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FINANSIELL ÖVERSIKT

ANDRA KVARTALET 2022

• Nettoomsättningen uppgick till 75 216 (56 533) tkr och ökade därmed med 33 
procent.

• Rörelseresultat EBIT uppgick till 2 102 (2 130) tkr och EBIT-marginal till 2,8 
(3,8) procent.

• Resultatet före skatt uppgick till 2 087 (2 102) tkr.
• Periodens resultat uppgick till 1 616 (1 770 tkr.
• Resultat per aktie var 0,26 (0,28) kr.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15 725 (4 989) tkr.
• Antalet elever uppgick till 1 272 (918) i slutet av perioden och ökade därmed 

med 38,6 procent.
• Antal heltidstjänster uppgick till 254 (191) i slutet av perioden.

(tkr)

Nettoomsättning
Rörelseresultat EBIT
EBIT-marginal %
Resultat före skatt
Periodens resultat
Resultat per aktie
Kassaflöde löpande
Antal elever
Antal heltidstjänster skolorna

2022 2021 Förändring 2022 2021 Förändring

Oktober-december
Juli-december
ackumulerat

75 216
2 102
2,8% -1 p.e.

1Resultatet är belastat med emissionskostnader uppgående till 1 619 tkr.

2 087
1 616

15 725
1 272

254 33%

105 619
2 702
2,6%

2 664
2 160

-1 072
0,26 kr 0,35 kr

*December 2022

SKOLOR*

ELEVER*

MEDARBETARE*

14

1 272

340

56 533
2 1301

3,8%
2 102
1 770

0,28 kr
4 989

918
191

38,6%

33%
-1,3%

-8,7%
-0,7%

215%

191
918

1313%
38,6%

33%

52,3%
41,1%

0,4 p.e.

27,6%
51,9%

1 272
254

134 739
4 104

3%
4 057
3 047

0,49 kr 0,14 kr-0,02 kr
13 005



Under andra kvartalet har 
vi ökat vår omsättning med 

drygt 33%.
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VD HAR ORDET
Höstterminen är till ända och vårterminen har startat 
upp efter en välförtjänt julledighet för all personal 
och alla elever. Vi har haft en intensiv höst med många 
roliga händelser och aktiviteter som har påverkat oss 
positivt och även andra mindre roliga förutsättningar 
som har påverkat oss mer negativt. 

Under andra kvartalet har vi ökat vår nettoomsätt-
ning med drygt 33% jämfört med motsvarande period 
föregående år. Ökningen beror främst på att vi är fler 
skolor och elever idag än då. Det är Vård- och omsorgs-
gymnasiet i Sollentuna och Östersunds gymnasium som 
har tillkommit jämfört med motsvarande period förra 
året, samt Sofiaängen som efter ombyggnationen har 
haft möjlighet att ta emot fler elever. Under november 
månad välkomnade vi även Labanskolan i Uppsala till 
Aprendere, vilket förklarar att vi ökade netto-
omsättningen jämförelsevis ytterligare något mer 
under andra kvartalet än på halvåret.

Personalkostnaderna har under perioden ökat jämfört 
med motsvarande period förra året, vilket till största 
del beror på att vi har blivit fler skolor och därmed mer 
personal. Under hösten har influensa och förkylningar 
härjat bland både personal och elever, vilket har ökat 
kostnaderna för vikarier. 

”
Vi kan konstatera att de två första kvartalen även förde 
med sig betydande kostnadsökningar för både el, 
livsmedel och förbrukningsmaterial beroende på den 
höga inflationen och kraftigt ökade priser. Våra ökade 
kostnader har lett till en resultatförsämring under 
andra kvartalet jämfört med samma period förra året. 
Vi bedömer att kostnadsnivåerna kommer ligga kvar en 
tid framöver. Ytterligare en faktor som kommer påverka 
oss negativt är hyresnivåerna för flera av våra skolor 
som utifrån indexregleringar ökar markant redan från 
och med januari 2023 och fortsatt under hela 2023.

Kostnadsläget till trots fortsätter vi fokuserat att driva 
och utveckla våra verksamheter och att kontinuerligt 
utveckla oss själva och varandra. I oktober samlade vi 
alla verksamheters EHT-personal och jobbade till-
sammans med våra årshjul och att inspirera och lära 
av varandra. I december samlade vi all personal inom 
hela Aprenderegruppen och skapade en gemensam bild 
av våra övergripande strategier och målbilder framåt. 
Vi samlades även i tvärgrupper mellan olika skolor och 
var i dialog om hur vi alla kan bidra till att stärka vår 
gemensamma arbetsmiljö. Det är en mäktig känsla att 
se alla tillsammans på en och samma plats och det är en 
verklig lyx att vi kan samlas på våra olika skolor. 

Vi har våra elever i fokus och i november öppnade vi 
ett nytt boende för elever som kommer långväga ifrån 
och som läser på Motorsportsgymnasiet i Anderstorp. 
Förändringen är mycket uppskattad av eleverna och 
vi kommer troligtvis öka antalet rum till läsårsstarten 
2023. Vi har även skrivit kontrakt på nya lokaler för 
Magitaskolan på Stora Sköndal. De nya lokalerna ligger 
naturskönt, är mer funktionella för utbildningsverk-
samhet och ger möjlighet att ta in fler elever.

Under hösten har vi även aktivt arbetat med att visa 
upp våra verksamheter i samband med både den 
digitala gymnasiemässan och flera öppna hus och 
prova-på-dagar för intresserade blivande elever. Det är 
oerhört positivt att återigen få välkomna nyfikna elever 
fysiskt till våra verksamheter.

I samband med att terminen avslutades gjorde även 
våra elever och personal sin sista skoldag på Vår-
kullens skola i Falköping. Beslutet fattades i november 
av styrelsen som en konsekvens av att de indragna 
tillstånden för oss att bedriva HVB-hem och skolvecko-
hem i Vårkullens regi resulterade i att vi endast hade 
två inskrivna elever på skolan. En omöjlig ekvation att 
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få ihop utifrån att garantera eleverna det de har rätt till, 
en kvalitativ utbildning. Lyckligtvis har både elever och 
personal hittat rätt i nya bra skolor och nya sysselsätt-
ningar. Fastigheterna som verksamheterna har 
bedrivits i kommer läggas ut till försäljning.

Det sista vi gjorde innan julledigheten var att signera 
avtal om förvärv av Proffsgymnasiet i Örebro. Ett fint 
yrkesgymnasium som driver utbildning inom Fordon- 
och transportprogrammet. Efter signeringen fick jag 
möjlighet att besöka verksamheten och träffa perso-
nalen. Nyfikenhet, öppenhet och stolthet var det som 
mötte mig. Jag fick även hjälp att lösa en punktering 
som jag hade tilldragit mig på vägen till Örebro, så jag 
lämnade skolan med glädje, tillförsikt och tacksamhet! 
Proffsgymnasiet ingår i Aprenderegruppen från och 
med 1 februari 2023.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi inte för en 
sekund släpper vårt fokus på 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 kännedomen om 
våra verksamheter och fortsätta välkomna nya verk-
samheter till oss som både kompletterar och förstärker 
vårt erbjudande.
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Claudia Lindström
Vd Aprendere Skolor AB (publ.)

VD HAR ORDET
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VERKSAMHETSIDÉ

Bakgrund

Att gå i skolan är förknippat med förväntningar på både sig 
själv och från andra. Att gå i skolan inger också förhoppningar 
om att kunskaper och lärande är nyckeln till en bra framtid 
utifrån både fortsatta högre studier och möjlighet till arbete.

Tiden i skolan kan för många även förknippas med en känsla 
av krav som är svåra och ibland omöjliga att leva upp till, 
trassliga relationer med klasskompisar, en känsla av utanför-
skap och en ovisshet om man räcker till och kommer klara av 
sitt liv överhuvudtaget. 

I ett ”stressat” och ansträngt samhälle med vuxna som mår 
dåligt, har en ansträngd ekonomi och är oroliga för framtiden, 
är det våra barn och ungdomar som ofta drabbas hårdast. De 
blir ”övergivna” av vuxenvärlden som inte har förmåga att se 
och engagera sig i dem. 

Övertygelse

Vi är övertygade om att mindre skolenheter med ett tydligt 
fokus på att skapa förutsättningar som stöttar och stimulerar 
eleverna till utveckling utgör den bästa lärmiljön. I mindre 
enheter finns tiden att se och lära känna alla eleverna. Det 
skapar en trygghet för både medarbetare och elever och vi är 
övertygade om att det skapar ett engagemang hos med-
arbetarna för just sin skola och sina elever.

Vi är också övertygade om att det är viktigt att varje skola har 
sin vision kring vad de vill att skolan ska stå för, vad de vill 
erbjuda och hur de ska arbeta.

Vi är samtidigt övertygade om att tillhörigheten till ett större 
sammanhang, möjligheten till synergieffekter, samarbeten, 
lärande och inspiration mellan skolor och skolformer är 
garanten för hög kvalitet och fortsatt utveckling av verksam-
heten.

Vi tror på kombinationen av flera skolor, alla med sin unikitet, 
tillsammans med en central övergripande styrning och sam-
ordning samt hantering av funktioner som alla behöver och 
som blir mer kostnadseffektivt att hantera på ett och samma 
ställe istället för på respektive skola.
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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 kunskaps-
utveckling. 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 fram-
gång.

Erbjudande

Aprendere Skolor bedriver skola inom skolformerna grund-
skola, resursskola grundsärskola, gymnasieskola och gymna-
siesärskola inom ramen för den svenska skollagen, gällande 
läroplaner och andra regelverk och riktlinjer. Våra verksam-
heter har olika inriktningar och våra gymnasieskolor erbjuder 
både teoretiska och yrkesinriktade program och inriktningar.

Våra enheter är alla mindre enheter där antalet elever och 
personaltätheten beror på vilken typ av skolverksamhet som 
bedrivs. Vi tror på ett aktivt och proaktivt elevhälsoarbete 
som utövas av alla som arbetar i och kring skolan. Vi lägger 
även ned mycket resurser på att ha ett utvecklat och väl-
fungerande Elevhälsoteamsarbete.

Vi har ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete med 
fokus på trygghet och studiero, hög måluppfyllelse, främjande 
av närvaro, förebyggande och främjande arbete med elevhälsa 
och hög utbildningskvalitet.

Våra målbilder

• Bedriva en långsiktigt hållbar och kvalitativ verksamhet 
med elevernas utbildning och utveckling i fokus.

• Vi ska alltid säkra en stabil ekonomi.

• År 2025 räknar vi med att vi sammantaget har 2025 
elever i våra verksamheter.

4
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Från vänster: Anne Söderström (skolchef), Claudia Lindström (vd), 
Stefan Andersson (IT-chef), Michaela Ernfors (ekonomichef).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
OCH EFTER PERIODEN

Förvärv av Labanskolan
I oktober förvärvades Labanskolan i Uppsala - en grund- och 
gymnasiesärskola där även korttidstillsyn, korttidsboende 
och daglig verksamhet bedrivs. Skolan ingår i Aprendere från 
och med 1 november 2022.

Aprenderes ekonomichef avgår
Ekonomichef Linda Bengtsson gör sin sista dag den 18 
november.

Nytt elevboende i Anderstorp
I november öppnade vi ett nytt elevboende för elever som 
läser på Motorsportsgymnasiet i Anderstorp.

Avtal om förvärv av Proffsgymnasiet
I december skrevs avtal om förvärv av Proffsgymnasiet i 
Örebro - ett yrkesgymnasium som erbjuder Fordons- och 
transportprogrammet med fyra olika inriktningar, samt det 
Industritekniska programmet med inriktning svetsare. Skolan 
ingår i Aprendere från och med 1 februari 2023.

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

Oktober - december 2022 Efter perioden

Ny ekonomichef och ledningsgrupp
Michaela Ernfors tillträdde som ny ekonomichef den 9 januari 
2023. I och med tillträdet bildades även en ny ledningsgrupp 
där Aprenderes vd Claudia Lindström, skolchef Anne 
Söderström, ekonomichef Michaela Ernfors och IT-chef Stefan 
Andersson ingår..

Förvärv
Proffsgymnasiet som förvärvades i december 2022 ingår i 
Aprendere från och med 1 februari 2023.

Aprenderes ledningsgrupp

Två gånger per läsår har vi en nätverksträff för elevhälsan, en 
så kallad EHT-dag där alla verksamheters EHT-personal deltar. 
Under höstens träff i oktober arbetades det med årshjulen för 
att inspirera och lära av varandra. 

I november utfördes en förtillsyn av Aspdammskolan och 
Skolgrunden. Huvudmannen gör förtillsyner regelbundet ett 
par gånger per termin som ett led i det system-
atiska kvalitetsarbetet (SKA) samt för att säkerställa att 
arbetet på verksamheterna fortgår som det ska.

I december inleddes kvalitetsgranskningar på två av våra 
skolor. I samma månad samlade vi även all personal inom 
hela Aprendere Skolor för att skapa en gemensam bild av våra 
övergripande strategier och målbilder framåt. Våra med-
arbetare fick också samlas i tvärgrupper mellan olika skolor 
och föra en dialog om hur vi alla kan bidra till att stärka vår 
gemensamma arbetsmiljö. 

Skolutveckling och kvalitet
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NYA FÖRVÄRV

Labanskolan ligger i Uppsala och är en särskola med årskurs 
1-9 samt 4-årigt gymnasium med det individuella program-
met. Skolan har 15 elever och undervisar i alla teoretiska 
ämnen/ämnesområden. Delar av undervisningen bedrivs 
enligt Sherborne-metoden som syftar till att bygga upp 
barnets kroppsmedvetenhet, rörelseglädje, tillit och kommu-
nikativa förmåga. Sherborne inspirerades i sin tur av dans-
pedagogen Rudolf von Laban, som gett namn åt Labanskolan. 
Skolan har inriktningen kultur, pedagogiskt drama och teater.

Inom verksamheten bedrivs även korttidstillsyn, korttids-
boende och daglig verksamhet. Labanskolan ingår i 
Aprendere Skolor sedan 1 november 2022. 

www.labanskolan.se

I december förvärvades Proffsgymnasiet i Örebro. Proffs-
gymnasiet är ett yrkesgymnasium som utbildar elever inom 
Fordons- och transportprogrammet med inriktningarna last-
bilsmekaniker, maskinmekaniker, bilplåtslagare och bil-
lackerare, samt svetsare inom det Industritekniska program-
met.

Skolan startade 1999 med namnet Fordonsutbildningar 
och var då Örebros första friskolegymnasium. Sedan 2020 
bedrivs verksamheten i nya industrilokaler i industriområdet 
Berglunda, strax utanför Örebro centrum. Lokalerna är väl 
anpassade för verksamheten och ger elever och pedagoger 
bra förutsättningar för att kunna utöva såväl teoretiska som 
praktiska lektioner. Idag går cirka 130 elever på skolan.

Proffsgymnasiet ingår i Aprendere Skolor från och med 1 
februari 2023.

www.proffsgymnasiet.se
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FINANSIELL INFORMATION

Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden Q2 till 
75 216 (56 533) TSEK. 

Den ackumulerade nettoomsättningen uppgick under halv-
årsperioden till 134 739 (105 619). Förändringen i rörelse-
intäkter mellan perioderna beror till största del på ökning av 
elevantal genom förvärven av Vård- och omsorgsgymnasiet 
i Sollentuna, Östersunds gymnasium samt Labanskolan i 
Uppsala.

Bolagets rörelsekostnader uppgick under perioden Q2 till 
77 262 (56 716) TSEK. 

De ackumulerade rörelsekostnaderna uppgick under halv-
årsperioden till 136 009 (106 307). Förändringen i rörelse-
kostnader mellan perioderna beror huvudsakligen på högre 
personalkostnader med anledning av förvärven av ovan 
nämnda skolor samt ökade inköpskostnader för mat, för-
brukningsmaterial och ökade elkostnader. I beloppet för före-
gående period ingår även emissionskostnader på 1 619 TSEK.

Bolagets rörelseresultat uppgick under perioden Q2 till 2 102 
(2 130) TSEK.  Vid en återföring av nedskriven goodwill för 
kvartalet skulle resultatet (EBIT) för kvartalet uppgå till 2 824 
TSEK och EBIT-marginalen uppgå till 3,8 procent.

Det ackumulerade rörelseresultatet uppgick under halvårspe-
rioden till 4 104 (2 702). Rörelseresultatet är lägre i perioden 
jämfört med föregående år om emissionskostnader för 2021 
bortses ifrån. Vid en återföring av nedskriven goodwill skulle 
resultatet (EBIT) för halvåret uppgå till 5 505 TSEK och 
EBIT-marginalen uppgå till 4,1 procent.

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick under 
perioden Q2 till 2 087 (2 102) TSEK. Det ackumulerade 
resultatet efter finansiella poster uppgick under halvårsperio-
den till 4 057 (2 664). 

Bolagets resultat för perioden Q2 uppgick till 1 616 (1 770) 
TSEK. Halvårets ackumulerade resultat uppgick till 3 047 
(2 160). 

Resultat och omsättning

Finansiell ställning

Kassaflöde

Bolagets anläggningstillgångar uppgick i slutet av perioden 
till 44 757 (27 669) TSEK. Ökningen beror främst på ökad 
goodwill genom förvärv av flera skolor samt investeringar i 
ombyggnation av skolbyggnader.

Bolagets omsättningstillgångar uppgick i slutet av perioden 
till 59 360 (45 329) TSEK, vilka främst består av förutbetalda 
hyror och likvida medel. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 
perioden Q2 till 15 725 (4 989) TSEK.

Det ackumulerade kassaflödet från den löpande verksam-
heten uppgick under halvårsperioden till 13 005 (-1 072) 
vilket till största del beror på att vi är fler verksamheter.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under 
perioden Q2 till -10 111 (343) TSEK.

Det ackumulerade kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick under halvårsperioden till -12 787 (7 892) och hän-
för sig främst till förvärvet av Labanskolan i november samt 
investeringar i hyrda lokaler.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under 
perioden Q2 till -114 (-166) TSEK.

Det ackumulerade kassaflödet från finansieringsverksam-
heten uppgick under halvårsperioden till -228 (2 216), vilket 
är hänförligt till amortering av fastighetslån.

Bolagets eget kapital uppgick i slutet av perioden till 46 232 
(37 795) TSEK. Förändringen i Bolagets eget kapital är huvud-
sakligen hänförlig till ett förbättrat resultat med anledning av 
fler verksamheter och elever.

Bolagets långfristiga skulder uppgick i slutet av perioden till 
2 206 (2 616). Bolagets långfristiga skulder är huvudsakligen 
hänförliga till fastighetslån.

Bolagets kortfristiga skulder uppgick i slutet av perioden till 
51 669 (29 436). Ökningen beror bland annat på att vi har 
blivit fler verksamheter samt av reverser till säljarna av La-
banskolan för den fastighet som korttidsboendet bedrivs i.
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN 

Andra kvartalet Halvår Helår
2022 2021 2022 2021 2021/22

(TSEK) Ej reviderat Reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 75 216 56 533 134 739 105 619 228 344
Övriga rörelseintäkter 4 148 2 313 5 374 3 390 9 649
Summa rörelsens intäkter 79 364 58 846 140 113 109 009 237  993

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -23 647 -17 989 -42 981 -34 032 -74 286
Personalkostnader -51 877 -37 784 -89 771 -70 416 -149 411
Avskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar -1 720 -943 -3 239 -1 859 -4 728
Övriga rörelsekostnader -18 - -18 - -
Rörelseresultat 2 102 2 130 4 104 2 702 9 568

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 59 1 59 268 268
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -74 -29 -106 -306 -1 242
Resultat efter finansiella poster 2 087 2 102 4 057 2 664 8 594

Skatt på årets resultat -476 -337 -1 020 -514 -2 249
Uppskjuten skatt 5 5 10 10 -265

Periodens resultat 1 616 1 770 3 047 2 160 6 080
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BALANSRÄKNING KONCERNEN

Andra kvartalet Helår
2022 2021 2022-06-30

(TSEK) Ej reviderat Reviderat Reviderat

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 23 202 7 071 15 970

23 202 7 071 15 970

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 854 8 894 8 720
Förbättringsarbete hyrd fastighet 5 890 2 411 1 968
Pågående nyanläggning - - 2 368
Inventarier, verktyg, installationer 3 387 2 891 3 441

20 131 14 196 16 497

Finansiella anläggningstillgångar

Lämnad deposition 1 000 1 000 1 000
Andra långfristiga fordringar 424 5 402 417

1 424 6 402 1 417

Summa anläggningstillgångar 44 757 27 669 33 884

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 3 967 4 005 2 631
Aktuell skattefordran - - -
Övriga fordringar 14 047 4 287 3 408
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 951 11 028 10 670

30 965 19 320 16 709

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar - 1 837 -

0 1 837 0

Kassa och bank 28 395 24 172 28 405

Summa omsättningstillgångar 59 360 45 329 45 114

SUMMA TILLGÅNGAR 104 117 72 998 78 998
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BALANSRÄKNING KONCERNEN 

Andra kvartalet Helår

2022 2021 2022-06-30

(TSEK) Ej reviderat Reviderat Reviderat

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 625 625 625
Annat eget kapital inkl periodens resultat 45 607 37 170 41 450
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 46 232 37 795 42 075

Avsättningar

Uppskjutna skatteskulder 4 010 3 151 4 020
Summa avsättningar 4 010 3 151 4 020

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 206 2 616 2 383
Övriga långfristiga skulder - - -
Summa långfristiga skulder 2 206 2 616 2 383

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit - - -
Skulder till kreditinstitut 407 454 455
Leverantörsskulder 9 352 6 526 2 849
Aktuell skatteskuld 2 135 - 1 790
Övriga kortfristiga skulder 20 275 4 785 5 346
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 500 17 671 20 080
Summa kortfristiga skulder 51 669 29 436 30 520

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 104 117 72 998 78 998
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

Andra kvartalet Halvår Helår
2022 2021 2022 2021 2021/22

(TSEK) Ej reviderat Reviderat Ej reviderat Reviderat Reviderat

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 2 102 2 130 4 104 2 702 9 568

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 1 720 943 3 239 1 859 4 828
Realisationsförlust vid försäljning av inventarier - - - - -

3 822 3 073 7 343 4 561 14 396

Erhållen ränta 59 1 59 268 268
Betald ränta -74 -29 -106 -306 -1 116
Skatt på årets resultat -476 -337 -1 010 -514 -1 655
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital 3 331 2 708 6 286 4 009 11 893

Förändring av rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar -8 002 8 598 -14 256 -7 022 -3 289
Förändring kortfristiga skulder 20 396 -6 317 20 975 1 941 1 018
Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 725 4 989 13 005 -1 072 9 622

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Rörelseförvärv -8 096 - -8 096 - -9 135
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 015 -222 -4 691 -1 817 -4 931
Omföring anläggningstillgångar - 651 - 11 460 16 445
Övriga kortfristiga placeringar - -86 - -1 751 86
Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 111 343 -12 787 7 892 2 465

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån - - - - 243
Amortering - - - - -12 245
Förändring långfristiga skulder -114 -166 -228 -11 093 -
Nyemission - - - 13 309 13 184
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -114 -166 -228 2 216 1 182

Periodens kassaflöde 5 500 5 166 -10 9 036 13 269
Likvida medel vid periodens början 22 895 19 006 28 405 15 136 15 136

Likvida medel vid periodens slut 28 395 24 172 28 395 24 172 28 405
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ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Ägare och aktieinformation

Aprendere Skolor AB (publ.) är noterat på Nasdaq First North 
Growth Market sedan september 2021. I slutet av rappor-
teringsperioden uppgick aktiekapitalet till 625 000 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 
41% vardera per den 31 december 2022.

Finansiella rapporter

De väsentliga risker som vi alltjämt ser är politiska uttalanden 
och beslut som påverkar förutsättningarna att beroende av 
ägandeform bedriva skolverksamhet. Om det höga kostnads-
läget fortsätter utan någon balanserande kompensation av 
elevintäkter, utgör även det en risk för våra verksamheter. 

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.

Finansiell kalender

Nästa delårsrapport  Q3 kommer ut den 29 maj 2023.

28 augusti 2023

24 november 2023

27 november 2023

18 december 2023

Bokslutskommuniké Q4

Årsredovisning 2022/23

Delårsrapport Q1

Årsstämma

Kommuniké från årsstämman 2022
Aprendere Skolor AB (publ) höll årsstämma den 20 
december 2022 i Täby varvid i huvudsak följande beslut 
fattades:

Lars Tunberg, Paul Lindquist, Ulf Djurberg och Carl Tunberg 
och Svetlana Lajic Näreskog omvaldes till styrelseledamöter. 
Paul Lindquist omvaldes även till styrelseordförande och 
Amanda Sehlberg omvaldes till styrelsesuppleant.

MOORE Allegretto AB med Micaela Karlström som huvudan-
svarig revisor omvaldes.

Fastställanden och beslut
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar 
fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021/2022.

Stämman beslutade att fastställa ersättningarna till styrelsen 
till 8 000 kr per månad för styrelseordförande och 5 000 kr 
per månad för övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade även att ingen utdelning ska utgå för 
2021/2022 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Mer information finns under Investor Relations på www.aprendereskolor.se
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