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Internationella Engelska Skolan 2016/2017 

Delårsrapport - (1 juli - 31 mars 2016/2017) 

 

Utveckling i verksamheten under kvartal 3 (januari-mars) 

• Omsättningen steg med 12,5 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år, främst tack vare ett högre elevantal 
samt statliga bidrag avseende Lärarlönelyftet, och uppgick till 541,4 Mkr (481,5) 

• Antalet elever i den svenska verksamheten vid kvartalets slut uppgick till 21 420 (19 795) 

• Antal köregistreringar uppgick vid kvartalets utgång till ca 144 000, en ökning med ca 17 000 köregistreringar            
(13 %) jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. 

• Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet steg med 6,1 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 
53,8 Mkr (50,7). Rörelsemarginalen uppgick därmed till 9,9 % (10,5) 

• Kvartalets resultat uppgick till 44,1 Mkr (38,0) 

• Resultatet per aktie uppgick till 1,10 kr (0,95) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22,9 Mkr (-80,2)  

 

Utveckling i verksamheten under perioden (juli – mars) 

• Omsättningen steg med 13,3 % jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 1 500,2 Mkr (1 324,3)  

• Rörelseresultatet (EBIT) för perioden steg med 9,2 % jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 
138,9 Mkr (127,2). Rörelsemarginalen uppgick därmed till 9,3 % (9,6) 

• Rörelseresultatet (EBIT) justerat för jämförelsestörande poster för perioden steg med 13,0 % jämfört med 
motsvarande period föregående år och uppgick till 145,0 Mkr (128,3). Den justerade rörelsemarginalen uppgick 
därmed till 9,7 % (9,7) 

• Periodens resultat uppgick till 109,7 Mkr (95,3) 

• Resultatet per aktie uppgick till 2,74 kr (2,38) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 179,4 Mkr (40,9) 

 

 
 

 För definitioner se sid 19-20. 
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VD:s kommentarer 
 

IES visade under kvartalet stark tillväxt.  
Omsättningen ökade med 12,5 procent, jämfört 
med samma period förra året, till 541,4 
miljoner kronor och rörelseresultatet, EBIT, 
steg med 6,1 procent till 53,8 miljoner kronor, 
motsvarande en EBIT-marginal på 9,9 procent.  

Tillväxten är en effekt av att vi öppnade en ny 
skola 2016 i Älvsjö och att vi öppnat ett stort 
antal nya klasser i övriga skolor. Därutöver 
påverkade det statliga extrabidraget Lärar-
lönelyftet på 7,5 miljoner kronor omsättningen 
positivt, men resultatet negativt då bidraget 
endast täcker cirka 90 % av de kostnader IES 
har för satsningen. Totala intäkter per elev 
ökade med 4,0 procent, inklusive 
Lärarlönelyftet och med 2,5 procent exklusive 
det statliga bidraget.  

Personalkostnaderna per elev ökar successivt. 
Jämfört med föregående år ökade de med 7,2 
procent, inklusive Lärarlönelyftet. Ökningen 
förklaras främst av att utbudet av legitimerade 
lärare på den svenska skolmarknaden 
understiger efterfrågan, vilket bidrar till 
stigande löner.  

Vi motverkar så långt det går effekterna av 
kombinationen stigande personalkostnader och 
låg tillväxt i skolpengen genom att dra nytta av 
skalfördelar i verksamheten. Vårt framgångs-
rika rekryteringsprogram av legitimerade lärare 
från engelskspråkiga länder utanför Sverige gör 
att vi ekonomiskt påverkas mindre av löne-
utvecklingen i Sverige, samtidigt som vi kan 
attrahera högt kvalificerade lärare i ämnen som 
det råder brist på i Sverige. Vi kan även 
konstatera att vi fortsatt har förmåga att 
attrahera svenska välmeriterade lärare till alla 
våra skolor, vilket jag ser som ett kvitto på det 
strukturkapital vi besitter. Vi fortsätter också 
att hålla ned overheadkostnader så långt det är 
möjligt samtidigt som vi förstärker 
organisationen på ledningsnivå för att säkra 
kvalitén allt eftersom vi fortsätter att växa.  

Intresset för våra fyra nya skolor Årsta, 
Landskrona, Södertälje och Helsingborg som 
öppnar hösten 2017 är stort. Det innebär att vi 
känner stor tillförsikt inför att tillväxten i 
antalet klasser och elever kommer att vara 
avsevärt högre 2017/2018 än innevarande år. 
Samtliga rektorer är tillsatta och rekryteringen 
av lärare går helt enligt våra planer.  

 

 

 

 
 
 
Även våra tre under 2016 förvärvade skolor i 
Spanien utvecklas väl, med stigande elevantal.  
De delägda skolorna drivs alltmer i enlighet 
med vår modell för kvalitetssystem och 
finansiell styrning.  Vi har duktiga lokala ledare 
och allokerar stegvis resurser från IES för att 
stötta arbetet på den spanska marknaden. 
Strategin är att stegvis genomföra plattforms-
förvärv i större städer av tvåspråkiga skolor 
med spanska elever.  

IES har för läsåret 2017/18 blivit tilldelad en 
bidragsram för Karriärtjänster om maximalt 
19,7 miljoner kronor och som omfattar upp till 
232 lärare. Därutöver har beslut fattats om att 
för samma period tilldela IES en bidragsram på 
högst 40,2 miljoner kronor avseende 
Lärarlönelyftet. Båda bidragen har en negativ 
effekt på IES resultat eftersom vi inte får bidrag 
för våra internationella lärare som undervisar i 
engelska. Detta är något vi anser är fel av 
principiella skäl. Det betyder att vi normalt får 
cirka 90 procent av de bidrag vi ansöker om och 
har kostnader för. Dessutom täcker inte 
bidraget fullt ut för de sociala kostnader plus 
pension som vi har för kompensationsökningen 
för dessa anställda. 

Skolinspektionens ordinarie tillsyn av IES 
pågår i skrivande stund och förväntas avslutas i 
juni. Samtliga våra skolenheter kommer att 
granskas. Så här långt har 24 av våra 30 skolor 
fått besök av Skolinspektionen. När det gäller 
13 av dessa skolor har vi fått ta del av 
Skolinspektionens iakttagelser, som 
kommuniceras i form av beslut. 12 av besluten 
är helt rena från kritik. Den senaste tillsynen 
genomfördes 2013 och omfattade då 13 skolor, 
varav 2 av besluten var helt utan kritik.  

Politiseringen när det gäller våra barns 
utbildning och framtid fortsätter dessvärre med 
oförminskad kraft – senast i form av förslag om 
godtycklig lottning av vilka elever som ska gå på 
vilka skolor. Det är utmanande att verka i en 
sådan miljö, men vi får inte låta oss distraheras 
av de många förslagen. Vi bidrar till unga 
människors framtid och fokuserar fortsatt fullt 
ut på kvalitet och bra utbildning. Vår ambition 
att erbjuda en stabil lärandemiljö där barn i 
Sverige, oavsett bakgrund, ska få möjlighet att 
nå sin fulla potential ligger fast. 
 

Ralph Riber  

VD 
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Internationella Engelska Skolans 
verksamhet 

 

Kvalitet och medarbetare 

Internationella Engelska Skolan har lång och 
djup erfarenhet inom utbildning och är nu 
på sitt 24:e år som friskola i Sverige. Vi 
bedriver skolverksamhet från årskurs 1 i 
grundskolan till och med gymnasiets tredje 
årskurs i Sverige. Huvudinriktningen är 
årskurs 4-9 i grundskolan.  

Utöver verksamheten i Sverige tillhanda-
håller Internationella Engelska Skolan 
managementtjänster för en skola i 
Storbritannien samt äger 50 procent av 
aktierna i tre spanska skolbolag som 
tillsammans bildar Grupo Educativo Elians. 
De spanska innehaven redovisas inom IES  
som intressebolag. Internationella Engelska 
Skolan tillhandahåller sedan juli 2016 även 
managementtjänster till Elians.  

Skolorna utmärks av att eleverna ska lära sig 
behärska världsspråket engelska i en miljö 
präglad av arbetsro samt av höga 
akademiska förväntningar. Upp till hälften 
av undervisningen bedrivs på engelska av 
lärare som har engelska som modersmål.  
	

Bäst skolresultat i Sverige 

På de nationella proven i årskurs 9 nådde 
Internationella Engelska Skolan 2016 
återigen toppresultat i ämnet engelska och 
även betydligt bättre resultat än 
genomsnittet för svenska skolor i matematik 
och svenska. Våra skolor presterar även 
bättre än genomsnittet för friskolor.  
	

Andel elever 2016 med C+, dvs A, B eller C 
på den nya sexgradiga betygsskalan på de 
nationella proven i årskurs 9. 

 

Ämne Snitt 
kommunala 
skolor  

Friskolor IES 

Engelska 

Svenska  

Matematik 

69% 

51% 

35% 

83% 

64% 

45% 

97% 

72% 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

Det genomsnittliga meritvärdet (ett av 
Skolverket sammanvägt betygsmått) vid 
avslutning från grundskolans årskurs 9 
våren 2016 var för Internationella Engelska 
Skolan 271 poäng, att jämföra med det 
nationella snittet på 224 poäng.  

Internationella Engelska Skolan uppvisar en 
betydande positiv skoleffekt, innebärande att 
de akademiska resultaten överstiger vad 
myndigheterna förutspår utifrån statistiska 
samband mellan elevers socioekonomiska 
bakgrund och förväntat skolresultat.  

Internationella Engelska Skolan har en 
större andel elever med utländsk bakgrund 
än genomsnittet i de kommunala skolorna i 
Sverige. Skolåret 2015/2016 hade 36 procent 
av Internationella Engelska Skolans elever 
utländsk bakgrund. Motsvarande siffra för 
Sveriges kommunala skolor var 22 procent. 
Även andelen utlandsfödda var högre.  

Av alla elever som gick ut Internationella 
Engelska Skolans skolor 2016 fick 98 
procent betyg som gav dem behörighet för 
gymnasiet. Motsvarande andel för alla 
niondeklassare i Sverige var 83 procent.  

I den årliga, anonyma, enkäten till föräldrar i 
Internationella Engelska Skolans skolor 
våren 2016 angav 96 procent att de skulle 
rekommendera skolan till en annan förälder 

(något av de två högsta svarsalternativen på 
en fyrgradig skala). 
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Viktigt bidrag till svensk utbildning 

Vi har till svensk skola, i en situation av svår 
lärarbrist, för närvarande rekryterat cirka 700 
kvalificerade utländska lärare med utländsk 
lärarexamen – från främst Kanada, USA och 
Storbritannien, särskilt i bristämnena 
matematik och naturvetenskap. 

Våra skolor är ifråga om ledarskap, 
huvudmannaskap och kvalitetsarbete att se som 
”gott exempel” för svensk skola, enligt 
Skolinspektionen.  

Tillsammans med ägarna av våra skollokaler 
har vi under de senaste åren investerat flera 
hundra miljoner kronor i Internationella 
Engelska Skolans skolor, investeringar som 
kommunerna därmed sluppit under år av 
växande elevkullar.  

Vi ger en chans till arbetsro och god utbildning 
för tusentals ungdomar med både svensk och 
utländsk bakgrund.  

Vi ger ett betydande bidrag till att lyfta de 
bostadsområden där våra skolor är lokaliserade.  

Vi höjer attraktionskraften för Sverige, särskilt 
på universitetsorter och på orter med globala 
svenska industriföretag, i de viktiga 
ansträngningarna att till Sverige rekrytera 
behövlig expertis och talang från andra länder. 
Vi har beprövade rutiner och metoder för att 
omvandla våra övertygelser till verklighet.  

 

Grundläggande principer för 
verksamheten 

Behärska	engelska	språket	–	Upp till hälften av 
undervisningen sker på engelska, i huvudsak 
med lärare från engelskspråkiga länder. 
Engelskan ska	normalt	användas	som	
samtalsspråk i korridorer och klassrum. Våra 
skolor präglas av en internationell atmosfär. 
Blandningen av lärare från många olika länder 
bidrar i hög grad till det. Internationella 
Engelska Skolan främjar full tvåspråkighet – 
färdigheterna i svenska språket utvecklas 
parallellt med engelskan. 

 

En	trygg	och	ordnad	skolmiljö	i	vilken	lärare	
kan	undervisa	och	elever	lära – Vi har 
ordningsregler, ”Code of Conduct”, som 
signeras av föräldrar och elever. Rektorn ska 
vara närvarande, synlig och aktiv under 
skoldagen. Klassen samlas punktligt till lektion 
i led utanför klassrummet. Ordning råder i 
klassrummet. Mobiltelefoner tillåts inte under 
skoldagen. Graffiti tolereras inte någonstans. 

Golv ska hållas fria från skräp. Goda vanor 
upprätthålls; ”Yes, please”, ”No, thank you”. 
Lärare och annan personal klär sig 
professionellt för den arbetsplats skolan utgör. 
Varje uttryck för mobbning eller kränkning 
åtgärdas genast och kraftfullt. Skolans toaletter 
ska hållas fräscha och rena. Lärare och annan 
personal tilltalas med titel, Mr/Ms/Dr, och 

efternamn; ”Mr Larsson, Dr Heimeier”. Varje 
skola har ett starkt team för elevvård. Rektorn 
ska regelbundet träffa elevrådet och lyssna på 
dess iakttagelser. PTA – Parent/Teacher 
Association – bildar extra stöd för skolan.  

Årliga enkäter till elever och föräldrar ger 
ytterligare information till rektor och 
huvudman om vad som behöver förbättras. 
Genomgående betonas att skolan är en 
arbetsplats för såväl lärare som elever. Alla bör 
känna stolthet över skolan som en ren och väl 
fungerande arbetsplats. 

 

Höga	akademiska	förväntningar	och	
ambitioner – Lektioner startar i tid och 
lektionstiden ska utnyttjas fullt ut, utan element 
som distraherar. Arbetsminnet hos varje elev 
måste kunna fokuseras på de uppgifter som ska 
utföras. Skolan håller noga reda på elevernas 
närvaro och mönster i frånvaro. Varje elev har 
en mentorlärare. Mentorn ringer hem eller 
träffar föräldrarna minst en gång per månad. 
Det finns extra stödklasser för varje ämne, 
minst en timme per vecka. Snabba 
utvärderingar görs efter varje avsnitt i ett ämne, 
för att säkra att alla har förstått. Ett system med 
”Academic notices” används för att ge tidig och 
tydlig varning till elever och föräldrar, när det 
finns risk för att mål inte nås. Läxor ges 
regelbundet. Föräldrar hålls väl informerade 
om kursplanen i ett ämne för terminen, 
provtillfällen, med mera; stöd från föräldrar 
uppmuntras. Extra resurser läggs ner på goda 
och näringsrika skolluncher för både elever och 
personal. Lärare förväntas bidra med extra 
aktiviteter varje vecka inom sina 
intresseområden. Mentorer sitter ner med 
föräldrar och elev mitt i varje termin för 
utvecklingssamtal; en rapport om hur det går 
för eleven i olika ämnen sänds ut i förväg, som 
grund för samtalet. 

Goda exempel delas mellan våra nu 30 skolor, 
över 2 400 anställda (heads) och drygt 21 400 
elever i en atmosfär av samarbete för alla våra 
skolors och elevers bästa. 
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Marknadsöversikt 

Det svenska skolväsendet innefattar förskola till 
vuxenutbildning. Förskolan och förskoleklassen 
är frivillig, medan grundskoleutbildningen är 
obligatorisk i nio år (årskurs 1 till 9) och 
gymnasieskolan är treårig och frivillig.  

Sedan i början av 1990-talet har Sveriges 290 
kommuner ansvar för finansieringen av 
skolväsendet samt att se till att alla elever har 
tillgång till likvärdig utbildning.  

Läsåret 2015/16 fanns det 4 012 kommunala 
skolenheter i Sverige, 5 sameskoleenheter och 
827 fristående skolenheter på grundskolenivå. 
Under samma period gick över 985 000 elever i 
grundskolan, en ökning med drygt 36 000 
elever sedan föregående läsår.  

Kommunernas totala kostnader för 
grundskolan uppgick till cirka 97 miljarder 
kronor kalenderåret 2015.  

Grundskoleutbildningen i Sverige är 
obligatorisk för alla barn från och med det 

kalenderår som barnet fyller sju år. Skolplikten 
sträcker sig därefter i nio år eller senast till när 
eleven fyller 18 år. Sveriges kommuner har 
huvudansvaret för att skolplikten uppfylls och 
att alla elever bereds en plats i grundskolan 
samt finansiering av elevernas skolgång. 

Den allmänna skolplikten medför att antalet 
elever i grundskolan i stort sett följer befolk-
ningsutvecklingen för barn i skolåldern. Från 
och med hösten 2010 har elevunderlaget ökat 
med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 
två procent. Under samma period har antalet 
elever som väljer att gå i en fristående skola 
ökat med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 
cirka sju procent. Skolåret 2015/2016 gick 14 
procent av grundskoleelever i en fristående 
skola.  
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1 januari – 31 mars 2017 

 

Omsättning och rörelseresultat 

Omsättningen ökade med 12,5 % och uppgick 
till 541,4 Mkr (481,5). Tillväxten förklaras 
främst av den för läsåret nya skolan IES Älvsjö 
och det för läsåret nya statliga bidraget 
Lärarlönelyftet samt ett ökat antal klasser i 
befintliga skolor jämfört med föregående år. 
Totalt har antalet klasser ökat till 711 (660). 
Antalet elever uppgick vid kvartalets slut till 
21 420 (19 795). 

Totala intäkter per elev ökade med 4,0 %. I 
intäkterna ingår 7,5 Mkr i statligt bidrag för 
Lärarlönelyftet. Exkluderas detta bidrag ökade 
totala intäkter per elev med 2,5 %.  

Personalkostnaderna per elev ökade med 7,2 % 
jämfört med föregående år. I personal-
kostnaderna ingår 8,4 Mkr för kostnader 
avseende Lärarlönelyftet. Närmare 90 % av 
våra kostnader för Lärarlönelyftet täcks av det 
statliga bidraget. Utbudet av legitimerade lärare 
på den svenska skolmarknaden är idag lägre än 
efterfrågan, vilket bidrar till en ökad 
löneglidning i marknaden. Därutöver har 
rabatten på sociala avgifter för yngre 
medarbetare sedan den 1 juni 2016 helt tagits 
bort.  

De totala kostnaderna per elev ökade med 4,7 
%. I tredje kvartalet finns på kostnadssidan en 
mindre negativ kalendereffekt då påsken 2017 
inträffade i april jämfört med i mars föregående 
år.  Detta påverkar vissa rörliga kostnadsposter  
såsom skolmat.  

IES har under kvartalet haft 0,0 Mkr (-1,1) i 
jämförelsestörande poster.   

Rörelseresultatet EBIT ökade med 6,1 % och 
uppgick till 53,8 Mkr (50,7). Rörelsemarginalen 
EBIT uppgick därmed till 9,9 % (10,5).     

Omsättningen i Sverige uppgick till 541,2 Mkr 
(481,3) och rörelseresultatet EBIT till 53,9 Mkr 
(50,9). 

Omsättningen i Storbritannien uppgick till 0,2 
Mkr (0,1) och rörelseresultatet EBIT till -0,1 
Mkr (-0,2).  
 

Finansnetto 

Finansnettot uppgick till 2,3 Mkr (-1,5). I 
kvartalets finansnetto ingår 2,5 Mkr i 

resultatandelar från koncernens intresseföretag 
i Spanien. 

Inkomstskatt 

Kvartalets skattekostnad uppgick till 12,1 Mkr 
(11,2) vilket motsvarar en effektiv skattesats på 
21,6 % (22,7). 

Kvartalets resultat och resultat per aktie 

Kvartalets resultat uppgick till 44,1 Mkr (38,0) 
och marginalen till 8,1 % (7,9). I kvartalets 
resultat ingår resultat från andelar i den 
spanska skolverksamheten Elians uppgående 
till 2,5 Mkr. Resultatet per aktie uppgick till 1,10 
kr (0,95).   

Kassaflöde  

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till – 22,9 Mkr (- 80,2). Det något 
svagare kassaflödet i kvartalet förklaras 
huvudsakligen av att förskottshyror för tredje 
kvartalet uppgående till ca 35 Mkr betalades i 
början på januari i stället för som tidigare år i 
slutet av december. Det än svagare kassaflödet i 
jämförelseperioden förklaras av att ca 100 Mkr 
då flyttades från likvida medel till övriga 
fordringar.   

Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgick till -61,3 Mkr (-25,0), huvudsakligen  
bestående av slutlig återbetalning av 
koncernens utestående lån.  

Finansiell ställning och likvida medel 

Eget kapital uppgick vid kvartalets slut till 
839,9 Mkr (698,5) och koncernens 
balansomslutning till 1 103,5 Mkr (1 144,0). 
Soliditeten var 76,1 % (61,1). 

Likvida medel uppgick till 120,6 Mkr (126,0).       

Investeringar 

Investeringarna i tredje kvartalet uppgick till 
3,7 Mkr (1,5).  

Personal 

Medelantalet årsanställda (FTE) under 
kvartalet uppgick till 2 177 (1 993). Vid 
kvartalets utgång uppgick antalet anställda 
(heads) till 2 461 (2 284).  
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1 juli 2016 – 31 mars 2017 

 

Omsättning och rörelseresultat 

Omsättningen ökade med 13,3 % och uppgick 
till 1 500,2 Mkr (1 324,3). Tillväxten förklaras 
främst av den för läsåret nya skolan IES Älvsjö, 
nya statliga bidrag såsom läxhjälp och 
Lärarlönelyftet samt ett ökat antal klasser i 
befintliga skolor jämfört med föregående år. 
Totalt har antalet klasser ökat till 711 (660). 
Antalet elever uppgick vid periodens slut till 
21 420 (19 795). 

Totala intäkter per elev ökade med 4,8 %. I 
intäkterna ingår 9,1 Mkr i statligt bidrag för 
läxhjälp och 22,6 Mkr i statligt bidrag för 
Lärarlönelyftet. Exkluderas båda dessa bidrag 
ökade totala intäkter per elev med 2,6 %.   

Personalkostnaderna per elev ökade med 7,7 % 
jämfört med föregående år. I personal-
kostnaderna ingår 25,3 Mkr för kostnader 
avseende Lärarlönelyftet. Närmare 90 % av 
våra kostnader för Lärarlönelyftet täcks av det 
statliga bidraget. Utbudet av legitimerade lärare 
på den svenska skolmarknaden är idag lägre än 
efterfrågan, vilket bidrar till en ökad 
löneglidning i marknaden. Därutöver har 
rabatten på sociala avgifter för yngre med-
arbetare sedan den 1 juni 2016 helt tagits bort.  

De totala kostnaderna per elev justerat för 
jämförelsestörande poster ökade med 4,8 %. 
Förbättrade inköpsavtal och stordriftsfördelar 
tack vare den snabba tillväxten i antal skolor 
och klasser har motverkat ökningen i 
personalkostnad per elev.  

Rörelseresultatet EBIT ökade med 9,2 % och 
uppgick till 138,9 Mkr (127,2).  

Rörelseresultatet EBIT justerat för 
jämförelsestörande poster ökade med 13,0 % 
och uppgick till 145,0 Mkr (128,3). Den 
justerade rörelsemarginalen EBIT uppgick 
därmed till 9,7 % (9,7)   

Omsättningen i Sverige uppgick till 1 499,8 Mkr 
(1 323,6) och rörelseresultatet EBIT till 139,3 
Mkr (127,4). 

Omsättningen i Storbritannien uppgick till 0,4 
Mkr (0,6) och rörelseresultatet EBIT till -0,4 
Mkr (-0,3).   

Jämförelsestörande poster 

Under perioden har IES haft jämförelse-
störande kostnader för börsnoteringen på 
NASDAQ och det spanska förvärvet uppgående 
till 6,1 Mkr (1,1). 

Finansnetto 

Finansnettot uppgick till 1,6 Mkr (-4,2). I 
periodens finansnetto ingår en positiv 
valutaeffekt på 2,8 Mkr, en nedskrivning av en 
finansiell fordran på 3,5 Mkr samt resultat från 
andelar i den spanska skolverksamheten Elians 
uppgående till 3,9 Mkr . 

Inkomstskatt 

Periodens skattekostnad uppgick till 30,8 Mkr 
(27,7) vilket motsvarar en effektiv skattesats på 
21,9 % (22,5). 

Periodens resultat och resultat per aktie 

Periodens resultat uppgick till 109,7 Mkr (95,3) 
och marginalen till 7,3 % (7,2). Resultatet per 
aktie uppgick till 2,74 kr (2,38).   

Kassaflöde  

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till 179,4 Mkr (40,9). Det goda utfallet  
förklaras av ett bra rörelseresultat och minskat 
rörelsekapital.  

Periodens kassaflöde var -112,7 Mkr (31,2) och 
innehöll bland annat återbetalning av lån på 175 
Mkr och köpeskilling för och lån till den 
spanska verksamheten uppgående till 67 Mkr.  

Finansiell ställning och likvida medel 

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 
839,9 Mkr (698,5) och koncernens 
balansomslutning till 1 103,5 Mkr (1 144,0). 
Soliditeten var 76,1 % (61,1). 

Likvida medel uppgick till 120,6 Mkr (126,0).      

Investeringar 

Investeringarna under perioden uppgick till 
50,1 Mkr (59,4). Under perioden öppnades en 
ny skola jämfört med tre nya skolor under 
jämförelseperioden. Då endast en ny skola 
öppnats under året har IES valt att investera 
något mer än tidigare i befintliga skolor.   

Personal 

Medelantalet årsanställda (FTE) under 
perioden uppgick till 2 108 (1 922). Vid 
periodens utgång uppgick antalet anställda 
(heads) till 2 461 (2 284). 
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1 juli 2016 – 31 mars 2017 (forts.) 

Aktiefördelning 

Antalet registrerade aktier uppgår till               
40 050 000 aktier.  

Risker och osäkerhetsfaktorer   

Väsentliga operativa, externa och finansiella 
risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs utförligt i 
Internationella Engelska Skolan i Sverige 
Holdings II AB’s årsredovisning för 2015/16, 
förvaltningsberättelsen och not 17.  

Utöver de risker som beskrivs i årsredovis-
ningen och i VD:s kommentarer på sid 3 i 
delårsrapporten för juli-december avseende 
Reepaluutredningens förslag bedöms inte några 
väsentliga risker ha tillkommit. 

Operationella risker består exempelvis av 
variationer i efterfrågan och elevtal, risker 
relaterade till försörjning av medarbetare och 
lönekostnader, risker relaterade till 
kvalitetsbrister, Internationella Engelska 
Skolans anseende och varumärke, tillstånd 
samt ansvars- och egendomsrisker. Externa 
risker omfattar exempelvis risker relaterade till 
skolpeng och konjunktur, politiska risker, 
förändring av lagar och regelverk samt 
beroendet av nationella myndigheter inom 
utbildningssektorn. Politiska risker kan 
exempelvis bestå av införande av ändrad 
momsschablon i skolpeng eller någon form av 
vinst eller utdelningsbegränsning. Gemensamt 
för olika politiska förslag är att processerna ofta 
är långa och förslagen måste formuleras i 
juridiskt genomförbara förslag som också måste 
röstas igenom i riksdagen.  

Händelser efter periodens slut 

Inga för koncernen väsentliga händelser har 
inträffat efter perioden slut.   

Framtidsutsikter 

Internationella Engelska Skolan lämnar ingen 
prognos.  

Transaktioner med närstående 

Koncernen har genom moderbolaget en 
närstående relation med de tre 50 % ägda 
Elians bolagen i Spanien.. Management fee 
uppgående till 0,4 Mkr har under perioden 
debiterats de tre spanska bolagen. Dessutom 
har moderbolaget ställt ut ett lån på 2,1 MEuro 
till de tre bolagen där upplupen men ej förfallen 
ränta vid periodens utgång uppgick till 
motsvarande 0,5 Mkr. 

 

Internationella Engelska Skolan 

Internationella Engelska Skolan i Sverige 
Holdings II AB benämns ibland Internationella 
Engelska Skolan. Varje sådan hänvisning i 
denna rapport syftar till koncernens 
konsoliderade rapporter, om inte annat tydligt 
framgår. 

Finansiering 

Koncernen har under perioden till viss del varit 
lånefinansierad genom banklån. I mars 2017 
återbetalades lånet varvid inga utestående 
banklån kvarstår. Se not 4 sid 18. 

 
Säsongseffekter 
Internationella Engelska Skolans omsättning 
och lönsamhet påverkas av verksamhetens 
natur och således dess cykel. Omsättning och 
lönsamhet är något lägre under första kvartalet 
än under övriga kvartal på grund av skolornas 
sommarlov. 
 
Moderbolaget 
Moderbolaget Internationella Engelska Skolan i 
Sverige Holdings II AB hade under 2014/15 
ingen operativ verksamhet. I augusti 2015 
upptog moderbolaget ett lån från kreditinstitut 
och upprättade internlån till dotterbolag. Från 
april 2016 har moderbolaget börjat debitera 
managementtjänster till dotterbolag och från 
juli 2016 managementtjänster till Elians i 
Spanien. I juli 2016 lånade vidare moderbolaget 
ut 2,1 miljoner Euro i rörelsekapitallån till 
Elians. I augusti 2016 refinansierades 
koncernen varvid moderbolaget först 
återbetalade utestående lån till kreditinstitut 
och sedan upptog dels ett nytt lån till lägre 
belopp från samma kreditinstitut, dels 
internlån från dotterbolaget Internationella 
Engelska Skolan i Sverige AB. I mars 2017 
upptog sedan moderbolaget ytterligare 
internlån från samma dotterbolag varvid det 
utestående lånet till kreditinstitutet 
återbetalades till fullo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB delårsrapport juli 2016 – mars 2017 

 

Internationella Engelska Skolan tel + 46 (0) 8 544 735 30  org nr 556900-7254 
i Sverige Holdings II AB fax + 46 (0) 8 544 735 38  bankgiro 5138 - 3818 
Nytorpsvägen 5A info@engelska.se    
183 71 Täby, Sweden www.engelska.se 

9	(21)	

 
                               

 

 

 

Stockholm den 18 maj 2017 

 

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) 

 

 

 

Ralph Riber 

Verkställande Direktör 

 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Johan Hähnel, IR-ansvarig, tel. 070 605 6334, Ralph Riber, Verkställande direktör, tel. 070 875 6689 
eller Fredrik Åkerman, CFO, tel. 070 415 2365. 

Telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten: 

Ralph Riber, VD och Fredrik Åkerman, CFO kommer idag, torsdagen den 18 maj, klockan 10.00 att 
hålla en telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten. Telefonkonferensen 
kommer att hållas på engelska. För att delta i telefonkonferensen, ring följande telefonnummer;           
08 5059 6306  och slå sedan deltagarkoden; 32913658#. Presentationsmaterialet kommer att finnas 
tillgängligt innan konferensen börjar på IES webbsida via: http://corporate.engelska.se/financial-
information/reports-and-presentations. 

 

Kommande	rapporter		
Bokslutskommuniké 2016/17 – 23 augusti 2017 

Delårsrapport Q1 2017/18 – 17 november 2017 

Bolagsstämma 2016/17 – 17 november 2017 

 

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II 
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017, kl. 08.00 CET. 
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Revisors granskningsrapport 

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holding II AB (publ), org.nr 556900-7254 

 

 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 
(delårsrapporten) för Internationella Engelska Skolan i Sverige Holding II AB per 31 mars 2017 och den 
niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovis-
ningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga 
granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements 
ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. 
En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga 
för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.  

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa 
oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit 
identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har 
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

 

Stockholm den 18 maj 2017 

Ernst & Young AB 

 

 

Daniel Öberg 
Auktoriserad revisor 
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 Koncernens resultatrapport i sammandrag 

	

 

 
 
 
 
 
Koncernens rapport över totalresultat 
 
 

 
 
 
 
  

Mkr ju li-ju ni
2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2015/2016

Rörelsens intäkter
Nettoom sä ttn in g 5 2 4 ,5 4 7 2 ,9 1  4 2 8 ,2 1  2 9 0,8 1  7 5 3 ,1
Öv r ig a  r ör elsein tä kter 1 7 ,0 8 ,5 7 1 ,9 3 3 ,4 5 3 ,7
Om sä t t ning 541,4 481,5 1 500,2 1 324,3 1 806,8

Rörelsens kostnader
Un der v isn in g s- och  m å lt idskostn a der -6 9 ,6 -6 0,6 -1 9 8 ,6 -1 8 2 ,8 -2 4 2 ,3
Öv r ig a  ex ter n a  kostn a der -1 03 ,0 -9 7 ,2 -3 1 2 ,8 -2 8 1 ,2 -3 8 6 ,2
Per son a lkostn a der -3 01 ,3 -2 5 9 ,8 -8 08 ,4 -6 9 4 ,1 -9 5 6 ,7
A v skr iv n in g a r -1 3 ,7 -1 3 ,1 -4 1 ,4 -3 9 ,0 -5 2 ,1
Rörelseresu lt a t 53,8 50,7 138,9 127,2 169,5

Resultat från finansiella poster
Resu lta ta n dela r  fr å n  in tr esseför eta g 2 ,5 - 3 ,9 - -
Fin a n siella  in tä kter 0,6 0,0 4 ,7 0,0 0,1
Fin a n siella  kostn a der -0,8 -1 ,5 -7 ,0 -4 ,2 -5 ,5
Fina nsnet t o 2,3 -1,5 1,6 -4,2 -5,3
Resu lt a t  före ska t t 56,1 49,3 140,5 123,0 164,2

A ktu ell ska tt -1 2 ,1 -1 1 ,2 -3 0,8 -2 7 ,7 -2 9 ,3
Uppskju ten  ska tt - - - - -8 ,0
PERIODENS RESULT A T 44,1 38,0 109,7 95,3 127,0

Resultat per aktie före och efter utspädning 1 ,1 0 0,9 5 2 ,7 4 2 ,3 8 3 ,1 7

ja nu a ri-m a rs ju li-m a rs

Mkr ju li-ju ni
2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2015/2016

Per ioden s r esu lta t  4 4 ,1 3 8 ,0 1 09 ,7 9 5 ,3 1 2 7 ,0
Post er som  kom m er at t  
om klassificeras t il l  resu lt at et
Per ioden s om r ä kn in g sdiffer en s efter  ska tt 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3

0,0 0,0 0,1 0,0 0,3

PERIODENS RESULT A T 44,1 38,0 109,9 95,3 127,2

ju li-m ars

Periodens öv riga  t ot alresu lt at  eft er skat t

janu ari-m ars
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 
 
 
 
 

  

Mkr 31 m a rs,  2017 31 m a rs, 2016 30 ju n, 2016

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodw ill 6 6 1 ,0 6 6 1 ,0 6 6 1 ,0

Materiella anläggninstillgångar
By g g n a der  på  ofr i g r u n d 7 ,4 5 ,3 5 ,2
Ma skin er  och  in v en ta r ier 1 1 8 ,4 1 1 6 ,8 1 08 ,6
För bä ttr in g su tg ifter  på  a n n a n s fa st ig h et 2 8 ,9 3 2 ,9 3 2 ,3

Finansiella anläggningstillgångar
Lå n g fr ist ig a  for dr in g a r - 3 ,5 3 ,5
A n dela r  i in tr esseför eta g 5 3 ,7 - -
Lå n g fr ist ig  for dr a n  h os in tr esseför eta g 2 0,1 - -
Uppskju ten  ska ttefor dr a n 1 ,0 - -
Su m m a  a nlä ggningst illgå nga r 890,6 819,5 810,6

Omsättningstillgångar
Ku n dfor dr in g a r 1 1 ,8 1 4 ,2 9 ,3
Öv r ig a  for dr in g a r 2 ,8 1 07 ,8 2 2 ,8
För u tbeta lda  kostn a der  och  u pplu pn a  in tä kter 7 7 ,7 7 6 ,5 9 0,1
Ka ssa  och  ba n k 1 2 0,6 1 2 6 ,0 2 3 3 ,4
Su m m a  om sä t t ningst illgå nga r 213,0 324,5 355,6
SUMMA  T ILLGÅ NGA R 1 103,5 1 144,0 1 166,1

Eg et  ka pita l 8 3 9 ,9 6 9 8 ,5 7 3 0,2
SUMMA  EGET  KA PIT A L 839,9 698,5 730,2

Långfristiga skulder
Sku lder  t ill kr edit in st itu t - 7 5 ,0 9 3 ,8
Uppskju ten  ska ttesku ld 3 9 ,5 3 1 ,6 3 9 ,5
Su m m a  lå ngfrist iga  sku lder 39,5 106,6 133,3

Kortfris tiga skulder
Sku lder  t ill kr edit in st itu t - 1 2 5 ,0 8 1 ,3
Lev er a n tör ssku lder 5 2 ,2 5 2 ,3 6 9 ,6
A ktu ella  ska ttesku lder 1 ,3 - -
Öv r ig a  kor tfr ist ig a  sku lder 8 7 ,7 7 4 ,6 4 9 ,8
Upplu pn a  kostn a der  och  för u tbeta lda  in tä kter 8 2 ,9 8 7 ,0 1 02 ,1
Su m m a  kort frist iga  sku lder 224,1 338,9 302,7
SUMMA  EGET  KA PIT A L OCH SKULDER 1 103,5 1 144,0 1 166,1
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

Mkr

A kt ieka pit a l
Öv rigt  

t il lskju t et  
ka pit a l

Om rä knings-
reserv

Ba la nsera de 
v inst m edel T ot a lt

Ingå ende eget  ka pit a l  2015-07-01 0,1 361,9 0,1 241,3 603,3
    

Per ioden s r esu lta t   9 5 ,3 95,3
Per ioden s öv r ig t  tota lr esu lta t   -0,1 -0,1
Periodens t ot a lresu lt a t -0,1 95,3 95,2

    
Övrigt    
Om r ä kn in g sdiffer en s   0 ,4 -0,4 0,0
Fon dem ission 0,5 -0,5
Su m m a 0,5 -0,5 0,4 -0,4 0,0

Ut gå ende eget  ka pit a l  2016-03-31 0,5 361,5 0,4 336,2 698,5

Mkr

A kt ieka pit a l
Öv rigt  

t il lskju t et  
ka pit a l

Om rä knings-
reserv

Ba la nsera de 
v inst m edel

T ot a lt

Ingå ende eget  ka pit a l  2016-07-01 0,5 361,4 0,3 367,9 730,2
     

Per ioden s r esu lta t    1 09 ,7 109,7
Per ioden s öv r ig t  tota lr esu lta t    0 ,1 0,1
Periodens t ot a lresu lt a t   109,9 109,9

     
Övrigt      
Om r ä kn in g sdiffer en s   -0,1 -0,1
Fon dem ission 0,5 -0,5    
Su m m a 0,5 -0,5 -0,1 -0,1     
Ut gå ende eget  ka pit a l  2017-03-31 1,0 360,9 0,2 477,8 839,9
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Koncernens kassaflödesanalys 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mkr ju li-ju ni
2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2015/2016

Den löpande verksamheten
Rör elser esu lta t  5 3 ,8 5 0,7 1 3 8 ,9 1 2 7 ,1 1 6 9 ,5
   er h å llen  r ä n ta 0,6 0,0 4 ,7 0,0 0,1
   er la g d r ä n ta -0,8 -1 ,5 -3 ,5 -4 ,2 -5 ,5

Ju ster in g  för  poster  som  in te in g å r  i ka ssa flödet 1 2 ,0 1 3 ,1 3 5 ,5 4 0,6 5 4 ,4

Beta ld in kom stska tt -9 ,1 -1 1 ,2 -2 7 ,0 -2 9 ,3 -3 1 ,9
Kassa flöde frå n den löpa nde 
v erksa m h et en före förä ndringa r a v  
rörelseka pit a l

56,6 51,1 148,6 134,2 186,6

Förändringar i rörelsekapital
För ä n dr in g  a v  r ör elsefor dr in g a r 6 ,1 -1 03 ,7 2 9 ,3 -1 1 8 ,0 -3 8 ,4
För ä n dr in g  a v  r ör elsesku lder -8 5 ,6 -2 7 ,6 1 ,4 2 4 ,7 3 2 ,6
Kassa flöde frå n förä ndringa r a v  
rörelseka pit a l

-79,5 -131,3 30,8 -93,3 -5,8

Kassa flöde frå n den löpa nde 
v erksa m h et en

-22,9 -80,2 179,4 40,9 180,8

Investeringsverksamheten
För v ä r v  a v  m a ter iella  a n lä g g n in g st illg å n g a r -3 ,7 -1 ,5 -5 0,1 -5 9 ,4 -6 3 ,8
För ä n dr in g  a v  fin a n siella  a n lä g g n in g st illg å n g a r - - -6 7 ,0 0,0 0,0
Kassa flöde frå n 
inv est eringsv erksa m h et en 

-3,7 -1,5 -117,1 -59,4 -63,8

Finansieringsverksamheten
Ex ter n t  lå n - - - - -3 ,5
Uppta g n a  lå n - - - 7 4 ,7 2 2 5 ,0
A m or ter in g  a v  lå n -6 1 ,3 -2 5 ,0 -1 7 5 ,0 -2 5 ,0 -2 00,0
Kassa flöde frå n 
fina nsieringsv erksa m h et en 

-61,3 -25,0 -175,0 49,7 21,5

Periodens ka ssa flöde -87,9 -106,7 -112,7 31,2 138,5
Likv ida  m edel v id periodens börja n 208,6 232,7 233,4 94,9 94,9
Ku rsdifferens i  l ikv ida  m edel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likv ida  m edel v id periodens slu t 120,6 126,0 120,6 126,0 233,4

ju li-m a rsja nu a ri-m a rs
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Moderföretagets resultaträkning i sammandrag  
 
 
 
 

 
 
  

MKR ju li-ju ni
2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2015/2016

Rörelsens intäkter
Nettoom sä ttn in g 0,7 - 2 ,1 - 0,5
Öv r ig a  r ör elsein tä kter 0,3 - 1 ,1 - 0,0
Om sä t t ning 1,0 - 3,1 - 0,5

Rörelsens kostnader
Un der v isn in g s- och  m å lt idskostn a der - - - - -
Öv r ig a  ex ter n a  kostn a der -0,3 -1 ,3 -9 ,3 -1 ,3 -8 ,1
Per son a lkostn a der -1 ,0 - -2 ,6 - -1 ,3
A v skr iv n in g a r - - - - -
Rörelseresu lt a t -0,2 -1,3 -8,7 -1,3 -8,9

Resultat från finansiella poster
Öv r ig a  r ä n tein tä kter  och  likn a n de r esu lta tposter 0,5 1 ,7 1 ,4 1 ,7 2 ,2
Rä n tekostn a der  och  likn a n de r esu lta tposter -1 ,0 -2 ,6 -3 ,2 -2 ,6 -4 ,2
Fina nsnet t o -0,5 -1,0 -1,8 -1,0 -2,0
Resu lt a t  före ska t t -0,7 -2,3 -10,5 -2,3 -10,9

ja nu a ri-m a rs ju li-m a rs
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Moderföretagets balansräkning i sammandrag  
 
 
 
 
 

  

MKR 31 m a r, 2017 31 m a r, 2016 30 ju n, 2016

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
A n dela r  i kon cer n för eta g 3 6 1 ,9 3 6 1 ,9 3 6 1 ,9

A n dela r  i in tr esseför eta g 5 4 ,4 - -

Fodr in g a r  h os in tr esseför eta g 2 0,1 - -
A n dr a  lå n g fr ist ig a  for dr in g a r - 3 ,5 3 ,5
Su m m a  a nlä ggningst illgå nga r 436,4 365,4 365,4

Omsättningstillgångar
For dr in g a r  h os kon cer n för eta g - 8 5 ,2 1 7 3 ,1
A ktu ell ska ttefor dr a n 0,2 - 0,1
Öv r ig a  for dr in g a r 1 ,6 5 0,0 1 ,6
För u tbeta lda  kostn a der  och  u pplu pn a  in tä kter 1 ,6 0,4 2 ,6
Ka ssa  och  ba n k 3 2 ,7 5 9 ,3 -
Su m m a  om sä t t ningst illgå nga r 36,1 194,9 177,5
SUMMA  T ILLGÅ NGA R 472,4 560,3 542,9

Eg et  ka pita l 3 5 0,4 3 5 9 ,6 3 6 0,9
SUMMA  EGET  KA PIT A L 350,4 359,6 360,9

Långfristiga skulder
Sku lder  t ill kr edit in st itu t - 7 5 ,0 9 3 ,8
Su m m a  lå ngfrist iga  sku lder - 75,0 9 3 ,8

Kortfris tiga skulder
Sku lder  t ill kr edit in st itu t - 1 2 5 ,0 8 1 ,3
Lev er a n tör ssku lder 0,2 - 1 ,6
Sku lder  t ill kon cer n för eta g 1 2 0,0 - -
A ktu ella  ska ttesku lder 0,0 0,0 0,0
Öv r ig a  kor tfr ist ig a  sku lder 0,6 - 0,1
Upplu pn a  kostn a der  och  för u tbeta lda  in tä kter 1 ,3 0,7 5 ,2
Su m m a  kort frist iga  sku lder 122,1 125,7 88,2
SUMMA  EGET  KA PIT A L OCH SKULDER 472,4 560,3 542,9
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Noter  
	

1. Redovisningsprinciper 
 
Internationella Engelska Skolans koncernredovisning upprättas i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de är antagna av EU, vilka beskrivs i 
årsredovisningen 2015/2016. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 samt 
tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Samma red0visningsprinciper och 
beräkningsmetoder har tillämpats i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen 
2015/2016. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. 
 
Koncernens huvudsakliga intäkter består av skolpeng, vilken periodiseras över den period som 
undervisningen pågår inkluderat för- och efterarbete av undervisning. Hänförliga 
personalkostnader periodiseras enligt samma princip. Not om intäktsredovisning, se 
årsredovisning 2015/2016 not 1, sidan 16. 

 
Inga nya eller ändrade IFRS-standarder och IFRIC-tolkningar som har effekt från och med den 
första januari 2016 har haft någon betydande påverkan på de konsoliderade finansiella 
rapporterna. International Accounting Standards Board har beslutat om en ny 
redovisningsstandard för redovisning av leasingavtal, IFRS 16 Leases. IFRS 16 kommer, 
förutsatt att den godkänns av EU, att träda i kraft för det räkenskapsår som påbörjas närmast 
efter den 1 januari 2019 vilket för Bolagets del innebär räkenskapsåret som påbörjas den 1 juli 
2019. Enligt nuvarande regler redovisas leasingbetalningar som en rörelsekostnad inkluderad i 
externa kostnader. IFRS 16 innebär i korthet att operationella leasingavtal, med löptid längre än 
ett år, istället ska redovisas som tillgång i balansräkningen baserat på ett diskonterat nuvärde av 
framtida betalningar. Motsvarande belopp ska redovisas som skuld. Resultaträkningen kommer 
att belastas med avskrivningar över tillgångens nyttjandeperiod, vilket i normalfallet överens-
stämmer med leasingavtalets längd, och räntekostnader. IFRS 16 kommer att få en väsentlig 
påverkan på Bolagets redovisning. Kostnaden för operationella leasingavtal för räkenskapsåret 
2015/16 uppgick till 258,4 Mkr. Per den 30 juni 2016 uppgick det odiskonterade beloppet 
avseende betalningsåtaganden för operationella leasingavtal till 4 061,2 Mkr.  
 
För information avseende de nya standarderna IFRS 9 Financial Instruments och IFRS 15 
Revenue from Contracts with Customers, se årsredovisningen 2015/2016 not 1, sidan 14.  
 
För ytterligare information om redovisningsprinciper, se årsredovisningen 2015/2016.   
        

2. Geografiska marknader/Segment 

Omsättning och rörelseresultat EBIT fördelar sig på geografiska marknader/segment enligt 
följande: 

	

	
	

	

	

Geografiska  m arknader / Segm ent ju li-ju ni
2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2015/2016

Om sät t ning (Mkr)
Sv er ig e 5 4 1 ,2 4 8 1 ,3 1  4 9 9 ,8 1  3 2 3 ,6 1  8 06 ,0
Stor br ita n n ien 0,2 0,1 0,4 0,6 0,7
T ot alt  koncernen 541,4 481,4 1 500,2 1 324,2 1 806,7

Rörelseresu lt at  EBIT  (Mkr)
Sv er ig e 5 3 ,9 5 0,9 1 3 9 ,3 1 2 7 ,4 1 7 0,2
Stor br ita n n ien -0,1 -0,2 -0,4 -0,3 -0,6
T ot alt  koncernen 53,8 50,7 138,9 127,1 169,6

janu ari - m ars janu ari - m ars
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Utöver verksamheten i Storbritannien och Sverige har koncernen genom moderbolaget en 
närstående relation med de tre 50 % ägda intressebolagen i Elians i Spanien. Resultatet från 
dessa andelar uppgick under tredje kvartalet till 3,9 Mkr och redovisas under finansiella poster i 
koncernens resultatrapport. Dessutom har management fee uppgående till 0,4 Mkr under 
perioden debiterats de tre spanska bolagen. Vidare har moderbolaget ställt ut ett lån på 2,1 
MEuro till de tre bolagen där upplupen men ej förfallen ränta vid periodens utgång uppgick till 
motsvarande 0,5 Mkr. 

	

3. Finansiella instrument 

Det bedöms ej vara någon väsentlig skillnad mellan redovisade och verkliga värden för de 
finansiella instrumenten. 

	

4. Finansiering 

På dagen för noteringen av IES aktier på NASDAQ, den 29 september 2016, upptog 
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB ett amorterande lån om 80 Mkr hos 
kreditinstitut med slutligt förfallodatum i november 2017 och en checkräkningskredit om 100 
Mkr. Det amorterande lånet löpte med en rörlig ränta och baserades på STIBOR plus en 
fastställd marginal. I mars 2017 återbetalades det utestående lånet till fullo medan 
checkräkningskrediten vid utgången av perioden den 31 mars 2017 inte hade nyttjats. På 
checkräkningskrediten utgår det en årlig kontraktsränta på kreditbeloppet samt en 
dispositionsränta på vid var tid utestående skuld. Checkräkningskrediten löper initialt till sista 
december 2017 och kan sedan förlängas med ett år i taget. 

Som säkerhet för ovannämnda lån har ställts företagshypotek om 62,5 Mkr i Internationella 
Engelska Skolan i Sverige AB.  

Vid sidan om allmänna villkor för de ovan beskrivna kreditfaciliteterna regleras Internationella 
Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB:s skyldigheter gentemot det aktuella kreditinstitutet 
av ett avtal om särskilda villkor. Avtalet innehåller sedvanliga åtaganden för Internationella 
Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB och dess dotterbolag, såsom restriktioner avseende 
ställande av säkerhet och restriktioner för upptagande av finansiella skulder. Kreditfaciliteten 
avseende det amorterande lånet innehåller även finansiella kovenanter som kräver att 
förhållandet mellan nettoskuld och EBITDA, skuldtjänstkvoten samt soliditeten för Koncernen 
inte avviker negativt från vissa nivåer. 

 

5. Ställda säkerheter 

Se årsredovisning för Internationella Engelska Skolan Holdings II 2015/2016, sidan 29.  

Under perioden har tillkommit företagshypotek om ytterligare 12,5 Mkr i Internationella 
Engelska Skolan i Sverige AB för i not 4 nämnda lån samt garantier ställda av Internationella 
Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB för 50 % av fastighetslånen i de tre spanska Elians 
bolagen. Fastighetslånen uppgick vid periodens slut till 13,1 MEuro. 

 

6. Bolag som ingår i koncernen 
Se årsredovisning för Internationella Engelska Skolan Holdings II 2015/2016, sidan 24. 
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Nyckeltal koncern      
 

 

 

 

Definitioner 

Alternativa nyckeltal   Koncernen använder alternativa nyckeltal för att öka  
      läsarens förståelse för verksamhetens utveckling. Det 
      är vår bedömning att de alternativa nyckeltalen bidrar 
      till att det blir lättare att värdera och analysera  
      koncernens utveckling inom viktiga områden såsom 
      möjligheter till utdelning och genomförande av fram- 
      tida strategiska investeringar samt koncernens förmåga
      att leva upp till olika finansiella förpliktelser. Vissa  
      alternativa nyckeltal såsom justerad EBIT och justerad 
      EBIT-marginal möjliggör också för investerare att  
      bättre bedöma resultatutvecklingen mellan åren  
      exklusive poster som påverkar jämförbarheten. 

Antal aktier Antalet aktier enligt aktieboken. 

Avkastning på eget kapital Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget 
kapital (IB eget kapital plus UB eget kapital dividerat 
med två).  

FTE      Full Time Equivalent = medelantalet årsanställda. 

Heads Antal anställda vid periodens slut oaktat 
sysselsättningsgrad. 

Investeringar Netto av investeringar och avyttringar i materiella och 
immateriella tillgångar exklusive förvärvsrelaterade 
investeringar.  

Justerad EBIT  Rörelseresultat avser resultat efter avskrivningar på 
förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och före 
finansiella poster och skatt, exklusive jämförelse-
störande poster.   

Justerad EBIT-marginal  Justerad EBIT i % av omsättningen. 

Mkr ju li-ju ni
2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2015/2016

Om sä ttn in g 5 4 1 ,4 4 8 1 ,5 1  5 00,2 1  3 2 4 ,3 1  8 06 ,8
Rör elser esu lta t  EBIT 5 3 ,8 5 0,7 1 3 8 ,9 1 2 7 ,2 1 6 9 ,5
Ju ster a t  r ör elser esu lta t  EBIT 5 3 ,9 5 1 ,9 1 4 5 ,0 1 2 8 ,3 1 7 8 ,1
Ju ster a d EBIT-m a r g in a l 9 ,9 % 1 0,8 % 9 ,7 % 9 ,7 % 9 ,9 %
Resu lta t 4 4 ,1 3 8 ,0 1 09 ,7 9 5 ,3 1 2 7 ,0
Ma r g in a l 8 ,1 % 7 ,9 % 7 ,3 % 7 ,2 % 7 ,0%
Rör elseka pita l -1 3 1 ,8 -1 5 ,5 -1 3 1 ,8 -1 5 ,5 -9 9 ,7
A v ka stn in g  på  eg et  ka pita l 5 ,2 % 5 ,4 % 1 3 ,1 % 1 3 ,6 % 1 7 ,4 %
Nettosku ld (+) / Nettoka ssa  (-) -1 2 0,6 7 4 ,0 -1 2 0,6 7 4 ,0 -5 8 ,4
Soliditet 7 6 ,1 % 6 1 ,1 % 7 6 ,1 % 6 1 ,1 % 6 2 ,6 %
Ka ssa flöde fr å n  den  löpa n de v er ksa m h eten -2 2 ,9 -8 0,2 1 7 9 ,4 4 0,9 2 4 9 ,7
In v ester in g a r -3 ,7 -1 ,5 -5 0,1 -5 9 ,4 -6 3 ,8
Medela n ta l å r sa n stä llda 2  1 7 7 1  9 9 3 2  1 08 1  9 2 2 1  9 3 7

ja nu a ri - m a rs ju li - m a rs
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Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster särredovisas för att tydliggöra 
utvecklingen i den underliggande verksamheten. 
Jämförelsestörande poster är poster såsom rådgivnings-
kostnader vid förvärv, kostnader som följer av strategiska 
beslut samt väsentliga omstruktureringar av 
verksamheten. Däremot ingår inte statliga bidrag såsom 
läxhjälp, Lärarlönelyftet och Karriärtjänster i 
jämförelsestörande poster då de förväntas återkomma 
under flera år och är en del av den löpande 
verksamheten.  

Likvida medel Kassa och bank samt kortfristiga placeringar. 

Marginal     Periodens resultat dividerat med total omsättning. 

Nettoomsättning Avser skolpeng och socioekonomiska bidrag. 

Nettoskuld (+) / Nettokassa (-)  Räntebärande skulder minus likvida medel.  

Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med antal aktier. 

Rörelsekapital Kortfristiga tillgångar exklusive likvida medel minskat 
med rörelseskulder.-räntebärande 

Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat avser resultat före finansiella poster och 
skatt. 

Segment Internationella Engelska Skolan redovisar geografiska 
marknader som rörelsesegment.  

Soliditet     Eget kapital dividerat med totala tillgångar.  

Övriga intäkter Intäkter från Junior Club samt ersättning för förstelärare 
och övriga statliga bidrag (för statliga bidrag se även 
stycke om intäktsredovisning i årsredovisningen 
2015/2016 not 1, sidan 16). 
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Om Internationella Engelska Skolan 

	

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av 
de ledande fristående aktörerna inom 
utbildning i Sverige, med cirka 21 400 elever i 
30	skolor läsåret 2016/17. IES bedriver 
skolverksamhet från årskurs 1 i grundskolan till 
och med gymnasiets tredje årskurs. 
Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad 
som internationellt benämns ”middle school”. 
Inom grundskolan är IES den ledande enskilda 
huvudmannen, med nio av de tio största 
friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de 
nationella proven i årskurs 9 presterar IES 
långt över snittet för skolor i Sverige. 

Internationella Engelska Skolan grundades 
1993 och är inne på sitt 24:e verksamhetsår. 
Skolorna har under alla år präglats av tre starka 
övertygelser hos grundaren Barbara Bergström: 

 

• Att det ska råda ordning och arbetsro, 
så att lärare kan undervisa och elever 
lära 

• Att eleverna ska lära sig fullt behärska 
engelska språket, som är nyckeln till 
världen 

• Att eleverna ska mötas av höga 
akademiska förväntningar och mål 

Upp till hälften av undervisningen bedrivs på 
engelska, av lärare som har engelska som 
modersmål. Drygt 700 lärare med kvalificerad 
utländsk lärarexamen – från främst Kanada, 
USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar 
i IES-skolorna. 

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i 
antal elever. Omsättningen har de senaste tio 
åren ökat organiskt med i snitt 19 procent per 
år. Under det senaste räkenskapsåret 
2015/2016, som avslutades den 30 juni 2016, 
uppgick omsättningen till 1 807 MSEK, vilket är 
en ökning med cirka 17 procent från föregående 
år. I kön för att få en plats under nuvarande och 
kommande år fanns per den 31 mars 2017 cirka 
144 000 anmälningar. 

Internationella Engelska Skolan är sedan slutet 
av september 2016 noterad på Nasdaq 
Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”. 
Största ägare av IES är amerikanska TA 
Associates, nära knutet till ledande universitet 
och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara 
Bergström. Övriga större ägare var i slutet av 
mars 2017 Swedbank Robur fonder, 
investmentbolaget Öresund, Norron Asset 
Management, Tredje AP-fonden och AMF 
Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och 
Svenskt Näringsliv).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


