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Sveriges största utbildningsföretag
AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag. Nästan 44 000 förskolebarn och elever 

går på någon av våra skolor, cirka 20 000 vuxna är med i någon av våra vuxenutbildningar. 

Vi har drygt 240 enheter och skolor samt ca 7 000 medarbetare runt om i Sverige. 

Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, grundskola, gymnasieskola och 

vuxenutbildning. Vi drivs av en stark vision att utveckla utbildningsbranschen när det gäller 

kvalitet och effektivitet. Vi vill bidra till att svensk utbildning blir en internationell förebild. 

Fokus för oss är att utveckla människor och vi vill att alla ska lyckas.

Vår filosofi: kvalitet lönar sig
Vi driver utbildningsverksamhet med ett långsiktigt perspektiv och med hög kvalitet. 

I vår koncern har vi samlat några av vårt lands mest framgångsrika utbildningsverksam-

heter. Även om vi är Sveriges största utbildningsföretag bygger AcadeMedia på idén 

om många lokala utbildningsenheter med skolledare och lärare som drivs av personligt

engagemang. Verksamheterna är självständiga, men har gemensamma krav på kvalitet,

pedagogik, ledarskap, kompetens och resultat. Samtidigt har verksamheterna tillgång till

koncerngemensamma resurser, som till exempel medarbetar- och kundundersökningar

och kompetensutveckling.

AcadeMedias historia 
AcadeMedia har bildats genom samgåenden och förvärv av utbildningsföretag med hög

kompetens och lång erfarenhet av utbildningsbranschen. Verksamheterna har fortsatt att

växa och utvecklas. Se tidslinje nedan.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Firma    
Bolagets firma är AcadeMedia AB (publ), org. nr 556057-2850.
 
Verksamhetsbeskrivning   
AcadeMedias affärside är att vara ett privat utbildningsföretag på 
den offentliga utbildningsmarknaden som driver och utvecklar ut-
bildningsverksamhet med hög kvalitet under starka varumärken. 
AcadeMedias vision är ”att vara en internationell förebild i utbild-
ningsbranschen avseende nytänkande, kvalitet och resultat”.
 Verksamheten omfattar för- och grundskola, gymnasieskola, 
och vuxenutbildning, och har över 50 000 elever och deltagare 
vid cirka 160 enheter runt om i landet. Vi arbetar med många 
starka varumärken inom utbildning som genom sina olika inrikt-
ningar bidrar till pedagogisk mångfald. Vi tror att valmöjligheten 
ger mer motiverade elever och samtidigt bidrar till utvecklingen av 
branschen. Fokus för oss är att utveckla människor och vi vill att 
alla ska lyckas. Även om AcadeMedia är Sveriges största utbild-
ningsföretag bygger vårt företag på idén om många lokala utbild-
ningsenheter med skolledare och lärare som drivs av personligt 
engagemang. 
 Verksamheten drivs i dotterbolagsform.

FöR- och gRuNDSKolA 
AcadeMedia driver 40 enheter inom segmentet för- och grund-
skolor med sammanlagt närmare 11000 barn/elever inskrivna. 
Verksamheten inom för- och grundskolor drivs under fyra varumärken, 
Vittra, Fenestra, Norrskenet och PeterSven skolan.

gyMNASIeSKolA 

AcadeMedias gymnasieverksamhet är fördelad på närmare 80 enhe-
ter med sammanlagt cirka 15 500 elever. I gymnasieverksamheten 
ingår NTI-gymnasiet, IT-gymnasiet, ljud & Bildskolan, Framtids-
gymnasiet, Vittragymnasiet, Didaktus, Rytmus, Drottning Blankas 
gymnasieskola, Mikael elias Teoretiska gymnasieskola och Procivi-
tas. Per 30/6 2011 förvärvades Plusgymnasiet.

VuxeNuTBIlDNINg 
AcadeMedias vuxenutbildning omfattar i huvudsak kommunal 
vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning, omställning, yrkes-
högskoleutbildning och SFI . Verksamheten bedrivs under varu-
märkena eductus, NTI-skolan, Didaktus och AcadeMedia Masters.  
Per 30/6 2011 förvärvades Plushögskolan. Vuxenutbildningen be-
drivs vid cirka 40 enheter på 35 orter i Sverige. Verksamheten har 
24 000 deltagare i olika program på årsbasis.

Teckningsoptioner till personal 
Inga aktierelaterade incitamentsprogram föreligger per 2011-06-30.

koncernförhållanden 
AcadeMedia AB är dels moderbolag och dels dotterbolag, för-
teckning över dotterbolagen finns i Not 19. Svensk utbildning 
Intressenter AB (org. nr 556805-3051) äger 99 % av aktierna 
i AcadeMedia AB. Svensk utbildning Intressenter AB (org. nr 
556805-3051) ultimata moderbolag är Marvin holding ltd., med 
säte på guernsey.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Samtliga segment visar tillväxt jämfört med föregående år, med 
den starkaste utvecklingen inom för- och grundskola samt vuxen-
utbildningen. 
 under året har PeterSven skolan, Friggaskolan, Kungshagens 
skola, Procivitas, Plusgymnasiet samt Plushögskolan förvärvats. 
Förvärven omfattar drygt 1 200 elever inom för- och grundskola 
samt drygt 3 900 elever inom gymnasiet. För närmare information 
om förvärven se not 11.
I samband med nya ägarförhållanden har nya låneavtal förhand-
lats fram avseende refinansiering av koncernen.
 AcadeMedia avnoterades den 10 september 2010 från 
NASDAQ oMx.
 Vid årsstämman den 20 december 2010 nyvaldes Sofia larsen 
(led), Torbjörn Magnusson (led) samt omvaldes ulf Mattsson (ordf), 

Styrelsen och verkställande direktören för AcadeMedia AB (publ), med säte i Stockholm, Sverige, får härmed avge 

årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-07-01–2011-06-30. Efterföljande resultat- och 

balansräkningar, specifikationer av eget kapital, kassaflödesanalyser samt redogörelse för tillämpade redovisnings-

principer utgör AcadeMedias formella finansiella rapporter.

Förvaltningsberättelse 
AcadeMedia AB (publ)
organisationsnummer: 556057-2850
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harry Klagsbrun (led), Per Franzén (led) och helen Fasth-gillstedt 
(led). Avgående styrelseledamot var Josef elias (led).

Finansiell utveckling 
Följande beskrivning avser utfallet för perioden juli 2010 till juni 2011. 
Föregående år avser perioden januari till juni 2010 (sex månader).
Koncernens omsättning uppgick till 2 679,4 mkr (1 231,7). Rörel-
seresultatet uppgick till 227,6 mkr (124,4) och resultat efter skatt 
uppgick till 149,5 mkr (89,1). 
 Segmentet för- och grundskola omsatte 918,3 mkr (399,5), 
rörelseresultatet uppgick till 65,7 mkr (32,8). Rörelsemarginalen 
var 7,2 % (8,2).
 gymnasiesegmentet omsatte 1 295,3 mkr (622,4), rörelse-
resultatet uppgick till 113,0 mkr (55,1). Rörelsemarginalen var 
8,7 % (8,9).
 Vuxenutbildning omsatte 465,0 mkr (209,6), rörelseresultatet 
uppgick till 48,3 mkr (36,0). Rörelsemarginalen var 10,4 % (17,2). 

KASSAFlöDe, INVeSTeRINgAR och FINANSIell STÄllNINg 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 191,1 mkr 
(118,5). likvida medel per 30 juni 2011 uppgick till 207,6 mkr, 
jämfört med 152,2 mkr per 30 juni 2010.
 Räntebärande nettoskuld per den 30 juni 2011 uppgick till 
177,0 mkr (142,9). 
 Bland materiella anläggningstillgångar ingår tillgångar som 
innehas under finansiell leasing med 52,7 mkr (32,0). Finansier-
ingen av tillgångarna som innehas under finansiell leasing har ökat 
de långfristiga skulderna med 20,1 mkr (18,3) och de kortfristiga 
skulderna med 33,1 mkr (14,0).
 AcadeMedias avtal med dess kreditinstitut innefattar lånevill-
kor som ska vara uppfyllda, så kallade covenants. Avstämning av 
covenants sker kvartalsvis. Bolaget uppfyller samtliga covenants 
per den 30 juni 2011. Mer information angående bolaget covenants 
finns beskrivet i not 23.

SKATTeR 
Skattekostnaden uppgick till 58,7 mkr (31,8). uppskjuten skatte-
fordran uppgick till 52,8 mkr (72,2) den 30 juni 2011. 

SÄSoNgSVARIATIoNeR 
Bolaget har i huvudsak en över tiden stabil och relativt konjunk-
turokänslig verksamhet. På grund av skollov under sommaren och 
uppstartskostnader vid läsårets början är marginalen inom skol-
verksamheten under tredje kvartalet sämre än övriga kvartal.

eTIK och MIlJö 
AcadeMedias gemensamma förhållningssätt baseras på kompe-
tens, nytänkande och ansvarsfullhet. Ansvarsfullheten bygger 
bland annat på grundsynen att vi håller vad vi lovar, vi tar ett sam-
hällsansvar, vi respekterar människors olikheter och vi tål gransk-
ning. Detta förhållningssätt innebär som en självklar del att ta an-
svar för miljön. Styrelesen har under året fastställt en cSR-policy. 
AcadeMedia bedriver inte någon verksamhet som är anmälnings- 
eller tillståndspliktig enligt Miljöbalken.

KVAlITeT 
AcadeMedia kvalitetsterminologi har fyra huvudbegrepp: 
- Ändamålsenlig kvalite (vad leder utbildningen till på lång sikt)

- upplevd kvalite (hur upplever barn, elever, föräldrar och deltagare 
våra verksamheter)
- Funktionskvalite (hur lyckas eleverna inom våra utbildningar) 
- Instrumentell kvalite (vilka grundkarv ställer myndigheter och 
våra resursbaserade verksamheter) 

utifrån dessa begrepp samt de krav som ställs från myndigheter 
arbetar AcadeMedia löpande för att säkerställa att samtliga verk-
samheter har ett systematiskt kvalitetsarbete, bla genom en årlig 
kvalitetsrapport som innehåller utvärdering av verksamhet, medar-
betare och ledare. 

operativa risker
KoNJuNKTuR och eFTeRFRågAN 
AcadeMedias verksamhet inom förskola, grundskola och gym-
nasieskola är relativt oberoende av konjunkturella förändringar. 
Större konjunktursvängningar som påverkar kommunernas eko-
nomi kan dock leda till påverkan på skolpengen och därmed 
intäkterna. Inom vuxenutbildning påverkas efterfrågan till stor del 
av politiskt beslutade åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken, vilket 
varierar över tid.
 AcadeMedia har en ständigt pågående omvärldsbevakning. 
Syftet är att snabbt och effektivt uppfatta förändringar i omvärl-
den för att kunna bedöma risker och möjligheter på grund av nya 
förhållanden. 

TIllSTåND 
Koncernen har flertalet skoltillstånd för att bedriva friskolor på 
förskole-, grundskole- och gymnasienivå. Skolinspektionen som 
är tillsynsmyndighet gör löpande inspektioner av koncernens 
olika friskolor. Dessa protokollförs och skolinspektionen lämnar 
efter genomförd inspektion förslag till åtgärder. lämnade förslag 
åtgärdas i normalfallet omedelbart. om inte skolorna följer Skolin-
spektionens anvisningar kan tillståndet att bedriva skolverksamhet 
återkallas.
 Ansvaret för att leva upp till skolinspektionens krav är lokalt, 
men koordinering sker på koncernnivå i syfte att utveckla och 
följa upp.

ANSVARS- och egeNDoMSRISKeR 
eventuella fel och brister som kan uppstå i AcadeMedias verk-
samhet skulle kunna leda till krav på ansvarsskyldighet och ska-
destånd. Koncernen har en centralt koordinerat försäkringsskydd 
och tillgång till extern försäkringsrådgivare. AcadeMedias uppfatt-
ning är att bolaget har ett fullgott försäkringsskydd, och den direkta 
risken bedöms därmed vara begränsad.
 AcadeMedias största rörelsetillgångar utgörs av kundfordringar. 
Kundförluster kan uppkomma i en affärsrelation eller uppkommen 
tvist efter att kunden hamnat på obestånd. Koncernens fordringar 
är nästan uteslutande mot stat, kommun och myndigheter, där 
risken för obestånd är liten.

Externa risker
PolITISKA och legAlA RISKeR 
Den offentliga utbildningsmarknaden har under senare år präg-
lats av flera avregleringar som en följd av politiska beslut. Bolaget 
och utbildningsmarknaden påverkas av politiska beslut och av den 
politiska debatten i samhället. Vissa politiska beslut kan leda till 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

förändringar i lagar och bestämmelser som påverkar verksamhe-
ten. Detta kräver att bolaget bevakar den politiska utvecklingen 
kontinuerligt och när så bedöms lämpligt också deltar i den poli-
tiska debatten. Bolaget arbetar aktivt på flera olika sätt med syftet 
att kunna vidta åtgärder i verksamheten till följd av politiska beslut 
eller av en pågående politisk debatt

FINANSIellA RISKeR 
AcadeMedia AB har externa lån från ett svenskt kreditinstitut. 
genom detta lån föreligger en finansiell risk i form av ränte- och 
amorteringsåtaganden gentemot kreditinstitutet. Verksamhetens 
goda kassaflöde, löpande likviditetsprognoser och kvartalsvisa av-
stämningar med kreditinstitutet gör att den finansiella risken är 
begränsad och hanteras effektivt.
 Verksamheten bedrivs i Sverige och intäkts- och betalningsflö-
dena är uteslutande i svensk valuta, valutarisken är därför mycket 
begränsad, för övrigt se not 23.

Ersättning till ledande befattningshavare
På årsstämman 2010 togs beslut om riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om 
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl till detta. Riktlinjerna finns 
beskrivna i not 5. 

Moderbolaget
omsättningen uppgick till 3,8 mkr (2,3), rörelseresultatet uppgick 
till -26,1 mkr (-30,0), resultat efter skatt uppgick till -26,3 (-23,4).

Viktiga händelser efter periodens utgång
I augusti 2011 förvärvade AcadeMedia Pysslingen Förskolor och 
Skolor AB som är verksam inom segmentet för- och grundskola. 
Pysslingen är en av de största friskoleaktörerna i Sverige. Företa-
get grundades 1984 och har idag 109 enheter fördelade på  
82 förskolor och 27 grundskolor. Pysslingen finns i 29 kommuner i 
Storstockholm, Mälardalen, Dalarna, gotland och Skåne. år 2010 
omsatte företaget 1 130 Mkr, köpeskillingen uppgick till 686 mkr.

koncernens förväntade framtida utveckling 
Sammantaget gör styrelsen bedömningen att koncernen har goda 
förutsättningar till en fortsatt positiv utveckling.

disposition av årets vinst
Moderbolaget  
Till årsstämmans förfogande står:

  kronor
 Balanserade vinstmedel 170 105 344
 överkursfond 640 427 414
 årets resultat  -26 254 256 
 Summa   784 278 502  
  
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt. 
 
 Balanseras i ny räkning 784 278 502
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KONcERNENS RESuLTAT Och F INANSIELLA STÄLLNING

Rapport över koncernens totalresultat
Not 2010-07-01 2010-01-01

Tkr 1 2011-06-30 2010-06-30

(6 månader)

Nettoomsättning 2 679 405 1 231 708

2 679 405 1 231 708

Rörelsens kostnader:

Varukostnad -334 592 -134 627

övriga externa kostnader 3,4 -649 492 -306 593

Personalkostnader 5 -1 391 733 -638 013

övriga rörelsekostnader -1 842 -36

Avskrivningar 6 -74 163 -28 048

-2 451 823 -1 107 317

Rörelseresultat 227 582 124 390

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 800 52

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -20 219 -3 597

-19 419 -3 545

Resultat efter finansiella poster 208 164 120 845

Skatt på årets resultat 8 -58 700 -31 756

ÅRETS RESULTAT 149 464 89 089

Övrigt totalresultat:

omräkningsdifferenser -4 -13

Inkomstskatt relaterad till övrigt totalresultatposter -- --

Årets övriga totalresultat netto efter skatt -4 -13

Summa totalresultat för året 149 460 89 076

Årets resultat hänförligt till

Moderbolagets aktieägare 149 464 89 089

Minoritetsintresse -- --
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Rapport över koncernens finansiella ställning
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Tkr Not 1 2011-06-30 2010-06-30

TIllgåNgAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
goodwill  11, 12, 13 1 035 913 790 764
Varumärken 13,14 41 758 41 958
övriga immateriella anläggningstillgångar 15 3 600 7 060

1 081 271 839 782
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 16, 17 126 446 99 872
Förbättringutgifter på annans fastighet 18 39 159 28 447

165 605 128 319
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepapper 3 374 3 374
övriga långfristiga fordringar 1 255 1 205

4 629 4 579

uppskjuten skattefordran 8 52 833 72 226

Summa anläggningstillgångar 1 304 338 1 044 906

Omsättningstillgångar
Varulager
handelsvaror 1 500 1 031

1 500 1 031
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 20 153 167 100 502
Aktuell skattefordran 15 217 26 252
övriga fordringar 13 887 9 295
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 144 123 110 360
 326 394 246 409

Likvida medel 22 207 620 152 182
Summa omsättningstillgångar 535 514 399 622

SUMMA TILLGÅNGAR 1 839 852 1 444 528

egeT KAPITAl och SKulDeR
Eget kapital
Aktiekapital ( 12 061 246 st. ) 24 122 24 122
övrigt tillskjutet kapital 503 125 456 625
Andra reserver 9 -13
Balanserade vinstmedel 366 702 217 238

893 958 697 972
Minoritetsintresse -- 26
Summa eget kapital 893 958 697 998

Långfristiga skulder
långfristiga skulder till kreditinstitut 25 268 000 258 000
uppskjuten skatteskuld 8 32 164 19 498
övriga långfristiga skulder 25 22 196 21 611
Summa långfristiga skulder 322 360 299 109

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 25 94 390 15 492
leverantörsskulder 25 146 621 127 924
Aktuell skatteskuld 25 -- 18 284
övriga skulder 25 85 486 38 783
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 297 037 246 938
Summa kortfristiga skulder 623 534 447 421
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 839 852 1 444 528

Ställda säkerheter 26 1 290 957 1 049 956
eventualförpliktelser 26 -- 20

 



MOdERBOLAGETS RESuLTATRÄKNING Och BALANSRÄKNING

Not 2010-07-01 2010-01-01

Tkr 1 2011-06-30 2010-06-30

(6 månader)

Nettoomsättning 2 1 728 1 590

övriga rörelseintäkter 2 2 024 712

3 752 2 302

Rörelsens kostnader

övriga externa kostnader 3 ,4 -14 910 -23 004

Personalkostnader 5 -14 801 -9 194

Avskrivningar/nedskrivningar 6 -128 -79

-29 839 -32 277

Rörelseresultat -26 087 -29 975

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 16 788 1 301

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -26 163 -2 906

-9 375 -1 605

Resultat efter finansiella poster -35 462 -31 580

Skatt på årets resultat 8 9 208 8 157

ÅRETS RESULTAT -26 254 -23 423

w 
 Ingen skillnad föreligger mellan årets resultat och totalresultatet, varför en rapport över övrigt totalresultat inte har upprättats.

Moderbolagets resultaträkning
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Not

Tkr 1 2011-06-30 2010-06-30

TIllgåNgAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar 15 351 229

351 229

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 16 94 328

94 328

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i koncernföretag 19 1 557 184 1 268 435

uppskjuten skattefordran 8 29 821 33 953

1 587 005 1 302 388

Summa anläggningstillgångar 1 587 450 1 302 945

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 235 201 259 452

Aktuell skattefordran 424 323

övriga fordringar 800 4 442

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 563 775

236 988 264 992

Kassa och bank 22 154 050 151 084

Summa omsättningstillgångar 391 038 416 076

SUMMA TILLGÅNGAR 1 978 489 1 719 021

egeT KAPITAl och SKulDeR

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (12 061 246 st.)  24 122 24 122

Reservfond 45 905 45 905

 70 027 70 027

Fritt eget kapital

överkursfond 640 427 640 427

Balanserade vinstmedel 170 106 109 647

årets resultat -26 254 -230422

784 279 726 652

Summa eget kapital 854 306 796 679

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 25 268 000 258 000

Summa långfristiga skulder 268 000 258 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 25 60 000 --

leverantörsskulder 25 1 292 3 590

Skulder till koncernföretag 733 407 647 880

övriga skulder 25 51 225 5 013

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 10 259 7 859

Summa kortfristiga skulder 856 183 664 342

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 978 489 1 719 021

Ställda säkerheter 26 1 256 837 1 233 309

eventualförpliktelser 26 2 800 2 800

Moderbolagets balansräkning
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FÖRÄNdRING I  EGET KAp ITAL Och KASSAFLÖdESANALyS

Rapport över moderbolagets förändring i eget kapital

Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserade
vinstmedel

Summa
Eget kapital

Utgående balans per 31 dec 2009 24 122 45 905 640 427 86 789 797 243

erhållna/lämnade koncernbidrag 31 016 31 016

Skatteeffekt koncernbidrag -8 157 -8 157

årets resultat / Totalresultat -23 423 -23 423

Utgående balans per 31 dec 2010 24 122 45 905 640 427 86 225 796 679

erhållna/lämnade koncernbidrag 50 721 50 721

Skatteeffekt koncernbidrag -13 340 -13 340

erhållna aktieägartillskott 46 500 46 500

årets resultat / Totalresultat -26 254 -26 254

Utgående balans per 30 juni 2011 24 122 45 905 640 427 143 852 854 306

Förändring i eget kapital
Rapport över koncernens förändring i eget kapital

           Hänförligt till moderbolagets aktieägare
 Innehavare 

av icke 
bestämmande 

inflytande 

Summa 
Eget kapital

Aktie-
kapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital*

Andra 
reserver

Balanserad 
vinst

 Utgående balans per 31 dec 2009  24 122      456 625         --       128 150      26         608 923    

 Totalresultat -13  89 089    89 076   

Utgående balans per 31 dec 2010  24 122    456 625   -13  217 239   26  697 998   

 erhållna aktieägartillskott  46 500    46 500   

 omräkningsdifferens  22   -26   -4   

 Totalresultat  149 464    --  149 464    

 Utgående balans per 30 juni 2011  24 122     503 125    9         366 703      --      893 958    
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 Koncernen Moderbolaget 

 Not 2010-07-01 2010-01-01 2010-07-01 2010-07-01

Tkr 1 2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30

(6 månader) (6 månader)

Den löpande verksamheten

Rörelseresultatet 227 582 124 390 -26 087 -29 975

Justering för poster vilka ej påverkar kassaflödet

Förändringar avsättningar  -- -763 -- --

Avskrivning/nedskrivning av anläggningstillgångar 74 163 28 048 128 79

Rearesultat m.m. -- -- 11 193  --

erhållen ränta och aktieutdelning 796 50 5 595 1 301

erlagd ränta -20 218 -3 596 -26 162 -2 906

Betald inkomstskatt -44 292 -22 683 -100 -220

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapital 238 031 125 446 -35 433 -31 721

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

ökning -/minskning + av varulager -469 593 -- --

ökning -/minskning + av fordringar -50 415 1 767 -54 793 85 208

ökning +/minskning - av skulder 3 955 -9 268 163 436 31 990

Kassaflöde från den löpande verksamheten 191 102 118 538 73 210 85 477

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 121 -3  -204  --

Förvärv av dotterbolag                                                              11 -127 993 -29 952 -190 949 -41 290

återbetald köpeskilling   --  --  --  --

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -47 347 -9 996  -- --

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  -- -- 188  138

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  --  -- -- --

Kassaflöde från investeringsverksamheten -176 460 -39 951 -190 965 -41 152

Finansieringsverksamhet

erhållna/lämnade koncernbidrag  --  -- 50 721 31 016

ökning + av räntebärande skulder  40 796  --  70 000  --

Minskning - av räntebärande skulder  -- -94 162  -- -90 000

Kassaflödet från finansieringsverksamhet 40 796 -94 162 120 721 -58 984

Årets kassaflöde 55 438 -15 575 2 966 -14 659

Likvida medel vid årets början 152 182 167 757 151 084 165 743

Likvida medel vid årets slut 207 620 152 182 154 050 151 084

       

        

     

Kassaflödesanalys
Rapport över koncernens kassaflöde 
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T ILLÄGGSuppLySNINGAR Och NOTER

Allmän information 
Bolaget AcadeMedia AB, org nr 556057-2850, har sitt säte i Stockholm i 
Sverige. huvudkontorets adress är gustavslundsvägen 151 c: 7tr, Box 15003, 
167 15 Bromma. årsredovisningen skall fastställas på årsstämman den 
19 december 2011.

Allmänna redovisningsprinciper
Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) 
sådana de antagits av eu, årsredovisningslagen, RFR 1 samt RFR 2 Kom-
pletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar 
årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
 I de fall moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än kon-
cernen anges detta separat i slutet av denna not. 

Grunder för redovisningen
Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden 
förutom vad beträffar vissa finansiella tillgångar och skulder (inklusive de-
rivatinstrument) som är värderade till verkligt värde.
 De balansposter som rubriceras omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder förväntas återvinnas eller betalas inom en 12 månaders period. 
Alla andra balansposter förväntas återvinnas eller betalas senare.

ändrade redovisningsregler
Nya och ändrade standarder samt tolkningar bedöms inte komma ha nå-
gon väsentlig effekt för AcadeMedias finansiella rapporter 2012.

koncernredovisning  
Koncernredovisningen omfattar AcadeMedia AB och samtliga företag i 
vilka AcadeMedia AB vid årets utgång genom direkt eller indirekt ägande 
via dotterbolag förfogar över mer än 50 procent av röstetalet för samtliga 
aktier och andelar eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. 
 Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av 
dotterbolag. Förvärvade bolag ingår i koncernen från förvärvstidpunkten 
och avyttrade bolag ingår i koncernen till och med tidpunkten för avytt-
ring. Förvärvsmetoden innebär bland annat att identifierbara förvärvade 
tillgångar och skulder samt eventualförpliktelser värderas till verkligt vär-
de, vilket utgör de koncernmässiga anskaffningsvärdena oavsett omfatt-
ning på eventuellt minoritetsintresse. Anskaffningskostnaden för ett för-
värv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning och 
uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Kostnader som 
är hänförbara till förvärvet redovisas i resultaträkningen. eventuell positiv 
skillnad mellan anskaffningskostnad för aktierna och koncernens andel 
av det koncernmässiga anskaffningsvärdet redovisas som koncernmässig 
goodwill. Är skillnaden negativ redovisas den direkt i resultaträkningen.
 Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vin-
ster på transaktioner mellan koncernbolag elimineras. I koncernredovis-
ningen har redovisningsprinciperna för dotterföretag, i förekommande fall, 
anpassats för att uppnå en konsekvent tillämpning av koncernens principer.
  För bolag där AcadeMedia har ett varaktigt innehav och ett bety-
dande inflytande, utan att det är ett dotterföretag, tillämpas kapitalan-
delsmetoden. Normalt innebär detta att koncernen innehar mellan 20 och 
50 procent av rösterna. ett förvärv redovisas initialt till anskaffningsvärdet. 
Detta värde justeras löpande för att avspegla förändringarna i koncernens 
andel av intresseföretagets egna kapital.

Intäkter 
Koncernens intäkter består av intäkter baserade på skolpeng eller delta-
garavgifter. Nettoomsättningen redovisas med avdrag för mervärdesskatt, 
rabatter och returer. Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas för sålda tjänster i koncernens löpande 
verksamhet. 
 undervisningsavgifterna redovisas som intäkt fördelat över den period 
som undervisningen pågår. Färdigställandegraden i utbildningsprojekt 
inom vuxenutbildningen fastställs som förhållandet mellan utförda tjäns-
ter på balansdagen i proportion till vad som totalt ska utföras.
 Ränteintäkter intäktsredovisas i enlighet med den effektiva avkast-
ningen. erhållen utdelning intäktsredovisas när rätten till utdelning har 
fastställts.

Ersättningar till anställda 
löner, sociala avgifter, bonus och andra kortfristiga ersättningar till 
anställda redovisas när den anställde har utfört tjänsten. För pensionså-
tagande har koncernen avgiftsbestämda planer vilka huvudsakligen om-
fattar ålderspension, sjukpension och familjepension. Premierna betalas 
löpande under året av koncernföretag till separata juridiska enheter, 
exempelvis försäkringsbolag. Storleken på premierna baserar sig på löne-
nivån. Pensionskostnader för perioden ingår i resultaträkningen. 
 Koncernens förmånsbestämda ITP-plan är tryggad via Alecta. enligt 
ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, uFR 3, är detta en 
förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 
2010-07-01 - 2011-06-30 har bolaget inte haft tillgång till sådan informa-
tion som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd 
plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta 
redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. årets avgifter för pensions-
försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 48,1 mkr (22,7). Alecta 
överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid 
utgången av 2010 uppgick Alecta överskott i form av den kollektiva kon-
solideringsnivån till 146 procent (141). Den kollektiva konsolideringsnivån 
utgörs av marknadsvärdet på Alecta tillgångar i procent av försäkringsta-
ganden beräknade enligt Alecta försäkringstekniska beräkningsantagan-
den, vilka inte överensstämmer med IAS 19.

Inkomstskatter 
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt samt uppskjuten 
skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas därmed sam-
manhängande skatt i totalresultatet. För poster som redovisas direkt mot 
eget kapital redovisas även skatten direkt mot eget kapital.
 uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla vä-
sentliga temporära skillnader. en temporär skillnad föreligger när det bok-
förda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga 
värdet. en sådan skillnad kan t.ex. uppkomma vid en upp- eller nedskriv-
ning av en tillgång eller när tillämpade redovisningsprinciper skiljer sig åt 
mellan ett enskilt koncernföretags redovisning och koncernredovisningen.
 uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra 
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är san-
nolikt att avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Not 1: Allmän information, redovisnings- och värderingsprinciper

Tilläggsupplysningar & noter 
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Immateriella anläggningstillgångar 
gooDwIll
goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det 
verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterföretagets 
identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. goodwill vid förvärv av 
dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar med obestämd nytt-
jandeperiod. goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskriv-
ningsbehov, eller vid en indikation, och redovisas till anskaffningsvärde 
minus ackumulerade nedskrivningar.

VARuMÄRKeN 
Varumärken utgörs av anskaffningsvärdet enligt en royaltybaserad vär-
deringsmodell som koncernen tillämpar i samband med förvärv av nya 
dotterföretag. Varumärken vid förvärv av dotterföretag redovisas som en 
immateriell tillgång och med en obestämd nyttjandeperiod. Varumärken 
testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov, eller vid 
en indikation, och redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade 
nedskrivningar.
 övriga varumärken inom vissa dotterföretag redovisade inom Acade-
Media har en begränsad nyttjandeperiod och redovisas till anskaffnings-
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 
Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden för dessa varumärken 
över dess bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningarna baseras på nedan-
stående nyttjandeperioder.

 övriga 5 år

öVRIgA IMMATeRIellA ANlÄggNINgSTIllgåNgAR 
övriga immateriella anläggningstillgångar redovisade inom AcadeMedia 
har en begränsad nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskriv-
ningar görs linjärt för att fördela kostnaden för immateriella anläggnings-
tillgångar över dess bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningarna baseras 
på nedanstående nyttjandeperioder.

 övriga  3-5 år

Nyttjandeperiod och restvärde prövas varje balansdag och justeras vid behov.
 en tillgångs redovisade värde skrivs genast ner till dess återvinnings-
värde om detta värde är lägre än redovisat värde.

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillkom-
mande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som 
en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det 
är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade 
med tillgången kommer att komma Koncernen tillgodo och tillgångens 
anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för 
den ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av 
reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen 
under den period de uppkommer. 
 Planenliga/linjära avskrivningar baseras på anskaffningsvärden vilka, 
efter avdrag för eventuella restvärden, fördelas över uppskattad nyttjan-
deperiod. Avskrivningsmetoden är linjär avskrivning och baseras på ned-
anstående nyttjandeperioder:

 Inventarier, verktyg och installationer  3-5 år 
 Förbättringsutgifter på annans fastighet  3-15 år

Nyttjandeperiod och restvärde prövas varje balansdag och justeras vid behov. 

Nedskrivningar av icke finansiella tillgångar 
Tillgångar som har en obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas 
årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av 
prövas för nedskrivning om indikation finns. Nedskrivning sker till återvin-
ningsvärdet om detta är lägre än redovisat värde. återvinningsvärdet är 
det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Vid bedöm-
ning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där 
det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererade enheter) 
förutom goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar livs-
längd där prövning sker på segmentsnivå. Vid bedömning av nyttjande-
värde diskonteras framtida kassaflöden till nuvärde med användandet av 
en diskonteringsfaktor före skatt. Diskonteringsfaktorn återspeglar mark-
nadsmässiga bedömningar av tidsvärdet (realräntan) samt de speciella ris-
ker som är förknippade med den tillgång eller den kassagenererade enhet 
som tillgången kan hänföras till.

Finansiella instrument 
ett finansiellt instrument är varje tillgång eller skuld som ger en avtalsenlig 
rätt eller skyldighet att erhålla eller erlägga kontanter eller annan finansiell 
tillgång. AcadeMedia klassificerar sina finansiella instrument i följande ka-
tegorier: finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen, finansiella instrument som hålls till förfall, finansiella instrument 
som kan säljas samt verksamhetsanknutna finansiella instrument (kund-
fordringar, leverantörsskulder och lån). 
 Verkligt värde överensstämmer i all väsentlighet med bokfört värde, då 
instrumenten har kort löptid eller löper med rörlig ränta.

VeRKSAMheTSANKNuTNA FINANSIellA INSTRuMeNT
lånefordringar, kundfordringar, samt låneskulder och leverantörsskulder 
utgör exempel på verksamhetsanknutna finansiella instrument. Denna typ 
av finansiella instrument innehas utan syfte att handla med fordran eller 
skulden. Värdering sker till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 
av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdened-
gång. en reservering för värdenedgång av fordringar görs när det finns ob-
jektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp 
som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor.

RÄNTeBÄRANDe låN och uPPlåNINg
lånekostnaderna belastar resultatet för den period till vilken de hänför sig.
upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transak-
tionskostnader. upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffnings-
värde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transak-
tionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen 
fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 
upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte Koncernen har en 
ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 måna-
der efter balansdagen.
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T ILLÄGGSuppLySNINGAR Och NOTER

FINANSIellA INSTRuMeNT PeR KATegoRI
Redovisningsprinciperna för finansiella instrument har tillämpats för ned-
anstående poster:
 Kundfordringar, övriga fordringar, och upplupna intäkter i balansräk-
ningarna för koncernen och moderföretaget består uteslutande av låne-
fordringar och kundfordringar. 
 Skulder till kreditinstitut, checkkredit, leverantörsskulder, övriga skulder, 
och upplupna kostnader intäkter i balansräkningarna för koncernen och mo-
derföretaget består uteslutande av leverantörsskulder och andra skulder.

De FINANSIellA TIllgåNgARNAS KReDITKVAlITeT
De finansiella tillgångarnas kreditkvalitet beskrivs i koncernens not 20. 
Inga väsentliga skillnader föreligger mellan kreditkvaliteten på koncernens 
och moderföretagets tillgångar.

geNeRellA ReDoVISNINgSPRINcIPeR 
FöR SAMTlIgA FINANSIellA INSTRuMeNT
Köp och försäljningar av finansiella instrument redovisas på affärsdagen, 
det vill säga den dag då bindande avtal ingås. Samtliga finansiella instru-
ment vilka inte värderas till verkligt värde, värderas inledningsvis till anskaff-
ningskostnad plus transaktionskostnader. 
 Verkligt värde på koncernens finansiella tillgångar och skulder överens-
stämmer med redovisade värden i balansräkningen, om inte annat anges i 
separat not upplysning.
 Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla 
kassaflöden från instrumentet löpt ut eller överförts och koncernen har 
överfört i stort sett alla risker och fördelar som är förknippade med ägande-
rätten. Finansiella tillgångar som kan säljas och finansiella tillgångar värde-
rade till verkligt värde via resultatet redovisas efter anskaffningstidpunkten 
till verkligt värde.
 Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns objektiva bevis 
för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp 
av finansiella tillgångar.
 Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende 
kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, 
resultatredovisas i den period de uppstår och ingår i finansiella poster vär-
deförändring på aktier.

omräkning av utländsk valuta 
FuNKTIoNell VAluTA och RAPPoRTVAluTA
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i Kon-
cernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö 
där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I 
koncernredovisningen används moderbolagets funktionella valuta och 
rapporteringsvaluta, vilket är svenska kronor.

KoNceRNFöReTAg
omräkning av resultaträkningar för utländska dotterbolag sker till ge-
nomsnittskurs. Balansräkningarna räknas om till svenska kronor efter ba-
lansdagens valutakurser. goodwill och justeringar till verkligt värde som 
uppkommer vid förvärv av utlandsverksamhet behandlas som tillgångar 
och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. 
omräkningsdifferens för utländska dotterbolag redovisas i totalresultat 

och ackumulerad omräkningsdifferens som en separat del av koncernens 
eget kapital som Andra reserver. Vid avyttring av utländskt dotterbolag 
redovisas ackumulerad omräkningsdifferens i totalresultatet som en del av 
koncernens realisationsresultat för avyttringen.

TRANSAKTIoNeR och BAlANSPoSTeR
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor (funktionell 
valuta) enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakurs-
vinster och förluster uppkommer vid betalning av transaktioner i utländsk 
valuta, samt vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk 
valuta till balansdagens kurs.
 Kursdifferenser avseende den löpande verksamheten redovisas i rörel-
seresultatet, medan kursdifferenser av finansiell karaktär redovisas i resul-
tatet efter finansiella poster.

Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoför-
säljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först 
in, först ut metoden (FIFu). Anskaffningsvärdet för färdiga varor och 
handelsvaror består av direkta kostnader. lånekostnader ingår inte. Net-
toförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande 
verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader.

övriga tillgångar och skulder 
Fordringar upptas till nominellt belopp efter avdrag för osäkra fordringar. 
övriga tillgångar samt skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.

leasingavtal 
Finansiella leasingavtal redovisas som anläggningstillgångar respektive 
finansiella skulder i koncernens balansräkning. hyreskostnaden fördelas 
i koncernresultaträkningen ut på avskrivning av den hyrda tillgången res-
pektive räntekostnad som om tillgången hade varit förvärvad direkt. lea-
singavgifter avseende operationella leasingavtal redovisas som kostnad i 
resultaträkningen löpande. ett leasingavtal klassificeras som ett finansiellt 
leasingavtal om det innebär att de ekonomiska fördelar och ekonomiska 
risker som förknippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförs 
från leasegivaren till leasetagaren. ett leasingavtal klassificeras som ope-
rationellt om det inte innebär att dessa fördelar och risker i allt väsentligt 
överförs till leasetagaren. För ytterligare information se not 3.
 Koncernen är ej leasegivare. 

Avsättningar
Avsättningar redovisas när AcadeMedia har eller har ansetts ha en förplik-
telse som är ett resultat av inträffade händelser och det är sannolikt att 
utbetalningar kommer att krävas för att fullfölja förpliktelsen, samt att en 
tillförlitlig uppskattning av berört belopp kan göras.
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Viktiga uppskattningar och 
antaganden för redovisningsändamål 
AcadeMedia gör uppskattningar och antagande om framtiden, vilka på-
verkar redovisade värden. Följden blir att redovisade belopp i dessa fall 
sällan kommer att motsvara de verkliga beloppen. Nedan redogörs för 
de uppskattningar och antaganden som kan innebära en betydande risk 
för väsentliga justeringar i redovisade värden under nästkommande rä-
kenskapsår.

NyTTJANDePeRIoD IMMATeRIellA och 
MATeRIellA ANlÄggNINgSTIllgåNgAR
Koncernledningen fastställer bedömd nyttjandeperiod och därmed sam-
manhängande avskrivning för koncernens immateriella och materiella 
anläggningstillgångar. Dessa uppskattningar baseras på historisk kunskap 
om motsvarande tillgångars nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden samt be-
dömda restvärden prövas varje balansdag och justeras vid behov.

PRöVNINg AV NeDSKRIVNINgSBehoV FöR gooDwIll
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger 
för goodwill, i enlighet med redovisningsprincip beskriven under avsnit-
tet ”Nedskrivningar”. återvinningsvärden för kassagenererade enheter 
har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar 
måste vissa uppskattningar göras, se not 13.

uPPSKJuTeN SKATTeFoRDRAN 
uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas som till-
gång i den utsträckning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot 
överskott vid framtida beskattning. För mer utförlig information avseende 
dessa bedömningar hänvisas till not 8.

kassaflöde 
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Det redovisade 
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbe-
talningar.
 Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodoha-
vanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast 
obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad 
eller har en återstående löptid på mindre än tre månader från anskaff-
ningstidpunkten.

Moderbolagets redovisningsprinciper 
årsredovisningen för moderföretaget, har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 
2 anger att moderföretaget i sin årsredovisning ska tillämpa Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av eu, i den 
utsträckning detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och 
Tryggandelagen, samt med hänsyn till sambandet mellan redovisning och 
beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som 
krävs i förhållande till IFRS. 
 Moderföretaget tillämpar följaktligen de principer som presenteras i 
koncernredovisningen ovan, med de undantag som anges nedan. Prin-
ciperna har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat 
anges.
 I moderbolaget redovisas all leasing som operationell.

VIKTIgA uPPSKATTNINgAR och 
BeDöMNINgAR FöR ReDoVISNINgSÄNDAMål
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med tillämpade regelverk krä-
ver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. 
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av 
företagets redovisningsprinciper. uppskattningar och bedömningar ut-
värderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, 
inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under 
rådande förhållanden. De områden som innefattar en hög grad av be-
dömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och 
uppskattningar är av väsentlig betydelse för företagets årsredovisning 
anges ovan för koncernen vilka stämmer överens med moderbolagets 
förhållanden.

AKTIeR och ANDelAR I DoTTeRFöReTAg
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för eventuella nedskrivningar. När det finns en indikation på att 
aktier och andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av 
återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en ned-
skrivning. Nedskrivningar redovisas i posten Resultat från andelar i kon-
cernföretag. 

KoNceRNBIDRAg och AKTIeÄgARTIllSKoTT
Företaget tillämpar Rådet för finansiell rapportering uFR2 Koncernbidrag 
och aktieägartillskott. lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning 
av värdet på aktier och andelar. en bedömning görs därefter av huruvida det 
föreligger ett behov av nedskrivning av värdet på aktier och andelar ifråga. 
 Koncernbidrag redovisas i enlighet med deras ekonomiska innebörd. 
Det innebär att koncernbidrag som lämnats eller erhållits i syfte att redu-
cera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserad vinst efter 
avdrag för effekten på aktuell skatt. erhållna koncernbidrag som är att 
jämställa med utdelning redovisas som utdelning från koncernföretag i 
resultaträkningen. lämnade koncernbidrag som är att jämställa med ak-
tieägartillskott redovisas, efter beaktande av effekt på aktuell skatt, i en-
lighet med principen för aktieägartillskott ovan.

FINANSIell RISKhANTeRINg
I koncernen tillämpas gemensam riskhantering för alla enheter. Den be-
skrivning som finns i koncernens not 23 är därför i allt väsentligt tillämplig 
även för moderföretaget.
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Not 2: Nettoomsättning, koncernintern försäljning

Av moderbolagets totala inköp och försäljning avser 104 KSeK (129 KSeK) av inköpen och 3 751 KSeK (2 235 KSeK)  
av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.       

Not 3: utestående leasingavtal  Koncernen  Moderbolaget
2010/2011 2010 2010/2011 2010

Periodens leasingavgifter (operationella)

Bilar 1 248 1 222 280 145

lokaler 384 291 168 298 1 353 --

övrig utrustning 33 524 16 567 235 716

Summa 419 063 186 087 1 869 861

Kontrakterade leasingavgifter 2011/2012 2012-2015 >2015 2011/2012 2012-2015 >2015

Operationella leasingavtal

Bilar 960 1 023 -- 136 6 --

lokaler 446 070 984 888 939 881 2 679 3 349 --

övrig utrustning 25 709 23 055 20 -- -- --

Summa 472 739 1 008 966 939 901 2 815 3 355 --

Finansiella leasingavtal

Bilar 185 15 --

övrig utrustning 30 232 18 585 --

Summa 30 417 18 600 --
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Not 4: ersättning till revisorer  Koncernen  Moderbolaget
2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30

ernst & young AB

- revisionsuppdrag 1 746 1 540 300 295

- revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 113 -- 90 --

- skatterådgivning 224 -- 224 --

- övriga tjänster 1 420 193 1 417 182

Andra revisionsbyråer, BDo, revision -- 19 -- --

Andra revisionsbyråer, BDo, andra uppdrag -- 24 -- --

Totala arvoden 3 503 1 776 2 031 477

Not 5: Personalkostnader  Koncernen  Moderbolaget
2010/2011 2010 2010/2011 2010

Medelantal anställda, Sverige 2 851 2 475 6 5

varav kvinnor 1 744 1 388 3 2

Löner och ersättningar

Styrelse och VD och andra ledande befattningshavare 19 343 9 583 9 043 4 374

övriga anställda Sverige 964 471 457 952 482 805

983 814 467 535 9 524 5 179

Kostnader för sociala avgifter och pensionsåtagande

Styrelse och VD och andra ledande befattningshavare 10 292 5 307 4 551 2 338

Varav pensionskostnader, inklusive löneskatt 4 214 2 411 1 710 1 043

övriga anställda Sverige 372 439 159 569 393 614

Varav pensionskostnader, inklusive löneskatt 76 568 35 815 281 175

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bok- 
föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,  
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att ut-

föra, samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser 
vid sådan granskning eller genomförande av sådana arbetsuppgifter. 
Allt annat är andra uppdrag.



Ersättningar efter avslutad anställning
För räkenskapsåret 2010/2011 och 2010 har bolaget inte haft tillgång till 
sådan information som gör det möjligt att redovisa enligt ITP 2-planen 
som förmånsbestämd plan.     
 årets avgifter för pensionsförsäkringen enligt ITP som är tecknad i 
Alecta uppgår till 52,0 mkr (22,7 mkr) och ingår i resultatposten Perso-
nalkostnader. Bolagets planer för ersättningar efter avslutad anställning 
omfattar pensionsförmåner enligt  ITP 2 , samt avgiftsbestämda planer i 
form av ITP 1, PA-KFS samt alternativ ITP.    
 Bedömning är att nuvarande premier bör täcka nuvarande åtagande. 
    
Ersättningar till ledande befattningshavare  
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår ersättning med ett arvode 
enligt årsstämmobeslut. Det årliga fasta arvodet utgör totalt för en stäm-
movald ledamot 150 tkr och för styrelseordföranden 250 tkr. Styrelsens 
ordförande har inga pensionsförmåner eller avtal om avgångsvederlag. 
 ersättningarna består av fast lön, rörlig del i form av en årlig rörlig 
ersättning, samt pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersätt-
ningen skall vara marknadsmässig, konkurrenskraftig och avspegla med-
arbetarnas ansvarsområde och befattningens komplexitet. Den rörliga 
ersättningen skall inte vara pensionsgrundande, dock kan rörlig ersätt-
ning omvandlas till pensionsinbetalning om denna är kostnadsneutral för 
bolaget. 
 Den årliga rörliga ersättningen skall vara maximerad till 30 % av den 
fasta delen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfall i förhållande 
till uppsatta mål och vara kopplad till medarbetarnas prestationer.  
Pensionsförmånerna bör i normalfallet bestå av premiebestämda pen-
sionslösningar relaterade till den fasta lönen. För andra förmåner, till 
exempel förmånsbil och läkarvårdsplaner, gäller att de skall vara konkur-
renskraftiga vid jämförelse med andra aktörer.    
 Vid uppsägning av anställningsavtal från koncernens sida gäller en 
maximal uppsägningstid om ett år. Avgångsvederlag utgår ej.  
     
Ersättningar styrelse och VD
Styrelsearvode har under perioden utgått med 550 (480) KSeK där sty-
relsens ordförande, ulf Mattsson, erhållit 225 (0) KSeK och ledamöterna 
Torbjörn Magnusson 75 (0) KSeK, helene Fasth gillstedt 125 (170) KSeK, 
Sofia larsen 75 (0) KSeK och avgående ledamöter Josef elias 0 (50) KSeK, 
Ann-Sofi lodin 0 (50) KSeK, Bengt ekberg 0 (77) KSeK, Björn Björns-
son 0 (33) KSeK och avgående styrelse ordförande Patrik Tigerschiöld 
0 (100) KSeK. Styrelsens ordförande erhåller ingen pensionsförmån, ej 
heller ledamöterna. under perioden erhöll VD grundlön och förmåner 
om 3 201 (1 521) KSeK,därutöver har rörlig ersättning beräknats utifrån 
mål på helårsbasis och resultatet har under perioden belastats med 685 
(349) KSeK. Pensionspremie om 802 (399) KSeK har kostnadsförts för 
VD under perioden. ersättningen föregående år avser 6 månader pga 
förkortat räkenskapsår.

Ersättningar ledande befattningshavare
Koncernledningen består av VD och 13 andra ledande befattningshavare. 
ersättningar och andra förmåner till andra ledande befattningshavare 
uppgick till 13 335 (6 319) KSeK i grundlön och förmåner, 1 572 (1 073) 
KSeK i rörlig ersättning. årets kostnadsförda pensionspremier för andra 
ledande befattningshavare uppgick till 2 633 (1 587) KSeK. ersättningen 
föregående år avser 6 månader pga förkortat räkenskapsår.

Teckningsoptions program till personal
Inga aktierelaterade incitamentsprogram föreligger per 2011-06-30.

Pensioner
Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Pensionspremien 
skall uppgå till 30% av den pensionsgrundande lönen. Med pensions-
grundande lön avses grundlönen. 
 För flertalet av de andra ledande befattningshavare är pensionsåldern 
65 år. Pensionskostnaden för dessa med premiebestämd pension uppgår 
till  maximalt 25% av den pensionsgrundande lönen.

Uppsägningstid
om bolaget säger upp verkställande direktören, har verkställande rätt 
till en uppsägningstid på 12 månader. om verkställande direktören säger 
upp sig är uppsägningstiden 6 månader, plus 6 månader om verkstäl-
lande direktören avser att ta ny anställning i företag som bedriver kon-
kurrerande verksamhet.     
 För övriga ledande befattningshavare varierar uppsägningstiden från 
företagtes sida mellan 3- 12 månader, och från den anställdes sida mellan 
3-6 månader.     
 utöver uppsägningstider finns inga avgångsvederlag avtalade med 
verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare.  
  
Transaktioner med närstående
Företaget definierar ägare med betydande och bestämmande inflytande, 
koncernbolag, ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära 
familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Köp och försälj-
ning till koncernbolag redovisas i not 2 och utöver koncerninterna köp 
och försäljningar har AcadeMedia erhållit aktieägartillskott om 46,5 mkr 
från Svensk utbildning Intressenter holding AB. Till ledande befattnings-
havare och styrelsen utgår löner och ersättningar enligt ovan i denna not. 
Förutom ovanstående ersättningar finns inga transaktioner med närstå-
ende att rapportera.     
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Not 5: Personalkostnader – fortsättning  Koncernen  Moderbolaget

2010/2011 2010 2010/2011 2010

Fördelning mellan kvinnor och män avseende ledande befattningshavare

Kvinnor 50% 46%

Män 50% 54%

Fördelning mellan kvinnor och män i styrelsen

Kvinnor 33% 33%

Män 67% 67%

Sjukfrånvaro

Samtliga anställda 3,3% 3,6% 0,3% 0,1%

Kvinnor 4,1% 4,4% 0,1% 0,3%

Män 2,3% 2,3% 0,4% 0,0%

Anställda i åldrarna 29 år eller yngre 3,3% 2,9% 0,0% 0,0%

Anställda i åldrarna 30-49 3,3% 3,7% 0,3% 0,1%

Anställda i åldrarna 50 år eller äldre 3,4% 3,8% 0,0% 0,0%
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Temporära skillnader     
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars och skulders redo-
visade värde är olika. Koncernens och moderbolagets temporära

skillnader har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna  
skattefordringar avseende följande poster:

Not 7: Segmentsredovisning

       För- och grundskola       gymnasieskola          Vuxenutbildning            övrigt          Koncernen

2010/2011 2010 2010/2011 2010 2010/2011 2010 2010/2011 2010 2010/2011 2010
(6 mån) (6 mån) (6 mån) (6 mån) (6 mån)

externa intäkter 918 279 399 512 1 295 310 622 444 464 995 209 639 821 113  2 679 405     1 231 708    

Rörelseresultat 65 736 32 766 113 011 55 112 48 325 36 010 510 502  227 582     124 390    

Rörelsemarginal 7,2% 8,2% 8,7% 8,9% 10,4% 17,2% 8,5% 10,1%
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Not 6:  Avskrivningar  Koncernen  Moderbolaget
2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30

Avskrivningar enligt plan

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete -4 590 -1 538 -82 --

övriga immateriella tillgångar -200 -1 642 -- --

Inventarier, verktyg och installationer -56 164 -19 681 -46 -79

Förbättringsutgifter på annans fastighet -13 210 -5 186 -- --

Årets avskrivningar -74 163 -28 047 -128 -79

Not 8: Skatt  Koncernen  Moderbolaget
2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30

Följande komponenter ingår i årets skattekostnad/intäkt

Aktuell skatt för perioden -28 514 -22 696 -- --

uppskjuten skatt för perioden -29 884 -9 055 -4 131 --

Aktuell skatt tidigare år -301 -5 -- --

Skatteeffekt för koncernbidrag -- -- 13 340 8 157

Redovisad skattekostnad/intäkt -58 700 -31 756 9 208 8 157

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 208 164 120 845 -35 463 -31 580

Skatt på årets resultat enligt gällande skattesats -54 748 -31 782 9 327 8 305

Skatteeffekt av:

ej avdragsgilla kostnader -6 281 -1 036 -119 -148

ej skattepliktiga intäkter 365 188 0 --

omvärdering av skatt på temporär skillnader -- 169 -- --

Ianspråktagande av tidigare års redovisade underskott -- 210 -- --

ej ianspråktagande av årets underskott -14 -6 -- --

Aktivering uppskjuten skattefordran -- 506 -- --

Skatt hänförlig till tidigare år -301 -5 -- --

övrigt 2 279 -- -- --

Redovisad effektiv skatt -58 700 -31 756 9 208 8 157

Koncernen är organiserad i och styrs i första hand utifrån affärsområderna 
För- och grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.  
  
    

Samtliga koncernens indirekta kostnader allokeras mellan segmenten ba-
serat på en fastställd omsättningsbaserad fördelningsnyckel.   
  



Skattemässiga underskottsavdrag    
De skattemässiga underskottsavdragen för koncernen uppgår till 188 
mkr (270) och för moderbolaget 113 mkr (129). Per 30 juni 2011 före-
ligger inte full kvittningsrätt på koncernen eller moderbolagets under-
skottsavdrag. Full kvittningsrätt för de skattemässiga underskotten, med 
nuvarande koncernstruktur infaller 2017. underskottsavdrag är eviga och 

i takt med att nya förvärv genomförs flyttas tidpunkten för full kvitt-
ningsrätt framåt. uppskjuten skattefordran redovisas som tillgång i den 
utsträckning det är sannolikt att underskottsavdragen kan avräknas mot 
överskott vid framtida beskattning. Per den 30 juni 2011 är bedömningen 
att samtliga underskottsavdrag kan avräknas mot framtida överskott. 
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Uppskjuten skattefordran 2010/2011 2010 2010/2011 2010

Immateriella anläggningstillgångar -- -- -- --

Materiella anläggningstillgångar -- -- -- --

Skattemässiga underskott 49 512 70 508 29 821 33 953

övriga poster 3 321 1 718 -- --

Summa uppskjutna skattefordringar 52 833 72 226 29 821 33 953

Uppskjuten skatteskuld

Immateriella anläggningstillgångar -11 938 -12 128 -- --

Materiella anläggningstillgångar -- -388 -- --

obeskattade reserver -20 226 -6 982 -- --

Summa uppskjutna skatteskulder -32 164 -19 498 -- --

Förändring i uppskjuten skatt

uppskjuten skatt netto, ingående balans 52 728 62 855 33 953 33 953

uppskjuten skatt enligt resultaträkningen -29 884 -9 054 -4 131 --

Förvärv bolag -2 934 242 -- --

övrigt 760 -1 314 -- --

Uppskjuten skatt netto, utgående balans 20 670 52 728 29 821 33 953

Not 8: Skatt – fortsättning 

Not 9: Specifikation av finansiella intäkter  Koncernen  Moderbolaget
2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30

Avyttring av dotterbolag eductus AB -- -- 11 193 --

Aktieutdelning från dotterbolag -- -- -- --

Ränteintäkter 801 52 729 0

Ränteintäkter koncernbolag -- -- 4 866 1 301

Ränteintäkter och liknande resultatposter 801 52 16 788 1 301

Not 10: Specifikation av finansiella kostnader  Koncernen  Moderbolaget
2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30

Räntekostnad -13 041 -3 595 -11 653 -2 905

Räntekostnader koncernbolag -- -- -7 335 -1

övrigt -7 178 -2 -7 176 --

Räntekostnader och liknande resultatposter -20 219 -3 597 -26 163 -2 906

Not 11: Förvärv av bolag 

under räkenskapsåret och perioden efter räkenskapsårets utgång tom 
oktober 2011 genomfördes sammanlagt nio förvärv som sammantaget 
omfattade ca 18 200 elever. Förvärven omsatte sammanlagt 77 mkr un-
der räkenskapsåret. Dess sammanlagda årliga omsättning uppgår till  
ca 1 783 mkr. 
  Plushögskolan och Plusgymnasiet förvärvades den 30 juni 2011. Plus-
högskolan är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskoleutbild-
ningar under namnen Teknikhögskolan och Affärshögskolan. Affärs-
högskolan startade i uddevalla 2006 och finns nu i Stockholm, Västerås, 
linköping, örebro, göteborg och Jönköping. hösten 2011 startas även 
en utbildning i Karlstad.  
  Teknikhögskolan startade i göteborg 2003 och finns sedan 2010 även 
i Stockholm. 
  Plusgymnasiet startade 2008 och har idag skolor i göteborg, Kristian-
stad, Skövde, Jönköping, Stockholm, Norrköping, uddevalla och örebro. 

hösten 2011 planeras nya starter i Karlstad, Malmö, Varberg, Falun och 
Sundsvall. Programmen varierar från skola till skola. 
  övriga förvärv avser Kungshagens Skola AB, PeterSvenskolan AB, 
Friggaskolan AB, Procivitas i Malmö AB, Procivitas i helsingborg AB och 
Procivitas i Växjö AB, vilka alla representerar ett värde mindre än 5 % av 
koncernen. 
 Den 25 augusti 2011 förvärvade AcadeMedia Pysslingen Förskolor och 
Skolor AB, köpeskillingen uppgick till 686 mkr. Pysslingen grundades 
1984 och har idag 109 enheter fördelade på 82 förskolor och 27 grund-
skolor. Pysslingen finns i 29 kommuner i Storstockholm, Mälardalen, 
Dalarna, gotland och Skåne. 2010 omsatte företaget 1 130 Mkr. Förvär-
vet av Pysslingen ingår ej i tabellerna nedan. 
  Posten goodwill utgörs av synergier som väntas uppnås till följd av 
framförallt ökade försäljningsvolymer, men även till viss del lägre kostnader.



Summa
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Gjorda förvärvseffekter 2010/2011 Summa

Köpeskilling inkl. kostnader i samband med förvärv 292 617

Direkta kostnader i samband med förvärvet -2 391

Sammanlagd köpeskilling 290 225

Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar exkl goodwill -43 808

Summa goodwill 246 418

Not 12: goodwill  Koncernen
2011-06-30 2010-06-30

Ingående anskaffningsvärde 797 257 760 371

Förvärv bolag 246 418 36 886

övrigt (justerad köpeskilling) -1 270 --

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 042 405 797 257

Ingående nedskrivningar -6 493 -6 493

Nedskrivning -- --

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 493 -6 493

Utgående redovisat värde 1 035 913 790 764

Förvärvade värden      

Verkliga värden Förvärvade bokförda värden

Immateriella anläggningstillgångar exkl goodwill 0 0

Materiella anläggningstillgångar 13 542 13 542

Finansiell tillg, inkl uppskjuten skattefordran 840 840

omsättningstillgångar 41 345 41 345

likvida medel 64 434 64 434

Minoritetsintressen 0 0

långfristiga lån -877 -877

Aktuell skatteskuld -8 208 -8 208

övriga kortfristiga skulder -65 305 -65 305

Avsättningar 0 0

uppskjuten skatteskuld -1 963 -1 963

Förvärvade nettotillgångar 43 808 43 808

Förvärvens påverkan på koncernens likvida medel Summa

Avtalad köpeskilling 290 225

Avgår köpeskilling som inte har reglerats med kontanta medel per 2011-06-30. -97 800

likvida medel vid förvärvet -64 432

Påverkan på koncernens likvida medel 127 993

Förvärvens bidrag till konsoliderat resultat Summa

Nettoomsättning 77 347

Nettoresultat 3 580

om enheterna ingått i konsoliderat resultat  från 1 juli 2010 hade bidraget varit. Summa

Nettoomsättning 411 695

Nettoresultat 33 634

goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det 

verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterföretagets 

identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. goodwill vid förvärv av 

dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar med obestämd nyttjan-

deperiod. goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivnings-

behov, eller vid en indikation, och redovisas till anskaffningsvärde minus acku-

mulerade nedskrivningar.     



Not 13: Nedskrivningsprövning

 goodwill och varumärken fördelar sig på koncernens kassagenererande enheter (Kge) identifierade per segment.
 en sammanfattning av fördelning av goodwill och varumärken per segment återfinns nedan:
   

  2010/2011 Segment Goodwill Varumärke Tillväxttakt* WACC**

 För- och grundskola 167 852 150 3% 11%

 gymnasieskola 772 149 41 608 3% 11%

 Vuxenutbildning 95 913 -- 3% 11%

   1 035 913 41 758 

 2010 Segment Goodwill Varumärke Tillväxttakt* WACC**

 För- och grundskola 115 931  350 3%  11%  

 gymnasieskola 616 505 41 608 3% 11%

 Vuxenutbildning 58 328 -- 3% 11%  

   790 764 41 958

* Vägd genomsnittlig tillväxttakt använda för att extrapolera kassa- 
 flöden bortom budgetperioden. efter budgetperioden 2017 
 används 0% i tillväxt   
** Diskonteringsränta före skatt tillämpad på uppskattade framtida  
 kassaflöden.   
återvinningsbart belopp för varumärkena fastställs baserat på beräk-
ningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från uppskattade 
framtida kassaflöden baserade på finansiella budgetar som godkänns av 
ledningen och som täcker en tioårsperiod.     
ledningen har fastställt den vägda genomsnittliga tillväxttakten baserat 
på tidigare resultat och sina förväntningar på marknadsutvecklingen. De 
diskonteringsräntor som används anger före skatt och återspeglar speci-
fika risker som gäller för dotterbolagen.    

Vid utförda beräkningar har konstaterats att goodwillvärdena ej skulle 
bli föremål för nedskrivning även i det fall den uppskattade diskonte-
ringsräntan per 30 juni 2011 skulle ha varit 3 % högre än ledningens 
bedömning.     
 Vid utförda beräkningar har konstaterats att goodwillvärdena ej    
skulle bli föremål för nedskrivning även i det fall den uppskattade tillväx-
ten skulle vara 0 % per 30 juni 2011.    
 De utförda beräkningarna med de faktorer som ovan anges har visat 
att det inte föranleder något nedskrivningsbehov för koncernens good-
willsposter eller varumärken.     
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Not 14: Varumärken  Koncernen
2011-06-30 2010-06-30

Ingående anskaffningsvärde 42 608 42 608

omklassificeringar -- --

Förvärv bolag -- --

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 42 608 42 608

Ingående avskrivningar -650 -550

omklassificeringar -- --

årets avskrivning -200 -100

Utgående ackumulerade avskrivningar -850 -650

Utgående redovisat värde 41 758 41 958

Not 15: övriga immateriella anläggningstillgångar  Koncernen  Moderbolaget
2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30

Ingående anskaffningsvärde 20 124 20 124 229 229

årets anskaffningar 1 130 -- 204 --

årets utrangering -- -- -- --

Förvärv bolag -- -- -- --

omklassificeringar -- -- -- --

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 254 20 124 433 229

Ingående avskrivningar -13 064 -9 986 -- --

Förvärv bolag -- -- -- --

utrangeringar -- -- -- --

årets avskrivning -4 590 -3 078 -82 --

omklassificeringar -- -- -- --

Utgående ackumulerade avskrivningar -17 653 -13 064 -82 0

Utgående redovisat värde 3 601 7 060 351 229

övriga immateriella anläggningstillgångar består av balanserade utgifter för dataprogram och förvärvad läroplattform. 
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Not 16: Inventarier, verktyg och installationer  Koncernen  Moderbolaget
2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30

Ingående anskaffningsvärde 177 295 231 117 1 673 1 817

Förvärv bolag 26 688 3 732 -- --

omklassificeringar -1 334 -17 274 -- --

Inköp 77 761 8 760 -- --

Avgår årets försäljningar -6 249 -660 -- -34

utrangeringar -8 787 -48 380 -443 -111

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 265 375 177 295 1 230 1 673

Ingående avskrivningar -77 423 -108 803 -1 344 -1 272

Ingående avskrivningar förvärvade bolag -16 954 -2 359 -- --

omklassificeringar -47 5 167 -- --

Avgår ing avskrivningar på sålda inventarier 4 964 19 -- 7

årets avskrivningar -56 164 -19 681 -46 -79

utrangeringar 6 697 48 234 255 --

Utgående ackumulerade avskrivningar -138 928 -77 423 -1 136 -1 344

Utgående redovisat värde 126 446 99 872 94 328

Not 18: Förbättringutgifter på annans fastighet  Koncernen  Moderbolaget
2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30

Ingående anskaffningsvärde 50 265 30 967 -- --

Förvärv bolag 6 562 -- -- --

omklassificeringar 1 543 17 273 -- --

Inköp 19 427 2 025 -- --

utrangeringar -1 556 -- -- --

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 76 242 50 265 -- --

Ingående avskrivningar -21 818 -11 463 -- --

Ingående avskrivningar förvärvade bolag -2 724 -- -- --

omklassificeringar -161 -5 169 -- --

årets avskrivningar -13 210 -5 186 -- --

utrangeringar 830 -- -- --

Utgående ackumulerade avskrivningar -37 083 -21 818 -- --

Utgående redovisat värde 39 159 28 447 -- --

Not 17: Inventarier som innehas under finanisiell 
            leasing, ingår i beloppen i not 16. 

 Koncernen  Moderbolaget

2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30

Ingående anskaffningsvärde 43 710 87 890 -- --

Förvärv bolag 5 909 --

Inköp 45 751 1 080 -- --

utrangeringar 0 -45 260 -- --

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 95 371 43 710 -- --

Ingående avskrivningar -11 687 -50 212 -- --

Ingående avskrivningar förvärvade bolag -3 103 --

utrangeringar 0 45 260 -- --

årets avskrivningar -27 847 -6 735 -- --

Utgående ackumulerade avskrivningar -42 637 -11 687 -- --

Utgående redovisat värde 52 734 32 024 -- --
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Not 19: Aktier i dotterbolag

Utgående bokfört värde per 2010-06-30 1 268 435

Inköp (förvärv) 289 353

Avyttringar -604

Utgående bokfört värde per 2011-06-30 1 557 184

Dotterföretag Org. Nr  Säte
Kapital 

andel
Antal

andelar
Nominellt

värde
Bokfört

värde

Anew learning AB 556402-8925 Stockholm 100% 10 000 1 000 810 718

AcadeMedia eductus AB 556527-4007 Stockholm 100% 20 000 2 000 34 037

AcadeMedia Services AB 556535-6705 Stockholm 100% 1 000 1 000 271

Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) 556120-3679 Stockholm 100% 10 000 1 000 205 945

Knowlegde Partner Syd AB 556630-3938 Stockholm 100% 1 000 100 886

ljud & Bildskolan lBS AB 556485-1649 Stockholm 100% 10 000 1 000 116 628

Drottning Blankas gymnasieskola AB 556566-8794 Stockholm 100% 4 000 400 29 157

AcadeMedia learning consulting AB 556528-6696 Stockholm 100% 2 800 280 16 824

Företagspoolen Sverige AB 556280-5589 Stockholm 100% 1 000 100 5 533

Reagens Simulation AB 556558-3282 Stockholm 100% 250 000 250 1 877

Norrskenets Friskolor AB 556693-8683 Stockholm 100% 3 000 300 26 402

Framtidsskolan örestad utveckling AB 556607-0552 Stockholm 100% 1 000 100 18 118

Kungshagens Skola AB 556679-5133 Stockholm 100% 1 000 100 17 195

PeterSvenskolan AB 556613-8672 Stockholm 100% 1 050 100 40 081

Friggaskolan AB 556590-8257 Stockholm 100% 100 1000 5 698

Procivitas Malmö AB 556615-6997 Malmö 100% 1 000 100 28 433

Procivitas helsingborg AB 556615-7102 helsingborg 100% 1 000 100 23 145

Procivitas Växjö AB 556615-7052 Växjö 100% 1 000 100 18 080

Plushögskolan AB 556495-5853 göteborg 100% 1 000 100 47 843

Plusgymnasiet AB 556578-9129 göteborg 100% 1 000 100 110 147

AcadeMedia ApS, Danmark 28316607 Köpenhamn 100% 125 165 165

Summa 1 557 184

Övr. företag ingående i koncernen Org. Nr  Säte
Kapital 

andel
Antal

andelar
Nominellt

värde

AcadeMedia Support AB 556568-8479 Stockholm 100% 1 000 100

Primaskolan i Sverige AB (f.d. Anew International utbildning AB) 556557-0958 Stockholm 100% 4 000 100

AM Kapital AB 556472-7278 Stockholm 100% 1 000 100

Didaktus AB 556590-6947 Stockholm 100% 808 600 10

Didaktus Skolor AB 556473-2856 Stockholm 100% 4 300 50

Didaktus utbildningar AB 556645-3626 Stockholm 100% 2 000 50

NTI-skolan AB (f.d. examina AB) 556709-8057 Stockholm 100% 2 000 100

IT gymnasiet Sverige AB 556597-0471 Stockholm 100% 6 000 100

Fenestra utbildning AB 556589-8318 Stockholm 100% 1 000 100

Fenestra centrum AB 556589-8284 Stockholm 100% 1 000 100

Fenestra S:t Jörgen AB 556610-5853 Stockholm 100% 1 000 100

Fenestra Förskola AB 556665-7440 Stockholm 100% 1 000 100

Framtidsgymnasiet i göteborg AB 556478-1606 Stockholm 100% 1 000 100

Framtidsgymnasiet i Sverige AB 556575-5500 Stockholm 100% 1 000 100

Framtidsgymnasiet öst AB 556530-4481 Stockholm 100% 6 999 100

Fria Academien i Skövde AB 556613-4572 Stockholm 100% 1 000 100

Kompisklubben S:t Jörgen AB 556633-0618 Stockholm 100% 1 000 100

ljud och Bildskolan i Varberg Kommanditbolag 916824-6396 Varberg 100%

Rytmus AB 556464-8979 Stockholm 100% 8 000 100

Vittra AB 556375-8399 Stockholm 100% 500 1 000

Rösjötorp utbildning AB 556458-6724 Stockholm 100% 1 000 100

Törnskogen utbildning AB 556458-6716 Stockholm 100% 1 000 100

Vittra Inventarieservice AB 556542-3208 Stockholm 100% 100 1 000
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Not 20: Kundfordringar  Koncernen  Moderbolaget
2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30

Summa kundfordran 153 167 100 502 -- --

Förfallit 1-15 dagar 50 045 25 746 -- --

Förfallit 16-30 dagar 3 992 802 -- --

Förfallit mer än 30 dagar 21 941 11 609 -- --

Kundförluster netto i resultaträkningen 459 151 -- --

(befarade, återvunna, konstaterade)

IB reserverat belopp för befarade kundförluster 295 336 -- --

uB reserverat belopp för befarade kundförluster 687 295 -- --

Nettoförändring reserverat belopp 392 -41 -- --

Med kreditrisk menas risk att motpart inte fullgör sina förpliktelser. I  
verksamheter där varor eller tjänster tillhandahålls mot senare betalning  
kan inte kreditförluster helt undvikas. Säkerheter för fordringarna innehas 

normalt inte. Koncernens kunder är oftast offentliga myndigher och större 
företag, med låg kreditrisk för koncernen.

Not 21: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter       Koncernen  Moderbolaget
2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30

Förutbetalda hyror 104 559 81 514 485 --

Förutbetalda leasingkostnader 12 452 6 099 30 144

övriga förutbetalda kostnader 15 991 7 745 48 631

upplupna intäkter 11 121 15 001 -- --

144 123 110 360 563 775

Not 22: likvida medel  Koncernen  Moderbolaget
2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30

Kassa och bank 207 620 152 182 154 050 151 084

Summa 207 620 152 182 154 050 151 084

Definitionen av likvida medel är densamma i balansräkningen som i  
kassaflödesanalysen. 
   

enligt bolagets finanspolicy får placeringar endast göras i instrument med 
begränsad motpartsrisk och kreditvärdighet som inte är lägre än K1.

Not 23: Finansiella risker och hantering av kapitalrisk 

Koncernen har begränsade ränte- och valutarisker och ingår inte i några 
derivatavtal. 
    
Finanspolicy
enligt koncernens finanspolicy får kortfristiga placeringar av överlikviditet 
endast göras i instrument med begränsad motpartsrisk och kreditvär-
dighet som inte är lägre än K1.    

Kreditrisker      
Med kreditrisk menas risk att motpart inte fullgör sina förpliktelser efter av 
koncernen fullgjord leverans. I verksamheter där varor eller tjänster tillhan-
dahålls mot senare betalning kan inte kreditförluster helt undvikas. Säker-
heter för kundfordringarna innehas normalt inte. Koncernens kunder är 
till övervägande offentliga myndigheter eller större företag. Kreditrisken 
bedöms som liten i förhållande till koncernens samlade omsättning. För 
mer information, hänvisas till not 20.    
       
Likviditets - och finansieringsrisk    
Med likviditets- och finansieringsrisk menas risken att Koncernen inte kan 
uppfylla sina betalningsförpliktelser till följd av otillräcklig likviditet eller 
svårighet att uppta ny lån.    
 

AcadeMedia har tillgång till långsiktig finansiering för sin verksamhet.  
under 2010/11 genomfördes en omfinansiering som en följd av ägraförän-
dringen av Koncernen samt för finansiering av genomförda förvärv. efter 
periodens utgång har ytterligare förvärvskrediter upptagits i samband 
med AcadeMedias förvärv av Pysslingen.    
 AcadeMedia har ett syndikerat lån från ett konsortium koordinerat av 
Nordea. lånen löper fram till 2017.    
       
Följande finansiella åtagande (covenants) har reglerats i samband med 
finansieringen:      
 
covenants 1, skuldsättningsgrad =nettoskuldsättning / eBITDA.  
        
covenants 2, räntetäckning = eBITDA / kontant erlagd ränta  
      
covenants 3, kassaflödestäckning = kassaflödet / kontant erlagd 
ränta och amortering      
       
covenants 4, Investeringar ( exkl förvärv i kärnverksamheten)  
     
Samtliga covenants uppfylls av koncernen per 2011-06-30. 
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Not 23: Finansiella risker och hantering av kapitalrisk – fortsättning 

Not 24: upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  Koncernen  Moderbolaget
2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30

lönerelaterade upplupna kostnader 224 057 179 968 5 403 4 505

Förutbetalda intäkter 41 555 43 782 -- --

upplupna räntor lån 3 394 949 3 394 949

övriga upplupna kostnader 28 031 22 239 1 462 2 406

297 037 246 938 10 259 7 859

 Koncernen  Moderbolaget
2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30

Räntebärande skulder

långfristiga skulder 270 119 261 312 268 000 258 000

Kortfristiga skulder 61 294 1 525 60 000 --

Finansiell leasing kort 33 096 13 967 -- --

Finansiell leasing lång 20 076 18 299 -- --

utnyttjat checkkredit -- -- -- --

Summa räntebärande skulder per 30 juni 384 585 295 103 328 000 258 000

limit belopp på checkkredit -- 30 000 -- 30 000

Amortering år 1 94 390 15 492 60 000 --

Amortering år 2-5 290 195 279 611 44 471 258 000

Ej räntebärande skulder/krediter som förfaller inom 12 månader

leverantörsskulder 146 621 127 924 1 292 3 590

Akutella skatteskulder -- 18 284 -- --

övriga kortfristiga skulder 85 486 38 783 51 225 5 013

huvuddelen av koncernens verksamhet är personalintensiv, vilket med-
för ett begränsat rörelsekapital och ett lågt investeringsbehov. Inom 
AcadeMedia koncernen fordras främst investeringar i utrustning, vilka 
görs mot framtida kontrakterade avtalsintäkter. För mer information 
hänvisas till not 25      
  

Tillgången till ytterligare finansiering påverkas bland annat av ett flertal 
faktorer såsom marknadsvillkor, den generella tillgången på krediter samt 
AcadeMedias kreditvärdighet och kreditkapacitet. Vidare är tillgången 
till ytterligare finansiering beroende av kunder, leverantörer och långivare 
inte får en negativ uppfattning om AcadeMedias lång- och kortsiktiga eko-
nomiska utsikter.      
 

Not 25: Belåning, skulder och amorteringstider

Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skulder som utgör 
finansiella skulder, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår 
fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen 
är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena (kapitalbelopp och ränta). 
De belopp som förfaller inom 12 månader överensstämmer med bokförda 

belopp, eftersom diskonteringseffekten är oväsentlig. Använd räntesats 
vid beräkning av framtida räntebetalningar är med samma räntesats som 
gällde 30 juni 2011. Samtliga räntebärande skulder löper med rörlig ränta, 
krediten hos Nordea Bank AB löper med rörlig ränta baserad på NSSu.
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Intygande:

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS 
sådana de antagits av eu och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovis-
ningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.
 Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksam-
het, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

      
  Stockholm den 28 oktober 2011
       
 
  
   
  Ulf Mattsson  
  Styrelsens ordförande  
       
  

 Helene Fasth Gillstedt Torbjörn Magnusson Harry Klagsbrun
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot   
    

 Per Franzén Marcus Strömberg Sofia Larsen
 Styrelseledamot Verkställande direktör Styrelseledamot
       
  

  
   

     
Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 oktober 2011

       

  Ernst & Young AB  
       

  Staffan Landén 
  Auktoriserad revisor  

Not 26: Ställda säkerheter och eventualförpliktelser  Koncernen  Moderbolaget
2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30

Ställda säkerheter

Företagsinteckningar 32 800 24 000 20 000 20 000

Aktier i dotterbolag 1 258 157 1 025 956 1 236 837 1 213 309

1 290 957 1 049 956 1 256 837 1 233 309

Eventualförpliktelser

Borgensförbindelser -- 20 2 800 2 800

garantiförbindelser -- -- -- --

-- 20 2 800 2 800



Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i 

AcadeMedia AB för räkenskapsåret 2010-07-01 - 2011-06-30. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att 

internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av eu och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernre-

dovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög 

men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.  

en revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision 

ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de bety-

delsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncern-redovisningen 

samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om an-

svarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 

verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 

på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig 

grund för våra uttalanden nedan.

årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i  

enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder 

IFRS sådana de antagits av eu och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltnings-

berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt rapporten över totalresultat och 

rapporten över finansiell ställning för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 

styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 28 oktober 2011

ernst & young AB

Staffan Landén 

Auktoriserad revisor

 

Revisionsberättelse
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Finansiell utveckling i sammandrag
Flerårsöversikt, koncernen 2010-07-01 2010-01-01 2009-01-01 2008-01-01 2007-01-01

Mkr 2011-06-30 2010-06-30 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31

(6 månader)

Resultaträkning

Nettoomsättning 2 679,4 1 231,7 2 102,5 1 312,6 841,4

Rörelseresultat 227,6 124,4 181,4 94,6 69,8

Resultat efter finansiella poster 208,2 120,8 169,6 89,0 71,7

Vinstmarginal 7,8% 9,8% 8,1% 6,8% 8,5%

Räntekostnader -20,2 -3,6 -12,2 -7,7 -1,0

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar 1 081,3 839,8 806,1 814,6 188,0

Materiella anläggningstillgångar 165,6 128,3 141,8 90,0 39,8

Finansiella anläggningstillgångar 4,6 4,6 3,4 3,4 5,0

uppskjuten skattefordran 52,8 72,2 81,4 80,5 0,0

Kortfristiga fordringar 327,9 247,4 241,9 221,7 110,2

likvida medel 207,6 152,2 167,8 83,5 73,0

Summa tillgångar 1 839,9 1 444,5 1 442,3 1 293,7 416,0

eget kapital 894,0 698,0 608,9 462,9 172,9

långfristiga skulder, räntebärande 290,2 279,6 285,6 352,8 1,9

långfristiga skulder, ej räntebärande 32,2 19,5 22,7 23,6 4,4

Kortfristiga skulder, räntebärande 94,4 15,5 102,5 90,3 50,3

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 529,1 431,9 422,6 364,1 186,5

Summa skulder och eget kapital 1 839,9 1 444,5 1 442,3 1 293,7 416,0

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital 21% 25% 19% 17% 42%

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital 29% 38% 34% 30% 49%

Soliditet 49% 48% 42% 36% 42%

Avkastning på totalt kapital 14% 17% 13% 11% 23%

Avkastning på genomsnittligt eget kapital 19% 27% 27% 26% 35%

Skuldsättningsgrad 20% 20% 36% 78% -12%

Räntetäckningsgrad 11,3 34,6 14,9 12,6 72,7

Investeringar, kassaflödeseffekt -176,5 -39,9 -51,0 -100,4 -153,5

Resultat kr/aktie före och efter utspädning 12,39 7,39 11,92 10,51 8,04

eget kapital/aktie (SeK) 74,12 57,87 50,49 38,31 27,40

löpande verksamhet 191,1 118,5 222,9 134,7 76,1

Investeringsverksamhet -176,5 -39,9 -50,1 -98,9 -153,5

Finansieringsverksamhet 40,8 -94,2 -88,6 -61,0 143,4

Kassaflöde 55,4 -15,6 84,2 10,5 66,0

genomsnittligt antal anställda 2 851 2 475 2 437 1 587 1 100

Varav män 1 107 1 087 945 561 325

genomsnittligt antal utestående aktier under året 12 061 246 12 061 246 12 061 246 7 747 812 6 310 000

Antal utestående aktier vid årets utgång 12 061 246 12 061 246 12 061 246 12 061 246 6 310 000

Börskurs 30 juni (31 december) Avnoterade 209,00 128,50 73,75 89,00

utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ulf Mattsson 
STyRelSeNS oRDFöRANDe 
Född: 1964
Nuvarande sysselsättning: Industriell rådgivare eQT
Utbildning: civilekonom, PMD harvard Business 
School
Tidigare uppdrag: Verkställande direktör i capio AB 
(publ), Mölnlycke health care AB och Domco Tarkett 
Inc. (publ) 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot: Sanitec, Securitas 
Direct, Q-Med, NSS group AB, Pelly Industrier AB. 
Styrelseordförande: Pahlen AB, Flextrus AB
Invald i styrelsen: 2010

Harry Klagsbrun
STyRelSeleDAMoT
Född: 1954
Nuvarande sysselsättning: Senior Partner 
eQT Partners
Utbildning: Journalistexamen Stockholms universitet, 
civilekonom handelshögskolan i Stockholm, MBA New 
your university 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot gambro, 
Securitas Direct och Dako
Invald i styrelsen: 2010

Torbjörn Magnusson
STyRelSeleDAMoT
Född: 1963
Nuvarande sysselsättning: Koncernchef 
If Skadeförsäkring 
Utbildning: Tekn lic. 
Tidigare uppdrag: Skandia, Mercantile & general Re.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande urzus A/S, 
medlem Arbetsskadekommissionen
Invald i styrelsen: 2010

Per Franzén
STyRelSeleDAMoT
Född: 1976
Nuvarande sysselsättning: Director, eQT Partners
Utbildning: civilekonom handelshögskolan 
i Stockholm
Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant 
SSP och Securitas Direct
Invald i styrelsen: 2010

Helene Fasth Gillstedt 
STyRelSeleDAMoT 
Född: 1962
Nuvarande sysselsättning: VD Blong AB
Utbildning: civilekonom handelshögskolan 
i Stockholm
Övriga uppdrag: Styrelseledamot 
Intrum Justitia AB
Invald i styrelsen: 2009

Sofia Larsen
STyRelSeleDAMoT
Född: 1972
Nuvarande sysselsättning: Affärsutvecklare, 
örebro universitet
Utbildning: Fil.kand. örebro universitet
Senaste uppdrag: Riksdagsledamot 
centerpartiet, ordf. i utbildningsutskottet.
Invald i styrelsen: 2010

Räntabilitet på genom-
snittligt eget kapital
Rörelseresultat i procent av 
genomsnittligt eget kapital.

Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster 
dividerat med nettoomsättningen.

Räntabilitet på genom-
snittligt sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus 
finansiella kostnader i procent av 
genomsnittligt sysselsatt kapital. 
Sysselsatt kapital avser balansom-
slutningen minskad med 
icke räntebärande skulder.

Skuldsättningsgrad
Nettoskuld dividerad med eget 
kapital. Nettoskuld beräknas som 
räntebärande skulder med avdrag 
för likvida medel.

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat ökat med finansiella 
intäkter av genomsnittlig balans-
omslutning.

Avkastning på genom-
snittligt eget kapital
årets resultat efter avdrag för 
minoritetsandel i procent av 
genomsnittligt eget kapital.

Soliditet
eget kapital i procent av 
balansomslutningen.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus 
finansiella kostnader dividerat 
med finansiella kostnader.

Vinst per aktie
årets resultat dividerat med 
genomsnittligt antal aktier. 

Eget Kapital per aktie
eget kapital exklusive minoritets-
intresset per antal aktier.

dEF IN IT IONER

Marcus Strömberg 
VD/KoNceRNcheF AcADeMeDIA AB 
Född: 1967
Har arbetat i bolaget sedan: 2005

Mats Påhlson
cFo AcADeMeDIAKoNceRNeN 
Född: 1963
Har arbetat i bolaget sedan: 2009.

Carina Swerlander 
hR-DIReKTöR AcADeMeDIAKoNceRNeN
Född: 1963
Har arbetat i bolaget sedan: 2009

Martin Sandgren
oPeRATIV cheF/ AFFÄRSuTVecKlINgScheF 
AcADeMeDIAKoNceRNeN 
Född: 1973
Har arbetat i bolaget sedan: 2007 

Anders Hvarfner
VD VITTRA FöR- och gRuNDSKolA
Född: 1963 
Har arbetat i bolaget sedan: 2008.

Ulf Sjulander
VeRKSAMheTScheF FTg och DIDAKTuS
Född: 1954
Har arbetat i bolaget sedan: 2007

Anneli Hammarberg
VeRKSAMheTScheF MeTg
Född: 1958
Har arbetat i bolaget sedan: 2009

Jonas Johansson
VD VuxeNuTBIlDNINg
Född: 1963
Har arbetat i bolaget sedan: 2005

Susana Casas Olsson
VeRKSAMheTScheF 
VITTRA gyMNASIuM & RyTMuS
Född: 1967 
Har arbetat i bolaget sedan: 2002

Jimmy Kjellström
VeRKSAMheTScheF lBS & DBgy
Född: 1979
Har arbetat i bolaget sedan: 2000

Louise Öst
VeRKSAMheTScheF NTI
Född: 1963
Har arbetat i bolaget sedan: 2007

Christine Kastner Johnson
VeRKSAMheTScheF ITg
Född: 1965
Har arbetat i bolaget sedan: 2002

Staffan Landén 
AuKToRISeRAD ReVISoR eRNST & youNg
Född: 1963
Bakgrund: Revisor i Alfa laval, Bure equity, 
lindab International,  capio och Papyrus.
Företagets revisor sedan: 2008

Revisor

Styrelse

Ledning

definitioner
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