2020-06-30 
              

       
Rörelsens intäkter mm 1     
 Nettoomsättning   20 726  17 912 

 Övriga rörelseintäkter   774  518 
          

    21 500  18 430 

       
Rörelsens kostnader      
 Övriga externa kostnader 2, 9  -12 266  -11 362 

 Personalkostnader 3  -19 977  -17 370 

 Avskrivningar av materiella och immateriella       
 anläggningstillgångar 5, 8  -161  -262 

Summa rörelsens kostnader   -32 404   -28 994 

       
Rörelseresultat   -10 904  -10 564 

       
Resultat från finansiella poster      
 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   1 285  - 

 Räntekostnader och liknande resultatposter   -1 827  -898 
          

Resultat efter finansiella poster   -11 446  -11 462 

       
 Erhållna koncernbidrag   13 000  12 000 

 Förändring av periodiseringsfond   -200  70 

 Skatt på årets resultat 10  -302  -183 

       

ÅRETS RESULTAT     1 052   425 
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MODERBOLAGETS Not 2021-06-30  2020-06-30 

BALANSRÄKNING (TKR)         

     
TILLGÅNGAR     

     
Anläggningstillgångar     

     
Immateriella anläggningstillgångar     
Goodwill 5 -  - 

     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer 8 395  392 

     
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag 11 44 905  44 255 
Fordringar hos koncernföretag  2 938  1 193 
Andra långfristiga fordringar  16 862  17 853 

        

Summa anläggningstillgångar  65 100  63 693 

     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  872  616 
Skattefordringar  140  196 
Övriga fordringar  99  80 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 1 186  964 

     
Summa kortfristiga fordringar  2 297   1 856 

     
Kassa och bank  687  2 290 

     
Summa omsättningstillgångar  2 984  4 146 

     
SUMMA TILLGÅNGAR   68 084   67 839 
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MODERBOLAGETS Not  2021-06-30  2020-06-30 
BALANSRÄKNING (TKR)           
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      

       
Eget kapital      
 Aktiekapital (1 000 st)   500  100 
 Reservfond   20  20 
       
Summa bundet eget kapital   520   120 
       
Fritt eget kapital      
 Balanserat resultat   7 780  8 155 
 Årets resultat   1 052  425 
       
Summa fritt eget kapital   8 832   8 580 
       
Summa eget kapital   9 352  8 700 
       
Obeskattade reserver   2 480  2 280 
       
Långfristiga skulder      
 Skulder till kreditinstitut 13  9 000  14 000 
 Skulder till aktieägare   1 658  1 652 
 Skulder till koncernföretag   39 256  31 380 
 Övriga långfristiga skulder   -  418 

    49 914   47 450 
       
Kortfristiga skulder      
 Checkräkningskredit  14  -  - 
 Skulder till kreditinstitut   1 000  3 000 
 Leverantörsskulder   695  695 
 Aktuella skatteskulder   -  - 
 Övriga skulder   1 509  3 584 
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15  3 134  2 130 
Summa kortfristiga skulder   6 338   9 409 
       
       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     68 084   67 839 
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MODERBOLAGETS             
KASSAFLÖDESANALYS (TKR)    2020-07-01  2019-07-01 
    Not 2021-06-30  2020-06-30 

                
        

Den löpande verksamheten       
 Rörelseresultat    -10 904  -10 564 
 Justering för poster som inte ingår i kassaflöde      

 Avskrivningar    161  262 
 Realisationsresultat vid försäljning av inventarier   -  - 

     -10 743  -10 302 
        

 Erhållna koncernbidrag    13 000  12 000 
 Erhållen ränta    1 285  - 
 Betald ränta    -1 827  -898 
 Skatt på årets resultat    -302  -183 

Kassaflöden från den löpande verksamheten       
före förändring av rörelsekapital    1 413  617 
        

Förändring av rörelsekapital       
 Förändring kortfristiga fordringar    -441  5 001 
 Förändring kortfristiga skulder    -3 071  1 205 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -2 099   6 823 
        

Investeringsverksamheten       
 Förvärv av dotterföretag    -150  - 
 Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -164  -105 
 Omföring anläggningstillgångar     -1 254  -19 046 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1 568  -19 151 
        

Finansieringsverksamheten       
 Förändring långfristiga skulder    2 464  14 021 
 Utbetald utdelning    -400  -400 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   2 064  13 621 
        

Årets kassaflöde/förändring av likvida medel   -1 603  1 293 
Likvida medel vid årets början    2 290  997 
Likvida medel vid årets slut    687   2 290 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
Redovisningsprinciper- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 

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

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

Koncernredovisning 

Konsolideringsmetod 

Koncernredovisning 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 mellan 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 erhålla ekonomiska fördelar. 

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och med den 
tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande 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 
leasingperioden.  

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 tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.  

Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår 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 omfattning 
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 hänförlig 
till obeskattade reserver. 
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Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad 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 byggnader 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 förvärvsdagen. Rörelsegoodwill avser förvärv av verksamheter. Vid 
förvärvstidpunkten redovisas goodwill till anskaffningsvärde och efter det första redovisningstillfället värderas den till 
anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 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 
föranleddes 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 frånvaro, 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 
avgifter 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 hänförligt till moderföretagets aktieägare / balansomslutning                                                                                                                                                                                                                                                
Soliditet moderbolaget: (Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver) / balansomslutning 

Not 1 Inköp och försäljning mellan 
koncernföretag Moderföretaget  Koncernen 

      
  2020/2021 2019/2020   2020/2021 2019/2020 

Årets inköp från koncernföretag 0% 0% 
 

0% 0% 

Årets försäljning till koncernföretag 0% 0% 
 

0% 0% 
 

Not 2 Arvode till revisorer Moderföretaget  Koncernen 

      
  2020/2021 2019/2020   2020/2021 2019/2020 

Allegretto Revision KB      
Revisionsuppdrag 137 103   307 202 

Summa 137 103  307 202 
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Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga 
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. 

Not 3 Anställda och personalkostnader Moderföretaget  Koncernen 

      
Medelantalet anställda 2020/2021 2019/2020   2020/2021 2019/2020 

Män 11 9  89 85 
Kvinnor 24 24   133 121 

 35 33  222 206 

      
      

Löner och andra ersättningar 2020/2021 2019/2020   2020/2021 2019/2020 

Styrelse och VD 708 594  708 594 
Löner och ersättningar 13 260 11 583  84 748 81 064 
Sociala kostnader 4 659 3 502  28 964 23 115 
Pensionskostnader, VD 41 37  41 37 
Pensionskostnader 1 018 887   6 506 5 941 

Summa 19 686 16 603  120 967 110 751 
 

Löner och andra ersättningar till Styrelse och VD är fördelade enligt följande, Lars Tunberg (VD) 612 tkr, Paul-Erik Lindquist 
(Styrelseordförande) 60 tkr och Ulf Djurberg (Styrelseledamot) 36 tkr. 

Könsfördelning i företagsledning 2020/2021 2019/2020   2020/2021 2019/2020 

Antal styrelseledamöter, män 4 4  4 4 
Antal styrelseledamöter, kvinnor 0 0   0 0 

Totalt 4 4  4 4 
 

Not 4 Hyresrätt Moderföretaget  Koncernen 

      
  2021-06-30 2020-06-30   2021-06-30 2020-06-30 

Ingående anskaffningsvärde 0 0  0 200 
Inköp 0 0  0 0 
Utrangering/försäljning 0 0  0 -200 

Utgående anskaffningsvärden 0 0   0 0 
Ingående avskrivningar  0 0  0 -120 
Utrangering/försäljning 0 0  0 120 
Årets avskrivningar  0 0  0 0 

Utgående avskrivningar  0 0   0 0 

Redovisat värde  0 0   0 0 
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Not 5 Goodwill Moderföretaget  Koncernen 

      
  2021-06-30 2020-06-30   2021-06-30 2020-06-30 

Ingående anskaffningsvärde 4 028 4 028  39 352 39 352 
Inköp 0 0  0 0 

Utgående anskaffningsvärden 4 028 4 028   39 352 39 352 
Ingående avskrivningar  -4 028 -3 978  -28 792 -25 766 
Årets avskrivningar  0 -50  -2 670 -3 026 

Utgående avskrivningar  -4 028 -4 028   -31 462 -28 792 

Redovisat värde  0 0   7 890 10 560 
 

Not 6 Byggnader och mark Moderföretaget  Koncernen 

      
  2021-06-30 2020-06-30   2021-06-30 2020-06-30 

Ingående anskaffningsvärden 0 0  13 829 13 829 
Inköp 0 0  0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 0  0 0 
Övervärde  0 0  0 0 

Utgående anskaffningsvärden 0 0   13 829 13 829 
Ingående avskrivningar  0 0  -4 433 -3 976 
Från inköpt fastighet 0 0  0 0 
Årets avskrivningar  0 0  -320 -457 

Utgående avskrivningar  0 0   -4 753 -4 433 

Redovisat värde 0 0   9 076 9 396 

      
Bokfört värde byggnader 0 0  4 100 4 612 
Bokfört värde mark 0 0  3 076 3 076 

 

Byggnaderna utgör specialfastigheter varför inget taxeringsvärde åsatts. 

Not 7 Förbättringsarbete hyrd fastighet Moderföretaget  Koncernen 

      
  2021-06-30 2020-06-30   2021-06-30 2020-06-30 

Ingående anskaffningsvärde 0 0  5 249 2 762 
Inköp 0 0  120 2 487 
Nyinskaffning dotterbolag 0 0  558 0 
Omklassificeringar 0 0  0 229 
Avyttringar/utrangeringar 0 0  0 -229 

Utgående anskaffningsvärden 0 0   5 927 5 249 
Ingående avskrivningar  0 0  -2 857 -2 226 
Nyinskaffning dotterbolag 0 0  -403 0 
Omklassificeringar 0 0  0 -229 
Årets avskrivningar  0 0  -666 -631 
Avyttringar/utrangeringar 0 0  0 229 

Utgående avskrivningar 0 0   -3 926 -2 857 

Redovisat värde  0 0   2 001 2 392 
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Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Moderföretaget  Koncernen 

      
  2021-06-30 2020-06-30   2021-06-30 2020-06-30 

Ingående anskaffningsvärde 3 359 3 254  18 926 18 896 
Inköp 164 105  1 761 636 
Nyinskaffning dotterbolag 0 0  458 0 
Omklassificeringar 0 0  0 -229 
Försäljning/utrangering -789 0  -3 945 -377 

Utgående anskaffningsvärden 2 734 3 359   17 200 18 926 
Ingående avskrivningar  -2 967 -2 755  -17 529 -17 343 
Försäljning/utrangering 789 0  3 945 377 
Nyinskaffning dotterbolag 0 0  -422  
Omklassificeringar 0 0  0 229 
Årets avskrivningar  -161 -212  -894 -792 

Utgående avskrivningar -2 339 -2 967   -14 900 -17 529 

Redovisat värde  395 392   2 300 1 397 
 

Not 9 Leasingavgifter 

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

 Moderbolaget  Koncernen 

      
  2021-06-30 2020-06-30   2021-06-30 2020-06-30 

      
Förfaller till betalning inom ett år 4 188 3 403  23 193 22 383 
Förfaller till betalning senare än ett      
men inom fem år 2 382 3 830  22 399 39 550 
Förfaller till betalning senare än fem år      

      
Under perioden kostnadsförda      
leasingavgifter 5 243 4 526  26 766 25 874 

 

I moderbolagets/koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyra lokaler. 
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Not 10 Skatt på årets resultat Moderbolaget  Koncernen 

      
  2021-06-30 2020-06-30   2021-06-30 2020-06-30 

Aktuell skattekostnad -302 -183  -2 240 -1 843 
Uppskjuten Skatt 0 0   -539 -428 

Summa  -302 -183  -2 779 -2 271 

      

 Moderbolaget  Koncernen 

      

 2021-06-30 2020-06-30   2021-06-30 2020-06-30 

Redovisat resultat före skatt 1 354 608  11 229 8 874 

      
Skatt beräknad enligt gällande skattesats  -289 -130  -2 520 -1 899 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -9 -50  -35 -215 
Skatteeffekt av ej skattepliktig realisationsvinst 0 0  95 0 
Skatt hänförlig till tidigare års redovisat resultat 0 0  232 281 
Skatteeffekt av schablonränta på 
periodiseringsfond -2 -1  -8 -5 
Skatteeffekt av schablonränta på fondkonto 0 0  -1 0 
Effekt av ändrad skattesats -2 -2  -3 -5 
Effekt av utländska skattesatser 0 0   0 0 

Redovisad skattekostnad -302 -183  -2 240 -1 843 
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Not 11 Andelar i koncernföretag Moderbolaget  Koncernen 

      
  2021-06-30 2020-06-30  2021-06-30 2020-06-30 

Ingående anskaffningsvärde 44 255 44 255  0 0 
Inköp 650 0  0 0 

Utgående anskaffningsvärde 44 905 44 255  0 0 
 

  Moderbolaget  Koncernen 

  Kapital- Justerat  Resultat Bokfört  

Företagets namn                               
Andelar Andelar 

Kapital-       
andel % eget kapital   2021-06-30 

Bokfört 
värde 

Skolgrunden AB 1000 100% 7 315  377 4 333 
556558-8166       
Styrelsens säte i Stockholm      

       
Aspdammskolan AB 1000 100% 6 170  634 2 267 

556583-8066       
Styrelsens säte i Stockholm      

       
Värmdö Tekniska Utbildningar AB 1000 100% 13 139  2 825 15 456 
556383-6757       
Styrelsens säte i Värmdö      

       

Vårkullen AB 1000 100% 2 911  152 4 000 
556608-6756       
Styrelsens säte i Stockholm      

       
Vinkeln i Nordanstig AB 300 100% 1 890  62 7 520 
556722-1188       
Styrelsens säte i Bergsjö      

       
Kajan Friskola AB 1000 100% 4 809  1 307 877 
556694-5795       
Styrelsens säte i Stockholm      

       
Magitaskolan AB 1000 100% 9 984  3 127 9 802 
556734-2919       
Styrelsens säte i Stockholm      

       
Sofiaängen AB 1300 100% 596  -920 650 
556598-0942       
Styrelsens säte i Stockholm      
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Not 12 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter Moderbolaget  Koncernen 

      
  2021-06-30 2020-06-30   2021-06-30 2020-06-30 

Förutbetalda hyreskostnader 707 539  4 463 5441 
Övriga interimsfordringar 479 425   2 583 976 

Summa 1 186 964  7 046 6 417 
 

Not 13 Långfristiga skulder till 
kreditinstitut Moderbolaget  Koncernen 

      
  2021-06-30 2020-06-30   2021-06-30 2020-06-30 

Förfaller inom 2 till 5 år 9 000 14 000  10 602 15 600 
Förfaller efter 5 år 0 0   1 047 1 450 

 9 000 14 000  11 649 17 050 
 

Not 14 Checkräkningskredit Moderbolaget  Koncernen 

      
  2021-06-30 2020-06-30   2021-06-30 2020-06-30 

Beviljad kredit 500 500  3 250 3 250 
Utnyttjad kredit 0 0  0 0 

 

Not 15 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter Moderbolaget  Koncernen 

      
  2021-06-30 2020-06-30   2021-06-30 2020-06-30 

Upplupna personalrelaterade kostnader 2 779 1 784  14 581 12 433 
Övriga poster 355 346   2 350 1 570 

Summa 3 134 2 130  16 931 14 003 
 

Not 16 Ställda säkerheter  Moderbolaget  Koncernen 

      

 2021-06-30 2020-06-30  2021-06-30 2020-06-30 

Företagsinteckningar 2500 2 500   8 200 6 750 
Fastighetsinteckningar 0 0  14 186 14 186 
Aktier i dotterföretag  29 576 29 576    47 680 28 688 

Summa ställda säkerheter 32 076 32 076  70 066 49 624 
 

Not 17 Ansvarsförbindelser Moderbolaget  Koncernen 

      

 2021-06-30 2020-06-30   2021-06-30 2020-06-30 

Borgensförbindelser dotterföretag 2 750 2 750   0 0 

Summa ansvarsförbindelser 2 750 2 750  0 0 
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Not 18 Antal aktier och kvotvärde Moderbolaget 
 

Koncernen 

    
 

 

 
2021-06-30 2020-06-30   2021-06-30 2020-06-30 

Antal aktier 5 000 000 5 000 000 
 

5 000 000 5 000 000 

Kvotvärde 0,10 kr 0,10 kr   0,10 kr 0,10 kr 

 

Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Aprenderes aktie noterades på Nasdaq First North den 28 september. Det var en milstolpe i bolagets utveckling. Något senare 
meddelade Skolinspektionen tyvärr avslag på bolagets ansökan om tillstånd att etablera sig i Barkarby utanför Stockholm. 
Planen att förvärva en gymnasieskola inom vård och omsorg i Sollentuna kommer att kunna genomföras som planerat genom 
att Skolinspektionen meddelat tillstånd att föra över skoltillståndet till en annan juridisk enhet till vilken skolan överförs och 
därpå förvärvas av Aprendere.   
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Stockholm den 25 november 2021 

 

 

 

 

      

 

Paul-Eric Lindquist  Ulf Djurberg   Lars Tunberg 
Ordförande   Styrelseledamot  VD 
 

 

 

 

 
Carl Tunberg 
Styrelseledamot 
 

 

 

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 november 2021 
MOORE Allegretto Revision KB 
 

 

 

 
Micaela 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 
2020-07-01 - 2021-06-30. 
 
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 2021-06-30 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 uttalande 
 
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 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 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 innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen 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 fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten 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 
revisionsberättelse 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 
koncernredovisningen. 
 
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 inhämtar 
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 
granskningsåtgärder 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 
direktörens 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 
revisionsbevisen, 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 uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 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 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning 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 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Aprendere Skolor AB (publ) för räkenskapsåret 2020-07-01 - 2021-06-30 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
 
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. 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 
medelsförvaltningen 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 revisionsbevis 
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 
skeptisk 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 
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

  

 

Stockholm den 25 november 2021 

  

MOORE Allegretto AB 

 

  

_________________________________ 
 
Micaela Karlström   
Auktoriserad revisor 
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ÅRET I KORTHET 


• Aprendere Skolor har hanterat 
pandemin mycket väl. 
Undervisningen har anpassats 
till omständigheterna och då det 
behövts skett på distans. Skolor 
har vid sjukdomsutbrott 
specialstädats. Eleverna har ändå 
uppnått goda studieresultat. 


• Under året har förberedelserna 
för den kommande 
börsnoteringen varit intensiva. 
En så kallad ”Legal Due 
Dilligence” har genomförts och 
en fyllig verksamhetsbeskrivning 
har tagits fram. 


• Ett gott finansiellt resultat 
uppnåddes, mest beroende på 
fina insatser på skolorna. 


• I mars 2021 förvärvades 
Sofiaängen – en resursskola 
belägen på Bergsunds Strand i 
Stockholm. Sofiaängen blir en 
systerskola till Skolgrunden och 
Aspdammskolan. 
   


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 
Aprendere Skolor AB (publ), org.nr 556455-9523, har kallat till årsstämma 
måndagen den 20 december 2021 klockan 16:00 på Scandic Täby, Näsbyvägen 4, 
183 30 Täby. 


Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att 
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets 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. 


Rätt att delta 


Rätt att deltaga i årsstämma har den som 
- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 december 
2021, och 
- dels har anmält sitt deltagande senast den 13 december 2021 per post: 
Aprendere Skolor AB, Triewaldsgränd 2, 111 29 Stockholm, per telefon: 08-
400 289 00 eller per e-post: bolagsstamma@aprendere.se. 


För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit 
förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta 
registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 
10 december 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. 
rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i 
sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts 
senast den andra bankdagen efter den 10 december 2021 beaktas vid 
framställningen av aktieboken. 


Anmälan och registrering 


Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, 
postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden 
och ombud. Aktieägare får medföra högst två biträden. Ombud ska inge relevanta 
behörighetshandlingar före årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på 
bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se, och skickas per post till aktieägare 
som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 


Behandling av personuppgifter 


För information om hur dina personuppgifter behandlas, se 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-
svenska.pdf. 
 


Aprendere Skolor AB (publ) 
Stockholm i november 2021 


Styrelsen 
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