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ÅRSREDOVISNING 2019/20

Revisionsberättelse
Till årsstämman i AcadeMedia AB, org.nr 556846-0231 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
UTTALANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för AcadeMedia AB (publ) för år 2019-07-01 till 2020-06-
30 med undantag av bolagsstyrningsrapporten på sidorna 67-71. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 
77-114 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 30 
juni 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per 
den 30 juni 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), 
så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredo-
visningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkning-
en och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den kom-
pletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets 
revisionsutskott i enlighet med Revisorsförordningens (537/2014) 
artikel 11.   

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa 
kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i re-
visorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det 
granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag 
eller dess kontrollerade företag inom EU.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

VÅR REVISIONSANSATS

REVISIONENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetnivå 
och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i de finansiella 
rapporterna. Vi beaktade särskilt de områden där den verkstäl-
lande direktören och styrelsen gjort subjektiva bedömningar, till 
exempel viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som har 
gjorts med utgångspunkt från antaganden och prognoser om 
framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom vid alla 
revisioner har vi också beaktat risken för att styrelsen och verk-
ställande direktören åsidosätter den interna kontrollen, och bland 
annat övervägt om det finns belägg för systematiska avvikelser 
som givit upphov till risk för väsentliga felaktigheter till följd av 
oegentligheter.
Vi har anpassat inriktningen och omfattningen av vår revision, 
under det att vi beaktat AcadeMedias koncernstruktur och 
interna kontrollmiljö, för att kunna avge en revisionsberättelse på 
årsredovisningen och koncernredovisningen som en helhet.
AcadeMedia är nordens största utbildningskoncern och har 
verksamhet i Sverige, Norge och Tyskland. Per 30 juni 2020 drevs 
verksamheten i omkring 140 juridiska personer. Det stora antalet 
juridiska personer beror på att koncernen förvärvat verksamheten 
och legala regelverk begränsar möjligheten till flytt av verksamhe-
ten. Vi genomför en lagstadgad revision av alla juridiska personer 

i Sverige och Norge och för koncernändamål granskar de mest 
väsentliga enheterna i koncernen samt moderbolaget. Verksam-
heten i Sverige och Norge utgör 96% av koncernens omsättning 
och större delen av koncernens balansomslutning. I revisionen har 
vi genomfört bl.a. 
följande aktiviteter:
• Granskning av intern kontroll över finansiell rapporte-
ring, rutiner och processer utifrån bedömda risker;
• Översiktlig granskning av bokslutet 31 mars 2020 i 
syfte att avge översiktlig granskningsrapport; och 
• Revision av årsbokslutet per 30 juni 2020 med fokus 
på värdering av goodwill, redovisning av intäkter och personal-
kostnader, förvärvsanalyser och integration hänförligt till förvärv, 
omstruktureringsreserver samt bedömning av redovisning och 
upplysning avseende tvister. Vidare har påverkan på den finan-
siella rapporteringen och hänförliga upplysningar med anledning 
av COVID-19 analyserats och beaktats i revisionen.
• Slutliga revisionsinsatser för att avge denna revisionsbe-
rättelse avseende årsredovisningen i moderbolaget och koncer-
nen samt i förekommande fall andra legala enheter. I anslutning 
till detta utförs också granskningsinsatser för att avge vårt ytt-
rande avseende efterlevnad av riktlinjer för ledande befattnings-
havare, moderbolagets bolagsstyrnings- och hållbarhetsrapporter.
Granskningen utförs av revisionsteam som tillhör PwC-nätverket. 
Utfört arbete sker i enlighet med lokala revisionskrav i respektive 
land samt specifika instruktioner hänförligt till koncernrevisionen. 
Avseende verksamheten i Tyskland har koncernrevisionsteamet 
utfört analytisk granskning och andra granskningsinsatser. Utöver 
detta har huvudansvarig revisor och medrevisor under året ge-
nomfört digitala möten med den norska och tyska verksamheten 
då vi i och med Covid-19 pandemin ej kunnat besöka verksamhe-
terna i dessa länder. Syftet med dessa möten är att skapa en för-
ståelse för verksamheten i besökta enheter och förstå rutiner och 
kontroller för att utvärdera intern kontroll samt göra en översiktlig 
genomgång av den finansiella rapporteringen utifrån koncernens 
redovisningsprinciper.

VÄSENTLIGHET
Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedöm-
ning av väsentlighet. En revision utformas för att uppnå en 
rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna 
innehåller några väsentliga felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå 
till följd av oegentligheter eller fel. De betraktas som väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användarna fattar med grund i de 
finansiella rapporterna.
Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa 
väsentlighetstal för den finansiella rapporteringen som helhet. 
Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fastställde vi 
revisionens inriktning och omfattning och våra granskningsåtgär-
ders karaktär, tidpunkt och omfattning, samt bedömt effekten 
av enskilda och sammantagna felaktigheter på de finansiella 
rapporterna som helhet.

SÄRSKILT BETYDELSEFULLT OMRÅDE
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som 
enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla 
för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
2019-07-01 till 2020-06-30. Dessa områden behandlades inom 
ramen för revisionen av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen som helhet, och när vi bildade oss en uppfattning om 
dem, men vi gör inte ett separat uttalande om dessa områden.
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SÄRSKILT BETYDELSEFULLT OMRÅDE HUR VÅR REVISION BEAKTADE DET  
SÄRSKILT BETYDELSEFULLA OMRÅDET

Värdering av goodwill och andra immateriella tillgångar

Vi hänvisar till noterna 1 Allmän information, redovisnings- och 
värderingsprinciper som innehåller information om viktiga 
uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål, K15 
Immateriella anläggningstillgångar och K16 Nedskrivnings-
prövning.

Goodwill utgör en väsentlig del av AcadeMedia-koncernens 
balansomslutning och uppgår till MSEK 5 952 per 30 juni 2020 
(36 % av balansomslutningen). Varumärken uppgår till omkring 
MSEK 210 per samma tidpunkt. Posterna är föremål för led-
ningens bedömningar och antaganden och med anledning av 
dess väsentlighet bedömts som särskilt betydelsefullt område i 
revisionen.

Årligen upprättar ledningen och styrelsen en nedskrivningspröv-
ning av värdet på goodwill och varumärken med obestämbar 
livslängd. Prövningen syftar till att bedöma om det föreligger 
nedskrivningsbehov, dvs bokfört värde överstiger det bedömda 
verkliga värdet enligt nedskrivningsprövningen. 

Under året har modellen och metodiken för att pröva goodwill 
och andra tillgångar med obestämbar livslängd för att tillämpa 
en konsistent modell i hela koncernen och även anpassa den 
till den nya leasingstandarden IFRS 16. Det beräknade värdet 
baseras på av styrelsen godkända budgeter och prognoser 
för de närmaste tio åren. Kassaflödena från åren bortom de 
fem närmaste extrapoleras baserat på affärsplanen. Processen 
innehåller därmed antaganden som får en väsentlig betydelse 
för testet om nedskrivningsbehov. Detta inkluderar antaganden 
om försäljningstillväxt, utveckling av marginaler samt diskonte-
ringsräntan (WACC).

Det värde som uppkommer enligt prövningen motsvarar värdet 
av diskonterade kassaflöden för identifierade kassagenererande 
enheter.

Även om en enhet klarar nedskrivningsprövningen kan en 
framtida utveckling som avviker negativt från de antaganden 
och bedömningar som varit underlag till prövningen leda till att 
ett nedskrivningsbehov föreligger. Värderingen av bolagets verk-
samhet är som mest känslig avseende den framtida intjäningen i 
den nyligen förvärvade verksamheten i Norge och Tyskland. 

Vidare påverkas gjorda antaganden, av den osäkerhet i de 
politiska beslut som kan fattas avseende bemanning, kvalitet, 
vinster etc som beskrivs i not K1 som behandlar viktiga upp-
skattningar och bedömningar för redovisningsändamål.

AcadeMedia slutsats, baserat på den bästa uppskattning och 
den information som fanns tillgängliga vid upprättandet av den 
årliga prövningen, är att det inte fanns något nedskrivningsbe-
hov avseende ovan nämnda tillgångar per den 30 juni 2020.

Vid test av nedskrivningsbehov för goodwill, samt andra 
förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, har vi för att säker-
ställa framförallt värderingen och riktigheten, utfört följande 
revisionsåtgärder:
• Vid utvärderingen av antagandena, som redogörs för i not 

K16 Nedskrivningsprövning, har vi bl a använt oss av PwC:s 
experter på värdering för att pröva och utvärdera använda 
modeller och metodik, samt väsentliga antaganden.

• På stickprovsmässig basis, prövat, utvärderat och utmanat 
informationen som använts i beräkningarna visavi Acade-
Medias finansiella plan och, där möjligt, extern information. 
Vi har då fokuserat på antagna tillväxttal, utvecklingen av 
marginaler samt diskonteringsränta per kassagenererande 
enhet. Vi har också följt upp riktigheten och den inneboen-
de kvaliteten i bolagets process för att upprätta affärsplaner 
och finansiella planer baserat på historiska utfall.

• Kontrollerat känsligheten i värderingen för negativa föränd-
ringar i väsentliga parametrar som på individuell eller kol-
lektiv basis skulle kunna medföra att ett nedskrivningsbehov 
föreligger.

• Bedömt att de upplysningar som ges i årsredovisningen är 
korrekta utifrån genomfört test av värdering, särskilt utifrån 
upplysning om känsligheten i värderingarna. 

• Jämfört i årsredovisningen införda upplysningar mot kraven i 
IAS 36, och fann dem att vara i allt väsentligt uppfyllda.

• Utvärderat AcadeMedias bedömning avseende den politiska 
risken och begränsningar i vinster i välfärden som redogörs 
för under avsnittet Risker och riskhantering i förvaltningsbe-
rättelsen samt not 1 som behandlar viktiga uppskattningar 
och bedömningar för redovisningsändamål.

Baserat på vår revision är det vår slutsats att AcadeMedia 
antaganden ligger i ett godtagbart intervall. Upplysningarna i 
not K16 hanterar utöver detta upplysningskrav kring antagan-
den och risker där förändringar i antaganden innebär eller kan 
innebära ett nedskrivningsbehov.
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Införande av IFRS 16 Leasing och tillämpande av IFRS 16 Leasing under räkenskapsåret

Vi hänvisar till noterna K1 Allmän information, redovisnings- 
och värderingsprinciper som innehåller information om viktiga 
uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål, not 
K18 Nyttjanderättstillgångar samt Not K31 Övergång till IFRS 16 
Leasing.

Leasing IFRS 16, Leasingavtal trädde i kraft den 1 januari 2019 
och ersatte tidigare redovisningsregler. Implementeringen av 
standarden innebär i prinip att samtliga leasingskontrakt kom-
mer att redovisas i balansräkningen då ingen åtskillnad längre 
görs mellan operationella och finansiella leasingavtal. IFRS 16 
kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingav-
tal, med undantag för leasing på maximalt 12 månader samt 
leasingavtal av mindre värde, ska redovisas som tillgångar och 
skulder i balansräkningen. AcadeMedia har valt att tillämpa 
denna nya redovisningsstandard prospektivt och har därmed 
inte räknat om tidigare räkenskapsperioder. 

Införandet av IFRS 16 Leasingavtal ledde till att nyttjande-
tillgångar och leasingskulder om MSEK 7 026 redovisades i 
öppningsbalansen per den 1 juli 2019. Detta, och effekterna av 
denna redovisning 2019/2020, beskrivs ytterlgiare i ovan nämde 
noter. 

Redovisnin enligt IFRS 16 har nästan  fördubblat balansomslut-
ningen, har en väsentlig påverkan på resultaträkningen och 
bygger på ett antal väsentliga bedömningar om bla diskonte-
ringsräntor, hyresperioder (och realterad hantering av förläng-
ningsklausuler) och tomställda ytor. 

Med hänsyn till den väsentliga påverkan på AcadeMedias redo-
visning och de väsentliga bedömningar redovisningen bygger 
på utgör såväl införandet och redovisningen enligt IFRS 16 ett 
särskilt betydelsefullt område i vår revision.  

I vår revision 2019/2020 har vi haft ett särskilt fokus på införan-
det av IFRS 16 leasingavtal och den efterföljande redovisningen 
för att säkerställa tillämpningen av den nya redovisningsstandar-
den bl a utfört följande granskningsmoment avseende öpp-
ningsbalansen samt räkenskapsåret 2019/2020; 

• Skapat oss förståelse för AcadeMedias process för att im-
plementera IFRS 16 per öppningsbalansdatum och redovis-
ningen därefter. 

• Granskat och kontrollräknat på stickprovsbasis beräkningar 
som är till stöd för redovisning av nyttjanderättstillgångar 
och leasingskulder. 

• Stämt av indata i beräkningar mot hyresavtal eller annan 
stödjande data.

• Tagit del av AcadeMedias bedömningar, inklusive tillämpade 
diskonteringsräntor och tillämpning av optionsklausuler i 
hyresavtal och granskat dessa.

Förutom ovanstående har vi också bl a; 

• Granskat införda redovisningsprinciper och stämt av mot 
IFRS 16 Leasingavtal

• Granskat omräkning av öppningsbalansen 2019/2020 inklu-
sive notupplysningar

• Granskat redovisning 2019/2020 mot införda redovisnings-
principer

• Granskat rutiner och kontroller implementerade under 
2019/2020 för att säkerställa korrekt hantering av redovis-
ningen enligt IFRS 16 Leasingavtal.

Bedömningen av AcadeMedias principer för eventuell nedskriv-
ning av redovisade nyttjanderättstillgångar beskrivs nedan i Sär-
skilt betydelsefullt område ”Ledningens bedömning avseende 
avsättningar för förlustkontrakt och nedskrivning av nyttjande-
rättstillgångar. 

Vi har i granskningen rapporterat till revisionsutskottet att 
AcadeMedia har en god process för IFRS 16 samt att tillämpade 
antaganden som är grund för redovisningen är rimliga. 

REVISIONSBERÄTTELSE
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Ledningens bedömning avseende avsättning för förlustkontrakt och nedskrivning av nyttjanderättstillgångar.

Vi hänvisar till noterna Not K1 Allmän information, redovisnings- 
och värderingsprinciper, K18 Nyttjanderättstillgångar, K24 
Övriga avsättningar och K25 Upplupna kostnader och förutbe-
talda intäkter.

Ledningens bedömning avseende avsättning för förlustkontrakt 
och nedskrivning av nyttjanderättstillgångar.

Vi hänvisar till noterna Not K1 Allmän information, redovisnings- 
och värderingsprinciper, K18 Nyttjanderättstillgångar, K24 
Övriga avsättningar och K25 Upplupna kostnader och förutbe-
talda intäkter.

Antaganden och bedömningar som ligger till grund för bla 
avsättningar för förlustkontrakt eller motsvarande åtaganden 
( gemensamt benämnt”förlustkontrakt”) samt eventuella 
nedskrivningsbehov av nyttjanderättstillgångar. AcadeMedia har 
omkring 660 enheter inom sin verksamhet, både mogna en-
heter men också uppstarter. Resultatet i dessa enheter sträcker 
sig från negativt till positivt föranlett av var enheten befinner 
sig i utvecklingsskede samt av olika andra faktorer. I det fall ett 
åtagande, formellt eller informellt, kommer leda till framtida 
förluster skall enlig IAS 37 Avsättningar, en avsättning redovisas 
för de förluster som väntas uppkomma efter bokslutet till avtalet 
upphör. I det fall förlusterna är relaterade till nyttjanderättstill-
gångar, skall en nedskrivning göras av nyttjanderättstillgången 
istället för att redovisa en avsättning. 

AcadeMedia följer resultat och ställning i alla enheter månads-
vis och gör bedömningar och prognoser för framtiden. Utifrån 
dessa bedömningar kan de sedan ta ställning till om en avsätt-
ning, alternativt nedskrivning av nyttjanderättstillgång, bör 
redovisas. 

Enligt ovan noter finns bl a avsättningar för omstruktureringar 
om totalt MSEK 39 vilket delvis omfattar nämnda exponering. 
Även om dessa poster i sig inte är väsentliga i förhållande till 
AcadeMedias finansiella ställning är vår bedömning att redovis-
ning av underliggande bedömningar är ett särskilt betydelsefullt 
område i vår revision. 

I vår revision har vi särskilt fokuserat på granskningen av 
ledningens bedömning av förlustkontrakt för att säkerställa full-
ständighet i, riktighet och värdering. Vi har bl a utfört följande 
granskningsinsatser under räkenskapsåret 2019/2020; 

• Granskat AcadeMedias uppföljnings- och bokslutsrutiner för 
att säkerställa att kontroller finns för att redovisa avsätt-
ningar för omstrukturingar samt förlustkontrakt enligt IAS 
37 Avsättningar samt att nedskrivning av nyttjanderättstill-
gångar gjorts om bestående värdenedgång anses föreligga. 

• Analyserat och diskuterat den uppföljning och dokumenta-
tion som AcadeMedia upprättar för förlustkontrakt samt för 
omstruktureringar.  Här beskrivs aktuell situation, aktiviteter 
för att komma till lönsamhet samt att en prognosperiod för 
perioden fram till enheten väntas gå med vinst bifogas. 

• Följt upp resultatutfall och framtida prognoser avseende 
enheterna mot interna rapporter samt utvärderat prognos-
säkerhet i framtida prognoser tillsammans med ansvariga 
hos AcadeMedia.

• Bedömning av AcadeMedias principer för att göra avsätt-
ningar för eventuella omstruktureringar samt förluster mot 
de krav som finns i IAS 37 Avsättningar samt detsamma för 
nedskrivningsbehov av nyttjanderättstillgångar mot de krav 
som finns i IAS 36 Nedskrivningar. 

Vi har som en del av vår granskning rapporterat iakttagelser till 
revisionsutskottet avseende redovisningen av avsättningar för 
förlustkontrakt samt nedskrivning av nyttjanderättstillgångar. 
Vår bedömning är att AcadeMedias antaganden som ligger till 
grund för avsättning för förlustkontrakt och nedskrivningsbehov 
av nyttjanderättstillgångar ligger inom godtagbart intervall.
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ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Detta dokument innehåller även annan information än årsredo-
visningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 
2-71 samt 122--127. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget utta-
lande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredo-
visningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi 
i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informatio-
nen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna in-
formation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad 
gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av 
EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmå-
gan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alter-
nativ till att göra något av detta.
Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens 
ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets 
finansiella rapportering.

REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberät-
telse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktighe-
ter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisors-
inspektionens webbplats (www.revisorsinspektionen.se/rn/
showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf). Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

SÄRSKILT BETYDELSEFULLT OMRÅDE HUR VÅR REVISION BEAKTADE DET  
SÄRSKILT BETYDELSEFULLA OMRÅDET

Rutiner och processer samt redovisning av personalrelaterade kostnader

Vi hänvisar till noterna Not K1 Allmän information, redovisnings- 
och värderingsprinciper, K5 Personalkostnader, K6 Pensioner 
och K25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

AcadeMedia har omkring 17 600 anställda i sina dotterbolag. 
Personalkostnaderna uppgår till drygt 67% av AcadeMedias 
rörelseskostnader. Detta är därmed den mest väsentliga kost-
nadsposten i AcadeMedias konsoliderade resultaträkning. De 
personalrelaterade kostnaderna består både av löner och andra 
ersättningar inklusive rörlig ersättning, samt direkt hänförbara 
skatter och sociala avgifter. Risken i dessa poster avser såväl full-
ständighet som att de är korrekt beräknade, rätt periodiserade 
och rätt värderade. Det finns även en inneboende komplexitet 
i lönehanteringen då olika personalgrupper omfattas av olika 
anställningskontrakt och kollektivavtal, vilket i sig ger skillnader i 
hur löner, andra ersättningar och förmåner ska beräknas. 

För att kunna betala ut löner till 17 600 anställda varje månad, 
eller i vissa fall mer frekvent, krävs att det finns väl fungerande 
rutiner och processer för att beräkna och kontrollera de löner och 
ersättningar som ska betalas.

Vår revision baseras både på utvärdering av den interna kontrol-
len samt substansgranskning och andra analysåtgärder, inklusive 
databaserade transaktionsanalyser, av vissa balans- och resultat-
poster på stickprovsbasis av väsentliga dotterbolag. 

Den granskning av nyckelkontroller över finansiell rapportering 
och resultat- och balansposter som har utförts har varit på stick-
provsmässig basis. Vi har även genomfört bland annat följande 
granskningsinsatser: 

• Stämt av väsentliga upplupna kostnader och/eller reserver 
avseende exempelvis semesterlöneskuld, löneskulder, skatter, 
sociala avgifter mot information från lönesystem och ledning-
ens beräkningar och bedömningar.  

• Granskat personalkostnader genom analytiska gransknings-
åtgärder omfattande förändringar av kostnader i resultat-
räkningen, upplupna kostnader och reserver baserat på vår 
kunskap samt genom användning av databaserade transak-
tionsanalyser. 

Det har inte framkommit något väsentligt i denna granskning som 
vi har rapporterat till ledning, revisionsutskott och styrelse.

REVISIONSBERÄTTELSE

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
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UTTALANDEN
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
AcadeMedia AB (publ) för år 2019-07-01 till 2020-06-30 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av mo-
derbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta 
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvalt-
ningen ska skötas på ett betryggande sätt.

REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:
· företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-

melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
· på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre-

dovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är fören-
ligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.
revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/
revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsbe-
rättelsen.

REVISORNS GRANSKNING AV BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten 
på sidorna 67-71 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns 
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår 
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning 
och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna 
granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet 
med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningsla-
gen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt 
är i överensstämmelse med årsredovisningslagen. 

PricewaterhouseCoopers AB, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, 
utsågs till revisorer av AcadeMedia ABs (publ) vid årsstämman 
som hölls den 26 november 2019 och har varit bolagets revisor 
sedan den 24 november 2017. 

Stockholm den 22 oktober 2020
PricewaterhouseCoopers AB

 Patrik Adolfson Eva Medbrant
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
 Huvudansvarig revisor

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar




