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Delårsrapport kvartal 3 2019/20

Tredje kvartalet 

(januari – mars 2020) 
• Nettoomsättningen ökade med 4,8 procent och 

uppgick till 3 284 MSEK (3 135). Den organiska 
tillväxten inklusive tilläggsförvärv var 5,3 procent. 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 309 MSEK 
(231). Exklusive IFRS 16 uppgick EBIT till 259 
MSEK (231), en ökning med 12,1 procent. Justerat 
rörelseresultat, rensat för jämförelsestörande poster 
och IFRS 16, uppgick till 224 MSEK (210). 

• Jämförelsestörande poster var 36 MSEK (20). 

• Periodens resultat uppgick till 161 MSEK (172). 
Exklusive IFRS 16 uppgick det till 193 (172) MSEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till 580 MSEK (129). Exklusive IFRS 16 
uppgick det till 139 MSEK (129). 

• Antalet barn och elever i för-, grund- och 
gymnasieskola ökade med 3,8 procent och uppgick 
till 82 940 (79 873) i genomsnitt under tredje 
kvartalet. Tillväxten var helt organisk. 

• Resultat per aktie var 1,53 SEK (1,63) före och efter 
utspädning. Justerat för IFRS 16 var resultatet per 
aktie 1,83 SEK (1,63) före och efter utspädning. 

• Coronautbrottet har haft omfattande påverkan på 
verksamheten, men begränsad ekonomisk effekt i 
perioden. 

Första nio månaderna  
(juli 2019 – mars 2020) 
• Nettoomsättningen ökade med 5,7 procent och 

uppgick till 9 044 MSEK (8 554). Den organiska 
tillväxten inklusive tilläggsförvärv var 6,0 procent. 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 639 MSEK 
(416). Exklusive IFRS 16 uppgick EBIT till 484 
MSEK (416), en ökning med 16,3 procent. Justerat 
rörelseresultat, rensat för jämförelsestörande poster 
och IFRS 16, uppgick till 449 MSEK (402).  

• Jämförelsestörande poster var 36 MSEK (15). 

• Periodens resultat uppgick till 252 MSEK (282). 
Exklusive IFRS 16 uppgick det till 343 (282) MSEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till 1 558 MSEK (258). Exklusive IFRS 16 
uppgick det till 435 MSEK (258). 

• Antalet barn och elever i för-, grund- och 
gymnasieskola ökade med 3,7 procent och uppgick 
till 82 245 (79 326) i genomsnitt under perioden. 
Tillväxten var helt organisk. 

• Resultat per aktie var 2,40 SEK (2,69) före och 2,39 
SEK (2,68) efter utspädning. Justerat för IFRS 16 
var resultatet per aktie 3,25 SEK (2,69) före och 
3,25 SEK (2,68) efter utspädning. 

Införandet av IFRS 16 har en stor effekt på AcadeMedias finansiella rapporter. För att underlätta jämförelsen presenteras verksamhetsåret 2019/20 justerat 
för IFRS 16. Detta benämns ”Exklusive IFRS 16”. Viktiga nyckeltal och nyckeltal som baseras på rullande 12 månader presenteras exklusive IFRS 16. 
Exempelvis är justerat rörelseresultat EBIT redovisat exklusive IFRS 16. Segmenten inom AcadeMedia har oförändrade redovisningsprinciper och 
rapporterar fortsatt hyra som övrig extern kostnad. 

Tredje kvartalet koncernen 

  Tredje kvartalet 9 månader Helår 

MSEK 2019/20 
2019/20 

exkl. 
IFRS 161 

2018/19 ∆ %3 2019/20 
2019/20 

exkl.  
IFRS 161 

2018/19 ∆ %3 2018/19 

Nettoomsättning 3 284 3 284 3 135 4,8% 9 044 9 044 8 554 5,7% 11 715 

EBITDA 700 349 310 12,6% 1 773 739 641 15,3% 931 

EBITDA-marginal, % 21,3% 10,6% 9,9% 0,7 p.e. 19,6% 8,2% 7,5% 0,7 p.e. 7,9% 

Rörelseresultat EBIT 309 259 231 12,1% 639 484 416 16,3% 635 

EBIT-marginal, % 9,4% 7,9% 7,4% 0,5 p.e. 7,1% 5,4% 4,9% 0,5 p.e. 5,4% 

Justerat rörelseresultat EBIT2  224 224 210 6,7% 449 449 402 11,7% 634 

Justerad EBIT-marginal, % 6,8% 6,8% 6,7% 0,1 p.e. 5,0% 5,0% 4,7% 0,3 p.e. 5,4% 

Finansnetto -101 -10 -14 28,6% -312 -40 -54 25,9% -69 

Resultat före skatt 208 249 216 15,3% 328 444 362 22,7% 566 

Periodens resultat 161 193 172 12,2% 252 343 282 21,6% 431 

Resultat per aktie före utspädning (SEK) 1,53 1,83 1,63 12,1% 2,40 3,25 2,69 21,1% 4,09 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 1,53 1,83 1,63 12,0% 2,39 3,25 2,68 21,2% 4,09 

Antal barn och elever4 82 940 82 940 79 873 3,8% 82 245 82 245 79 326 3,7% 79 493 

Antal årsanställda 12 759 12 759 12 605 1,2% 12 668 12 668 12 378 2,3% 12 405 
1Belopp avser justeringar för införandet av redovisningsstandarden IFRS 16 Leasingavtal för att visa redovisningen som den tillämpats i tidigare 
redovisningsperioder (IAS 17). 2Avser räkenskaper med tillämpning av tidigare redovisningsprinciper (IAS 17). Detta innebär att leasing av fastighet 
redovisas som hyra och inte som finansiell leasing. 3Avser förändring mellan 2019/20 ex IFRS 16 och 2018/19, dvs jämförbara tal. 4Exkl. vuxenutbildning 
Se definitioner på sidorna 32-33. 
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VD har ordet  
Det tredje kvartalet har varit omvälvande. 
Coronautbrottet har haft en mycket stor inverkan på 
hela världen, och naturligtvis påverkat även 
AcadeMedia. Stora delar av vår verksamhet har lagts 
om till distansundervisning och våra verksamheter i 
Norge och Tyskland har hållits delvis stängda. Våra 
medarbetare har gjort en otrolig insats för att möta de 
nya förutsättningarna och för att skapa kontinuitet för 
alla barn, elever och vuxenstuderande. Vi avslutar nu 
det tredje kvartalet med en känsla av ödmjukhet. 

Den extraordinära situation som nu råder har gjort att vi 
och ett antal andra aktörer i Sverige (som olika 
myndigheter, departement, företag och organisationer) 
har ett nära samarbete där alla har samma huvudmål, 
att minska smittspridningen samt att så långt det är 
möjligt hålla samhället igång. Under mars fattades i de 
länder där vi är verksamma ett stort antal nationella och 
regionala beslut för att begränsa spridningen av 
coronasmittan. Vi har följt utvecklingen och alla 
myndighetsdirektiv noga.  

Trots coronavirusets inverkan på både samhället i stort 
och vår verksamhet har koncernens resultat i det tredje 
kvartalet inte påverkats nämnvärt. Vi har därför kunnat 
fokusera på vårt centrala uppdrag, att ge omsorg och 
utbildning i våra förskole-, grundskole-, gymnasie- och 
vuxenverksamheter, även om verksamheten i sig 
förändrats kraftigt.  

Distansundervisning inom gymnasie- och 
vuxensegmentet  

Den 18 mars gick AcadeMedias 36 000 gymnasister 
och 20 000 vuxenstuderande efter en rekommendation 
från regeringen över till distansundervisning. Både 
gymnasiesegmentet och vuxenutbildningen klarade 
övergången bra. Det beror till stor del på en lång och 
fokuserad satsning på digitalisering inom dessa 
segment, många elever och lärare var redan vana vid 
de digitala verktygen. Det beror också på en enorm 
kraftsamling och vilja hos både medarbetare och 
elever.  

På gymnasiet följer eleverna i de flesta fall sitt vanliga 
schema och går in i sitt digitala klassrum när lektionen 
börjar. En lektion kan starta med ett videomöte där 
läraren går igenom lektionsinnehåll och eleven kan 
ställa frågor. I de digitala verktygen finns exempelvis 
chattfunktioner och lektioner kan spelas in så att 
eleverna kan repetera innehållet. Samtidigt ställer 
distansundervisning nya och annorlunda krav på våra 
elever och deras vårdnadshavare. AcadeMedia har 
därför producerat ett 20-tal filmer som ett stöd för att 
studera hemma på heltid. 

Distansundervisning passar dock inte alla. Efter ett 
regeringsbeslut i början av april får huvudmannen 
erbjuda viss undervisning i skolan för elever som 
behöver det. Det var ett glädjande besked som gör det 
lättare att undervisa även dessa elever på deras villkor. 
Tack vare denna förändring kan vi nu göra olika prov 
och bedömningar, samt praktiska utbildningsmoment, i 
våra lokaler. Elever i behov av särskilt stöd kan också 
få undervisning på plats. När vi så småningom 
utvärderar de erfarenheter och insikter vi fått under 
denna mycket speciella tid hoppas jag att vi kan dra 

lärdomar som på ett betydande sätt utvecklar det 
svenska utbildningssystemet. 

För- och grundskolor i Sverige är öppna 

Våra svenska grundskolor och förskolor har hållits 
öppna, men har haft och har fortsatt beredskap för att 
kunna stänga om det kommer myndighetsbeslut på att 
så ska ske. Främst grundskolorna har varit i något av 
ett vänteläge där man inte riktigt vetat om beslut om 
stängning skulle fattas eller inte. I förberedelsearbetet 
har erfarenheterna från gymnasiesegmentet varit 
betydelsefullt. 

Ytterligare en utmaning har varit den ökade 
sjukfrånvaron bland elever och medarbetare. På de 
skolor där många elever har varit hemma har den 
vanliga undervisningen kompletterats med 
distansundervisning. Detta mellanläge, med 
undervisning både på skolan och på distans, har 
medfört mycket extraarbete för många av våra 
medarbetare och jag är väldigt stolt över deras insatser. 

Förskolorna i Norge och Tyskland har delvis hållits 
stängda 

I både Norge och Tyskland beslöt myndigheterna att 
från mitten av mars stänga förskolor för alla utom för 
barn till vårdnadshavare med viktiga samhällsfunktioner 
som exempelvis sjukvårdspersonal och poliser. I Norge 
har cirka 80 procent av AcadeMedias 104 förskolor varit 
öppna men med ett fåtal barn närvarande. Även i 
Tyskland har nästan samtliga enheter varit öppna, 
också där med ett fåtal barn på varje enhet.  

Sammantaget bedöms den ekonomiska konsekvensen 
av stängningarna vara begränsad. I Norge har 
föräldraavgifterna inte tagits ut under tiden förskolan 
varit stängd utan har istället finansierats av den norska 
staten. I Tyskland är sju enheter till hälften finansierade 
av föräldraavgifter, dessa har inte tagits ut under 
stängningsperioden. Ingen personal i Tyskland eller 
Norge har permitterats eller blivit uppsagd. 

De planerade nystarterna i Tyskland till hösten kommer 
att genomföras som planerat så långt det är möjligt, 
men kan vid behov komma att senareläggas. 
Innevarande verksamhetsår kommer en av våra 
nystarter i fjärde kvartalet att senareläggas till första 
kvartalet 2020/21. 

I Norge återgick samtliga förskolor till normal 
verksamhet mellan den 20 och 27 april. Förskolorna i 
Tyskland är tillsvidare stängda och inget datum är ännu 
satt för när de kommer att återgå till normal 
verksamhet. Förväntan är dock att förskolorna i 
Tyskland successivt kommer att öppna upp för fler 
föräldragrupper och att de efter sommaren helt kommer 
att återgå till normal verksamhet.  

Vuxenutbildningen viktigare än någonsin 

Omfattande varsel och konkurser i Sverige och världen 
som en följd av coronaviruset gör att arbetslösheten 
ökar. I Sverige väntas den enligt regeringen överstiga 
nio procent men kan bli väsentligt högre om krisen blir 
långvarig. Stora utbildningsinsatser kommer att 
behövas vilket avspeglas i regeringens åtgärdspaket 
som bland annat är riktat mot arbetsförmedlingstjänster, 
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yrkesvux, yrkeshögskolan och folkbildning. AcadeMedia 
står väl rustat för att bidra när samhället nu behöver 
hantera behovet av utbildning och omställning för alla 
de som förlorat sina arbeten.  

Allt fler nöjda elever och medarbetare 

Under kvartalet genomfördes AcadeMedias årliga kund- 
och medarbetarundersökningar. Resultaten är fortsatt 
glädjande. Eleverna i grund- och gymnasieskolan är allt 
nöjdare med både skolan som helhet, och med 
undervisningen. När det gäller vårdnadshavare har den 
generella nöjdheten inom förskolan stigit med ett par 
procentenheter. Också medarbetarundersökningen 
visar på fina resultat. Som exempel kan nämnas att 81 
procent av våra medarbetare kan tänka sig att 
rekommendera sin arbetsplats till andra vilket är en 
ökning från föregående år.  

Vi saknar våra barn, elever och vuxenstuderande 

Skolan är en plats som ska vara full av liv, lärande och 
entusiasm. Så är det normalt. Undervisningen på 
distans går bra, men saknaden är stor, många elever 
vill träffa klasskamrater och lärare, lärarna vill träffa sina 
elever. Ett uttryck för det är de många filmer vi sett 
lärare och rektorer spelat in till sina elever, hälsningar 
som delats på sociala medier. Jag vill som avslutning 
skicka med en sådan, från Sjölins gymnasium i 
Göteborg. 

https://academedia.se/halsning/ 

Marcus Strömberg  

VD och koncernchef  

AcadeMedia AB (publ)   

https://academedia.se/halsning/
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Utveckling under tredje kvartalet (jan 2020 – mar 2020) 
Alla siffror för räkenskapsåret 2019/2020 är redovisade enligt 
nya redovisningsstandarden IFRS 16 Leasing-avtal om inte 
annat anges. Segmenten redovisas exkl. IFRS 16. Tidigare 
räkenskapsår är ej omräknade enligt den nya standarden. Per 
den första juli 2019 har AcadeMedia implementerat en ny 
segmentsindelning, jämförelsetal är omräknade. Gymnasie- 
och vuxensegmentet är ej berörda.  

Effekt av Covid-19 utbrottet 

Utbrottet av Covid-19 har endast haft en begränsad 
ekonomisk effekt i kvartalet. Förskolesegmentet har 
påverkats i Tyskland där föräldraavgifter inte har 
fakturerats under stängningsperioden, vilket uppgår till 
3 MSEK i perioden.  

Volymutveckling och nettoomsättning 

Nettoomsättningen under det tredje kvartalet ökade 
med 4,8 procent och uppgick till 3 284 MSEK (3 135). 
Den organiska tillväxten, inklusive tilläggsförvärv var 
5,3 procent där valutakursförändringar påverkade 
nettoomsättningen med -0,6 procent. Inga större förvärv 
påverkade omsättningen i kvartalet. Genomsnittligt 
antal barn och elever exklusive vuxensegmentet ökade 
med 3,8 procent till 82 940 (79 873). 

Rörelseresultat (EBIT) och justerat rörelseresultat 

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 309 MSEK (231) 
vilket motsvarade en EBIT-marginal om 9,4 procent 
(7,4). Exklusive IFRS 16 uppgick EBIT till 259 MSEK 
(231), vilket motsvarade en EBIT-marginal om 7,9 
procent (7,4). Justerat rörelseresultat EBIT uppgick till 
224 MSEK (210) och justerad EBIT-marginal var 6,8 
procent (6,7).  

Resultatförbättringen var främst hänförlig till 
vuxenutbildningen där samtliga affärsområden nu bidrar 
positivt till resultatet. Grundskolesegmentet fortsätter att 
utvecklas väl genom god elevtillväxt och högre 
kapacitetsutnyttjande. Även gymnasiesegmentet visar 
god elevtillväxt men satsningar på kvalitet och 
digitalisering påverkar resultatet negativt. Förskole-
segmentet påverkas av högre personalkostnader i 
Norge som en följd av den nya bemanningsnormen och 
högre pensionskostnader. Koncernkostnader är högre 
än föregående år och förklaras av satsningar på 
digitalisering och kostnader för fastighetsprojekt kopplat 
till expansion.  

Finansnetto 

Finansnettot för kvartalet uppgick till -101 MSEK (-14), 
där räntekostnader för leasingskulder avseende 
nyttjanderättstillgångar (IFRS 16) var -91 MSEK (-). 
Kvartalets räntekostnader exklusive IFRS 16 var något 
lägre än föregående år -10 MSEK (-13).  

Periodens resultat och totalresultat 

Periodens resultat efter skatt minskade och uppgick till 
161 MSEK (172) vilket var en effekt av införandet av 
IFRS 16. Skattekostnaden för tredje kvartalet uppgick 
till -47 MSEK (-45) vilket motsvarar en effektiv 
skattesats om 22,7 procent (20,6). Totalresultatet för 
perioden uppgick till 115 MSEK (159). Exklusive IFRS 
16 ökade periodens resultat till 193 MSEK (172) och 
totalresultatet minskade till 147 MSEK (159). 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster uppgick till 36 MSEK (20).  

Jämförelsestörande poster Tredje kvartalet 

MSEK 2019/20 2018/19 

Omstruktureringskostnader (Koncern) -11 - 

Nedskrivning anläggningstillgångar -17 - 

Retroaktiva intäkter från tidigare år 11 20 

Pensionsreglering Norge 53 - 

Summa 36 20 

Förvärv, avyttringar, nystarter och avvecklingar 

I Tyskland har tre nya förskolor har öppnat och fyra 
förskolor har samordnats och ses nu som två. 

 
I grafen ovan är EBIT-marginalen exklusive IFRS 16. 

Tredje kvartalet i sammandrag per segment 

  
Antal elever 
(genomsnitt) 

Netto-
omsättning, 

MSEK 

Just. 
rörelseresultat 
(EBIT), MSEK 

Just. EBIT-
marginal 

Rörelseresultat 
(EBIT), MSEK 

EBIT-marginal 

  2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 

Förskola  21 310 20 975 1 007 974 68 72 6,8% 7,4% 121 72 12,0% 7,4% 

Grundskola  25 339 24 417 801 760 40 35 5,0% 4,6% 40 35 5,0% 4,6% 

Gymnasium 36 291 34 481 1 064 1 006 98 102 9,2% 10,1% 109 122 10,2% 12,1% 

Vuxenutbildning  -1 -1 410 392 43 19 10,5% 4,8% 43 19 10,5% 4,8% 

Koncernjust, moderbolag - - 3 4 -26 -16 - - -42 -16 - - 

Totalt 82 940 79 873 3 284 3 135 224 210 6,8% 6,7% 3092 231 9,4% 7,4% 

1 Vuxenutbildningens volymer mäts inte på deltagarantal då utbildningarnas längd varierar från enstaka tillfällen till läsår 

2 Inkluderar effekt av införandet av ny redovisningsstandard för leasingavtal, IFRS 16 Leasingavtal, om 50 MSEK (0).  
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Utveckling under de första nio månaderna (jul 2019 – mar 2020)
Volymutveckling och nettoomsättning 

Nettoomsättning ökade med 5,7 procent och uppgick till 
9 044 MSEK (8 554). Den organiska tillväxten, inklusive 
tilläggsförvärv var 6,0 procent och valutakurs-
förändringar påverkade nettoomsättningen med -0,2 
procent. Inga större förvärv påverkade omsättningen 
under de första nio månaderna. Genomsnittligt antal 
elever exklusive vuxensegmentet ökade med 3,7 
procent och uppgick till 82 245 (79 326).  

Rörelseresultat (EBIT) och justerat rörelseresultat 

Rörelseresultatet (EBIT) för de första nio månaderna 
ökade till 639 MSEK (416), EBIT-marginalen var 7,1 
procent (4,9). Exklusive IFRS 16 uppgick EBIT till 484 
MSEK (416), vilket motsvarade en EBIT-marginal om 
5,4 procent (4,9). Justerat rörelseresultat EBIT uppgick 
till 449 MSEK (402) och den justerade EBIT-marginalen 
var 5,0 procent (4,7).  

Resultatförbättringen var främst hänförlig till 
vuxenutbildningen, där affärsområdena yrkeshögskola 
och kommunal vuxenutbildning visar på tillväxt. 
Grundskolesegmentet fortsätter att utvecklas väl genom 
god elevtillväxt och högre kapacitetsutnyttjande. 
Förskolesegmentet påverkas av högre 
personalkostnader i Norge samt även i viss mån av 
nystartkostnader i Tyskland. Översynen av den 
svenska enhetsportföljen samt lägre kostnad för inhyrd 
personal har delvis motverkat resultat och 
marginaleffekten. Gymnasiesegmentets fortsatta 
satsningar på kvalitet, digitalisering och nystarter, samt 
marknadsföring, som föregående år primärt belastade 
kvartal fyra, påverkade också negativt. 

Koncernkostnader är högre än föregående år och 
förklaras av fortsatta satsningar på digitalisering, 
kostnader för implementering av nytt lönesystem och 
fastighetsprojekt kopplat till expansion. 

Finansnetto 

Finansnettot för perioden uppgick till -312 MSEK (-54). 
Varav räntekostnader för leasingskulder avseende  

nyttjanderättstillgångar, hänförligt till IFRS 16, var -271 
MSEK (-). Periodens räntekostnader exklusive IFRS 16 
var något lägre än föregående år -33 MSEK (-39).  

Periodens resultat och totalresultat 

Periodens resultat efter skatt minskade och uppgick till 
252 MSEK (282) vilket var en effekt av införandet av 
IFRS 16. Skattekostnaden för de första nio månaderna 
uppgick till -75 MSEK (-80) vilket motsvarar en effektiv 
skattesats om 23,0 procent (22,0). Totalresultatet för 
perioden uppgick till 188 MSEK (158) där föregående år 
påverkades negativt av aktuariella förluster relaterade 
till förmånsbestämda pensioner i Norge. Exklusive IFRS 
16 ökade periodens resultat till 343 (282) och 
totalresultatet ökade till 279 MSEK (158). 

Jämförelsestörande poster  

Jämförelsestörande poster uppgick till 36 MSEK (15). 

Jämförelsestörande poster 9 månader 

MSEK 2019/20 2018/19 

Omstruktureringskostnader (Koncern) -11 - 

Omstruktureringskostnader (Vux) - -15 

Omstruktureringskostnader (Grundskola) - -6 

Nedskrivning anläggningstillgångar -17 - 

Transaktionskostnader - -0 

Retroaktiva intäkter från tidigare år 11 36 

Pensionsreglering Norge 53 - 

Summa 36 15 

Förvärv, avyttringar, nystarter och avvecklingar 

Inför läsåret 2019/20 avyttrades eller stängdes tolv 
förskolor i Sverige med totalt ca 800 barn. En 
grundskola och tre gymnasieskolor stängdes, vilket 
påverkat enhetsportföljen och elevtalen från första 
kvartalet 19/20. Under de första nio månaderna har 18 
nystarter genomförts, fyra enheter har förvärvats och 
fyra enheter samordnats och ses nu som två. 

 

Första nio månaderna i sammandrag per segment 

  
Antal elever 
(genomsnitt) 

Nettoomsättning, 
MSEK 

Just. 
rörelseresultat 
(EBIT), MSEK 

Just. EBIT-
marginal 

Rörelseresultat 
(EBIT), MSEK 

EBIT-marginal 

  2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 

Förskola 20 670 20 328 2 743 2 610 93 96 3,4% 3,7% 146 96 5,3% 3,7% 

Grundskola 25 004 24 192 2 196 2 077 101 74 4,6% 3,6% 101 78 4,6% 3,8% 

Gymnasium  36 570 34 806 2 950 2 767 234 254 7,9% 9,2% 245 280 8,3% 10,1% 

Vuxenutbildning  -* -* 1 152 1 096 96 30 8,3% 2,7% 96 15 8,3% 1,4% 

Koncernjust, moderbolag - - 3 4 -75 -52 - - 522 -52 - - 

Totalt 82 245 79 326 9 044 8 554 449 402 5,0% 4,7% 6392 416 7,1% 4,9% 

1 Vuxenutbildningens volymer mäts inte på deltagarantal då utbildningarnas längd varierar från enstaka tillfällen till läsår 

2 Inkluderar effekt av införandet av ny redovisningsstandard för leasingavtal, IFRS 16 Leasingavtal, om 155 MSEK (0).   
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Kassaflöde och finansiell ställning 
I och med IFRS 16 redovisas leasingbetalningar under finansieringsverksamheten istället för under den löpande 
verksamheten. Därmed blir kassaflödet från den löpande verksamheten högre och kassaflödet från 
finansieringsverksamheten lägre, allt annat lika. I tredje kvartalet 2019/20 uppgick leasingbetalningar (ränta och 
amortering) hänförliga till nyttjanderättstillgångar till 352 MSEK och under de första nio månaderna uppgick betalningarna 
till 1 034 MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten är opåverkat av IFRS 16.  

Kassaflöde exklusive effekt av IFRS 16 

  Tredje kvartalet 9 månader Helår 

MSEK 
2019/20 

exkl. IFRS 
16* 

2018/19 
2019/20 

exkl. IFRS 
16* 

2018/19 2018/19 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 

250 264 579 539 785 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -112 -136 -144 -281 -101 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 139 129 435 258 684 

            

Investeringar avseende befintlig verksamhet1 -32 -108 -190 -263 -327 

Expansionsinvesteringar2 -7 -62 -88 -165 -232 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -38 -170 -278 -429 -559 

            

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -161 -81 -269 -233 -296 

            

PERIODENS KASSAFLÖDE -60 -122 -113 -403 -172 

* Avser räkenskaper med tillämpning av redovisningsprinciper gällande räkenskapsår tidigare än 1 juli 2019. Detta innebär redovisning  
  med tillämpning av leasingavtal med IAS 17, leasingbetalningar presenteras inom den löpande verksamheten och inte inom finansieringsverksamheten. 

I tredje kvartalet uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 139 MSEK (129). Det något högre kassaflödet 
var en följd av utveckling av rörelsekapitalet i kvartalet, -112 MSEK (-136). Periodens kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring av rörelsekapital var lägre än föregående år negativt påverkat av en administrativ 
engångskostnad om 42 MSEK relaterat till pensionsregleringen i Norge.  

Kassaflödet från investeringsverksamheten har delats upp i investeringar som avser den befintliga verksamheten1 och 
investeringar som avser expansion2. Investering i befintlig verksamhet var lägre än föregående år och uppgick till -32 
MSEK (-108) vilket gav ett fritt kassaflöde före expansion om 107 MSEK (21). Expansionsinvesteringarna i perioden var -
7 MSEK (-62). Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick totalt till -38 MSEK (-170). Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten uppgick till -161 MSEK (-81) som en följd av minskning av räntebärande skulder. 
Sammantaget uppgick kvartalets kassaflöde till -60 MSEK (-122). 

För de första nio månaderna uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 435 MSEK (258). Förbättringen 
berodde både på ett högre rörelseresultat och på en positiv utveckling av rörelsekapitalet, -144 MSEK (-281). 
Rörelsekapitalutvecklingen var mer normal detta år än motsvarande period föregående år då den påverkades av ett 
ovanligt gynnsamt rörelsekapital vid ingången av verksamhetsåret (1/7 2018). Investering i befintlig verksamhet uppgick 
till -190 MSEK (-263), vilket gav ett fritt kassaflöde före expansion om 245 MSEK (-5). Expansionsinvesteringarna i 
perioden var -88 MSEK (-165) varav huvuddelen avser investeringar i fastigheter i Norge om -60 MSEK (-149). 
Sammantaget uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten de första nio månaderna till -278 (-429). 
Finansieringsverksamhetens kassaflöde uppgick till -269 MSEK (-233). Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
inkluderar utdelning med -132 MSEK. Sammantaget uppgick kassaflödet under de första nio månaderna till -113 MSEK 
(-403). 

  

 

1 Med investeringar avseende befintlig verksamhet avses investeringar i annans fastighet, inventarier, immateriella 
anläggningstillgångar, finansiella anläggningstillgångar samt försäljning av finansiella anläggningstillgångar 

2 Med expansionsinvesteringar avses investeringar i ägda förskolebyggnader i Norge samt förvärv. 
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Finansiell ställning 

I och med införandet av IFRS 16 redovisas hyrda lokaler såsom nyttjanderättstillgång respektive leasingskuld i 
balansräkningen. Totalt har balansomslutningen per den sista mars ökat med 7 003 MSEK på grund av denna 
redovisningsförändring. Nedan kommenteras finansiell ställning exklusive effekter av IFRS 16.  

Koncernens eget kapital uppgick till 4 741 MSEK (4 421) och soliditeten ökade till 49,6 procent (46,8).   

Koncernens räntebärande nettoskuld per den 31 mars 2020 
uppgick till 2 320 MSEK (2 505). Minskningen av 
nettoskulden de senaste 12 månaderna beror på en 
kombination av lägre räntebärande skulder främst som en 
följd av den norska kronans försvagning, samt ökade likvida 
medel. Exklusive fastighetslån uppgick den justerade 
nettoskulden till 1 623 MSEK (1 844). Fastighetslånen, som 
består av både långfristiga lån i norska Husbanken och 
kortfristiga byggkrediter, har ökat med 36 MSEK de senaste 
12 månaderna till 697 MSEK (661). Byggnadstillgångarna 
har under samma period ökat med 15 MSEK till 1 066 
MSEK (1 051) och avser utbyggnad och förvärv av nya 
förskolor i Norge. 

Långfristiga räntebärande skulder var vid utgången av kvartalet 2 069 MSEK (2 221). Kortfristiga räntebärande skulder 
uppgick till 654 MSEK (579). Nettoskulden i förhållande till justerad EBITDA1 (rullande 12 månader) uppgick till 2,3 (2,8), 
vilket uppfyller koncernens finansiella mål att nettoskulden i förhållande till justerad EBITDA ska vara lägre än 3,0. Den 
fastighetsjusterade nettoskulden dividerat med justerad EBITDA1 (12m) uppgick till 1,6 (2,1). 

I Norge träffades under 2019 en överenskommelse mellan arbetsgivare, representerade av PBL, och arbetstagar-
organisationer inom förskola om en ny pensionsplan som gäller från 1 januari 2020. I korthet innebär den nya planen att 
cirka 90 procent av de nu anställda i den norska verksamheten övergår till ett premiebaserat pensionssystem medan 
övriga ligger kvar i det nuvarande förmånsbaserade systemet. Ändringen av pensionsplanen medför en minskad 
pensionsavsättning om 95 MSEK samt en administrativ engångskostnad om 42 MSEK. Sammantaget påverkas 
resultatet i tredje kvartalet positivt av pensionsregleringen med netto 53 MSEK vilket har redovisats som en 
jämförelsestörande post. Resultaträkningseffekten är något högre än tidigare kommunicerats beroende på ändrade 
aktuariella antaganden. Kassaflödet påverkas endast av den administrativa kostnaden på 42 MSEK. Den nya 
pensionsplanen medför högre löpande pensionskostnader om cirka 10 MSEK per år från och med den första januari 
2020. 

1 Införandet av IFRS 16 har en stor effekt på AcadeMedias finansiella rapporter. Nyckeltal som baseras på rullande 12 månader presenteras justerat för 
effekten av IFRS 16. Se sidorna 32-33 för definitioner. 

Skolpengsutveckling 2020 

Skolpengsökningen för AcadeMedias svenska förskolor beräknas i genomsnitt bli 1,4 (2,0) procent. Beräkningen är 
baserad på erhållna skolpengsbeslut för 89 procent av barnen viktat med barn- och kommunmix. Utöver skolpeng utgör 
cirka 3,5 (3,0) procent av intäkterna från föräldraavgifter enligt maxtaxesystemet. De svenska förskolornas maxtaxa 
räknas upp årligen av Skolverket. För 2020 är ökningen 3,7 procent (3,1). 

I Norge har de kommunala bidragen för förskola ökat med 3,7 (3,4) procent i genomsnitt, viktat med barn- och 
kommunmix. Fjolårets kommunicerade siffra på 3,4 procent blev slutligen 3,9 procent följt av att några kommuner 
reviderade sina bidrag. Även i Norge finns ett system med maxtaxa. Där utgör föräldraavgiften cirka 16 procent av 
intäkterna och föräldraavgiften räknas upp årligen med ett kostnadsindex som för 2020 har fastställts till 4,1 procent 
(3,5).  

Skolpengsökningen för grundskolesegmentet beräknas i genomsnitt bli 2,3 (3,5) procent. Beräkningen är baserad på 
erhållna skolpengsbeslut för 97 procent av eleverna viktat med barn- och kommunmix. Beräkningen avser enbart 
grundpeng och tar inte hänsyn till förändringar i fritidspeng eller socioekonomisk ersättning. AcadeMedia bedömer att när 
effekterna från fritidspeng och andra ersättningar medräknas kommer den totala intäktsökningen per elev vara något 
lägre än 2,3 procent.  

Skolpengsökningen för gymnasiesegmentet beräknas bli i genomsnitt 2,3 (2,0) procent. Skolpengsökningen har 
beräknats baserat på erhållna skolpengsbeslut för 63 procent av eleverna och är viktad med AcadeMedias elev- och 
programmix. Beräkningen avser enbart grundpeng och tar inte hänsyn till förändringar i avtalspriser för 
introduktionsprogram eller socioekonomisk ersättning. AcadeMedia bedömer att när effekterna från övriga kommuner 
samt avtalspriser för introduktionsprogram och andra ersättningar medräknas kommer den totala intäktsökningen per 
elev vara något under 2,0 procent.  

Sammantaget, bedöms skolpengsökningen 2020 för AcadeMedias samtliga svenska verksamheter vara i genomsnitt 2,1 
(2,5) procent baserat på närmare 80 procent av elevunderlaget. Talen har beräknats på de skolpengsbeslut AcadeMedia 
har fått och är viktade med AcadeMedias elevmix. Ökningarna i Sverige är något högre med de preliminära siffror som 
angavs i AcadeMedias senaste kvartalsrapport. 

2 342

2 133 2 179
2 266

2 544
2 490

2 320

3,1

2,5
2,4 2,4

2,6 2,5
2,3

15/16 16/17 17/18 18/19 Q1 Q2 Q3

Helår 19/20
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Förskola 
• Antal barn ökade med 1,6 procent till 21 310  

(20 975) i tredje kvartalet. 

• Omsättningen ökade 3,4 procent till 1 007 MSEK 
(974). 

• Justerat rörelseresultat (EBIT) minskade till 68 

MSEK (72). 

AcadeMedias segment förskola bedriver förskola i 
Sverige, Norge och Tyskland. I Sverige bedrivs 
verksamhet i ett stort antal kommuner med totalt 109 
enheter. I Norge är Espira den tredje största 
förskoleaktören med 104 enheter. I Tyskland bedrivs 
förskola på 47 enheter. Segmentet hade totalt 260 

enheter under kvartalet. 

Hantering och effekt av Covid-19 utbrottet 

Förskolorna i Norge och Tyskland har varit delvis 
stängda från mitten av mars efter nationella beslut i 
respektive land. I Sverige har förskolorna varit öppna. 
De ekonomiska effekterna har varit begränsade och 
uppgår till -3 MSEK hänförligt till att föräldraavgifter på 
sju enheter inte tagits ut i Tyskland. Bedömningen att 
den ekonomiska effekten kommer att vara cirka 10 
MSEK i det fjärde kvartalet. I Norge garanterade den 
norska regeringen full finansiering under stängningen.  

Utfall för tredje kvartalet 

Genomsnittligt antal barn ökade med 1,6 procent 
jämfört med föregående år och uppgick till 21 310  
(20 975). Ökningen var en följd av nystarter, förvärv, 
samt elevtillväxt i befintliga enheter. Rensat för de tolv 
enheter i Sverige med cirka 800 barn, som föregående 
år avyttrades eller avvecklades, ökade antalet barn 
med 5,6 procent. Omsättningen ökade med 3,4 procent 
och uppgick till 1 007 MSEK (974), främst drivet av 
nystarter i Tyskland. Valutaeffekter påverkade 
omsättningen negativt med 18 MSEK. 

Justerat rörelseresultatet (EBIT) minskade och uppgick 
till 68 MSEK (72) och marginalen minskade till 6,8 
procent (7,4). Marginalförsämringen förklaras av högre 
personalkostnader i Norge som en följd av den nya 
bemanningsnormen samt högre pensionskostnader. 

Rörelseresultatet (EBIT) var 121 MSEK (72) och 
rörelsemarginalen 12,0 procent (7,4). Resultatet 
påverkades av jämförelsestörande poster som uppgick 
till 53 MSEK, en positiv engångseffekt av övergången 
till premiebaserade pensioner för cirka 90 procent av de 
anställda i Norge.  

Utfall för första nio månaderna 

Genomsnittligt antal barn ökade med 1,7 procent under 
de första nio månaderna och uppgick till 20 670 
(20 328). Omsättning ökade med 5,1 procent och 
uppgick till 2 743 MSEK (2 610). Valutaeffekten 
påverkade omsättningen negativt med 21 MSEK. 

Justerat rörelseresultatet (EBIT) minskade och uppgick 
till 93 MSEK (96) och rörelsemarginalen var 3,4 procent 
(3,7). Översynen av den svenska enhetsportföljen 
föregående år samt lägre kostnad för inhyrd personal 
har delvis motverkat högre personalkostnader i Norge. 
Rörelseresultatet (EBIT) var 146 MSEK (96) och 
rörelsemarginalen var 5,3 procent (3,7). 

Verksamhetsförändringar 

Under första halvåret har elva förskolor öppnats och tre 
förvärvats, merparten i Tyskland. Under tredje kvartalet 
har expansionen i Tyskland fortsatt och tre förskolor har 
öppnat, samtidigt har fyra enheter konsoliderats till två. 
Under fjärde kvartalet planeras två nya förskolor att 
öppna. Planen att öppna 15-20 nya förskolor i Tyskland 
under 2020/21 kvarstår. Vid behov kommer 
öppningarna senareläggas. För att möjliggöra denna 
och framtida expansion förstärker vi nu den centrala 
organisationen 

 

 Tredje kvartalet   9 månader   Helår 

 (MSEK) 2019/20 2018/19 Förändring   2019/20 2018/19 Förändring   2018/19 

Nettoomsättning 1 007 974 3,4%   2 743 2 610 5,1%   3 619 

EBITDA 142 92 54,3%   211 155 36,1%   262 

EBITDA-marginal, % 14,1% 9,4% 4,7 p.e.   7,7% 5,9% 1,8 p.e.   7,2% 

Avskrivningar -20 -19 -5,3%   -60 -55 -9,1%   -68 

Förvärvsrelaterade avskrivningar -1 -1 -   -4 -4 -   -5 

Rörelseresultat (EBIT) 121 72 68,1%   146 96 52,1%   189 

EBIT-marginal, % 12,0% 7,4% 4,6 p.e.   5,3% 3,7% 1,6 p.e.   5,2% 

Jämförelsestörande poster 53 -  -   53 - -   - 

Justerat rörelseresultat (EBIT) 68 72 -5,6%   93 96 -3,1%   189 

Justerad EBIT-marginal, % 6,8% 7,4% -0,6 p.e.   3,4% 3,7% -0,3 p.e.   5,2% 

Antal barn och elever 21 310 20 975 1,6%   20 670 20 328 1,7%   20 576 

Antal enheter 260 254 2,4%   257 253 1,6%   254 

Segmenten redovisas exkl. IFRS 16. Den totala effekten av IFRS 16 redovisas endast på konsoliderad nivå, se not 1 och 2.  
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Grundskola 
• Antal elever ökade med 3,8 procent till 25 339 (24 

417) i tredje kvartalet. 

• Omsättningen ökade med 5,4 procent till 801 MSEK 
(760). 

• Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 40 MSEK (35). 

AcadeMedias grundskolesegment bedriver grundskole-
verksamhet i ett stort antal kommuner i Sverige under 
varumärkena Pysslingen Skolor, Vittra och Pops 
Academy. Verksamheten är helt baserad på 
skolpengssystemet. Segmentet hade 109 enheter 
under kvartalet. 

Hantering och effekt av Covid-19 utbrottet 

Grundskolan i Sverige har inte omfattats av någon 
myndighetsrekommendation om att övergå till 
distansundervisning. Dock har några enheter på grund 
av personalfrånvaro periodvis gått över till att undervisa 
elever på distans. Även frånvarande elever har 
erbjudits distansundervisning. Verksamheten 
förbereder sig för att helt övergå till distansundervisning 
om ett sådant myndighetsbeslut skulle komma. Ingen 
ekonomisk påverkan i kvartalet och om situationen är 
oförändrad är bedömningen att den ekonomiska 
påverkan kommer att vara begränsad. 

Utfall för tredje kvartalet 

Genomsnittligt antal elever ökade med 3,8 procent 
jämfört med föregående år och uppgick till 25 339     
(24 417). Tillväxten, förutom förvärvet av Pops 
Academy, avser tillväxt på befintliga enheter som i 
vissa fall har utökat sin kapacitet. Justerat för förvärvet 
ökade antalet elever med 2,4 procent. 
Nettoomsättningen ökade med 5,4 procent och uppgick 
till 801 MSEK (760), vilket utöver elevtalsökningen även 
berodde på den årlig skolpengsjustering. 

Rörelseresultatet (EBIT) ökade jämfört med föregående 
år och uppgick till 40 MSEK (35). Detta motsvarar en 
rörelsemarginal om 5,0 procent (4,6). Segmentets 

resultat och marginal påverkades främst av fler elever 
och högre kapacitetsutnyttjande på befintliga enheter. 

Utfall för de första nio månaderna 

Genomsnittligt antal elever ökade med 3,4 procent och 
uppgick till 25 004 (24 192). Nettoomsättningen ökade 
med 5,7 procent till 2 196 MSEK (2 077) och berodde 
främst på fler elever, men också på årlig 
skolpengsjustering samt högre stöd för elever med 
särskilda behov och statsbidrag.  

Det justerade rörelseresultatet var högre än föregående 
år och uppgick till 101 MSEK (74) och marginalen 
ökade till 4,6 procent (3,8). Fler elever på befintliga 
enheter i kombination med stabila personalkostnader 
påverkade positivt. Vakanta stabstjänster och släpande 
nyanställningar bidrog också om än temporärt. 
Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 29,5 procent 
och uppgick till 101 MSEK (78), rörelsemarginalen 
uppgick till 4,6 procent (3,8). 

Verksamhetsförändringar 

Per den 1 december förvärvades Pops Academy en 
skola med 330 elever. En mindre grundskola 
förvärvades efter rapportperiodens utgång. 

 

 

 

 

Grundskola (Sverige) Tredje kvartalet   9 månader   Helår 

  2019/20 2018/19 Förändring   2019/20 2018/19 Förändring   2018/19 

Nettoomsättning, MSEK 801 760 5,4%   2 196 2 077 5,7%   2 857 

EBITDA, MSEK 58 51 13,7%   150 124 21,0%   203 

EBITDA-marginal, % 7,2% 6,7% 0,5 p.e.   6,8% 6,0% 0,8 p.e.   7,1% 

Avskrivningar -17 -16 -6,3%   -48 -45 -6,7%   -60 

Förvärvsrelaterade avskrivningar -0 -0 n.a.   -1 -1 -   -1 

Rörelseresultat (EBIT), MSEK 40 35 14,3%   101 78 29,5%   141 

EBIT-marginal, % 5,0% 4,6% 0,4 p.e.   4,6% 3,8% 0,8 p.e.   4,9% 

Jämförelsestörande poster, MSEK - - n.a.   - 4 n.a.   -4 

Justerat rörelseresultat (EBIT), MSEK 40 35 14,3%   101 74 36,5%   145 

Justerad EBIT-marginal, % 5,0% 4,6% 0,4 p.e.   4,6% 3,6% 1 p.e.   5,1% 

Antal elever 25 339 24 417 3,8%   25 004 24 192 3,4%   24 265 

Antal enheter 109 110 -0,9%   109 110 -0,9%   110 

Segmenten redovisas exkl. IFRS 16. Den totala effekten av IFRS 16 redovisas endast på konsoliderad nivå, se not 1 och 2.  
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Gymnasium (Sverige) 
• Antal elever ökade med 5,2 procent i tredje kvartalet 

och uppgick till 36 291 (34 481). 

• Omsättningen ökade 5,8 procent under tredje 
kvartalet till 1 064 MSEK (1 006).  

• Justerat rörelseresultat (adj. EBIT) minskade till 98 
MSEK (102). 

AcadeMedias gymnasiesegment bedriver gymnasie-
utbildning över hela Sverige under 14 olika varumärken 
med både studieförberedande samt yrkesförberedande 
program. Verksamheten är helt baserad på skolpengs-
systemet. Segmentet hade 143 enheter under kvartalet.  

Hantering och effekt av Covid-19 utbrottet 

AcadeMedia har följt myndighetsdirektiv och 
rekommendationer vilket innebär att samtliga 
gymnasieenheter sedan mitten av mars övergått till 
distansundervisning. Inverkan på den dagliga 
verksamheten har varit stor men de ekonomiska 
effekterna i kvartalet är försumbara och utsikten för 
kvartal fyra är att den ekonomiska påverkan kommer att 
vara begränsad. 

Utfall för tredje kvartalet 

Antalet elever ökade med 5,2 procent jämfört med 
samma period föregående år och uppgick till 36 291 
(34 481). Tillväxten beror på att fyra nya skolor öppnats 
samt att tio nystarter från hösten 2018 och 2017 har fyllt 
på med ytterligare årskullar. Dessa 14 nystarter har 
tillsammans tagit in cirka 870 elever jämfört med 
föregående år. Nettoomsättningen ökade med 5,8 
procent till 1 064 MSEK (1 006) som ett resultat av 
elevtalsökning och den årliga skolpengsjusteringen.  

Justerat rörelseresultat uppgick till 98 MSEK (102) 
vilket motsvarade en marginal om 9,2 procent (10,1). 
De permanenta kvalitetshöjande satsningarna som 
genomförts på Praktiska har fått effekt. Vår bedömning 
är att vi kommit långt i detta arbete och alla 
Skolinspektionens kvalitetsgranskningar är nu 
avslutade. I tredje kvartalet föregående år erhölls 7 
MSEK i retroaktiv kompensation för 2018 från  

Göteborgs Stad. Retroaktiv kompensation hänförlig till 
innevarande verksamhetsår klassificeras inte som 
jämförelsestörande. 

Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 13 MSEK 
jämfört med föregående år och uppgick till 109 MSEK 
(122), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 10,2 
procent (12,1). Jämförelsestörande poster i kvartalet 
uppgick till 11 MSEK (20) hänförligt till retroaktiva 
intäkter från tidigare verksamhetsår.  

Utfall för de första nio månaderna 

Antal elever ökade med 5,1 procent till 36 570 (34 806) 
och nettoomsättningen ökade med 6,6 procent till 2 950 
MSEK (2 767). Tillväxten berodde på nystarter samt 
högre intäkt per elev. Rörelseresultatet (EBIT) 
minskade och uppgick till 245 MSEK (280), 
rörelsemarginalen var 8,3 procent (10,1). Justerat 
rörelseresultat uppgick till 234 MSEK (254). 

Fortsatta satsningar på kvalitet inom Praktiska, 
digitalisering samt nystarter har tyngt resultatet. 
Perioden har även påverkats av tidigarelagda 
marknadsföringsinsatser som primärt belastade kvartal 
fyra föregående år. På helåret förväntar vi oss 
fortfarande ett resultat i linje med föregående år. 

Verksamhetsförändringar 

Inför höstterminen 2020 marknadsförs fem nya skolor. 
Vi ser ett stort intresse från eleverna och vi ser mycket 
fram emot att välkomna dessa nya verksamheter.

 

Gymnasium (Sverige) Tredje kvartalet   9 månader   Helår 

  2019/20 2018/19 Förändring   2019/20 2018/19 Förändring   2018/19 

Nettoomsättning, MSEK 1 064 1 006 5,8%   2 950 2 767 6,6%   3 757 

EBITDA, MSEK 153 160 -4,4%   367 385 -4,7%   506 

EBITDA-marginal, % 14,4% 15,9% -1,5 p.e.   12,4% 13,9% -1,5 p.e.   13,5% 

Avskrivningar -43 -38 -13,2%   -119 -103 -15,5%   -138 

Förvärvsrelaterade avskrivningar -1 -1 -   -3 -3 -   -4 

Rörelseresultat (EBIT), MSEK 109 122 -10,7%   245 280 -12,5%   364 

EBIT-marginal, % 10,2% 12,1% -1,9 p.e.   8,3% 10,1% -1,8 p.e.   9,7% 

Jämförelsestörande poster, MSEK 11 20 n.a.   11 26 n.a.   20 

Justerat rörelseresultat (EBIT), MSEK 98 102 -3,9%   234 254 -7,9%   344 

Justerad EBIT-marginal, % 9,2% 10,1% -0,9 p.e.   7,9% 9,2% -1,3 p.e.   9,2% 

Antal elever 36 291 34 481 5,2%   36 570 34 806 5,1%   34 653 

Antal enheter 143 143 -   143 143 -   143 

Segmenten redovisas exkl. IFRS 16. Den totala effekten av IFRS 16 redovisas endast på konsoliderad nivå, se not 1 och 2.  
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Vuxenutbildning (Sverige) 
• Omsättningen ökade med 4,6 procent till 410 

MSEK (392). 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 43 MSEK (19).  

AcadeMedias vuxenutbildning är Sveriges största aktör 
inom vuxenutbildning och finns på cirka 150 platser i 
landet. Segmentet arbetar inom tre huvudsakliga 
kundgrupper: kommunal vuxenutbildning, 
yrkeshögskola och arbetsmarknadstjänster. 

Hantering och effekt av Covid-19 utbrottet 

AcadeMedia har följt myndighetsdirektiv och 
rekommendationer vilket innebär att fler än 20 000 
elever och deltagare sedan 18 mars övergått till 
distansundervisning. Segmentets långa erfarenhet av 
distansundervisning och egenutvecklade digitala 
lärplattformar och verktyg möjliggjorde för en snabb 
omställning. En nära dialog förs med våra kunder för att 
garantera kontinuitet i våra utbildningar. Inverkan på 
den dagliga verksamheten har varit stor men de 
ekonomiska effekterna är små.  

Utfall för tredje kvartalet 

Nettoomsättningen ökade med 4,6 procent och uppgick 
till 410 MSEK (392). Rörelseresultatet (EBIT) ökade 
och uppgick till 43 MSEK (19), vilket motsvarade en 
rörelsemarginal om 10,5 procent (4,8).  

Periodens resultatförbättring var hänförlig till samtliga 
affärsområden, yrkeshögskola, kommunal 
vuxenutbildning men även till arbetsmarknadstjänster 
som visar ett svagt positivt resultat. Tredje kvartalet är 
ett säsongsmässigt starkt kvartal med många 
utbildningsdagar och efterfrågan inom både 
yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning har varit 
fortsatt god. Kvalitetshöjande insatser inom 
yrkeshögskola har resulterat i lägre avbrottsfrekvens 
och högre lönsamhet.  

Arbetsförmedlingen har gjort det möjligt för leverantörer 
att avsluta det volymkänsliga avtalet för Yrkes- och 
studieförberedande moduler (YSM) i samband med 

sista optionsförlängningen den 31 oktober 2020.  

 

Utfall för de första nio månaderna 

Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade  

med 5,1 procent till 1 152 MSEK (1 096). Justerat 
rörelseresultat ökade till 96 MSEK (30) och marginalen 
var 8,3 procent (2,7). Rörelseresultatet uppgick till 96 
MSEK (15) och rörelsemarginalen var 8,3 procent (1,4). 
Den högre omsättningen och det starkare resultatet är 
hänförligt till att segmentets sammansättning förändrats 
där de mer lönsamma delarna utgör en större andel.  

Verksamhetsförändringar 

Inom kommunal vuxenutbildning pågår upphandlingar 
med Stockholm stad och Göteborg stad. Båda 
upphandlingar är delvis överprövade. För att säkerställa 
vuxenutbildning under överprövningsperioden kommer 
temporära avtal tecknas. För de avtalsområden som 
inte överprövats har ordinarie avtal tecknats. 
AcadeMedias tilldelning omfattas i stor utsträckning av 
överprövningen, men de ordinarie avtal som tecknats 
och de temporära avtalen medför stabilitet i befintlig 
affär fram till 31 december 2020. Preliminärt innebär 
tilldelningen att i Stockholm bibehålls omsättning och 
marknadsledande position och i Göteborg minskar 
omsättningen men marginal bibehålls. 

Marknadsutveckling 

Arbetslösheten i Sverige ökar. Människor som arbetat 
inom sektorer som drabbats hårt av coronakrisen 
kommer att behöva ställa om till nya yrken för att inte 
fastna i arbetslöshet. Regeringen har annonserat stora 
åtgärdspaket och ökade anslag för vuxenutbildning. 
AcadeMedia har en bred avtalsportfölj och lång 
erfarenhet av distansundervisning vilket gör att vi är väl 
rustade att möta en ökad efterfrågan på marknaden. 

 

Vuxenutbildning (Sverige) Tredje kvartalet   9 månader   Helår 

  2019/20 2018/19 Förändring   2019/20 2018/19 Förändring   2018/19 

Nettoomsättning, MSEK 410 392 4,6%   1 152 1 096 5,1%   1 478 

EBITDA, MSEK 47 22 113,6%   107 26 311,5%   32 

EBITDA-marginal, % 11,5% 5,6% 5,9 p.e.   9,3% 2,4% 6,9 p.e.   2,2% 

Avskrivningar -2 -2 -   -7 -7 -   -10 

Förvärvsrelaterade avskrivningar -1 -1 -   -4 -4 -   -5 

Rörelseresultat (EBIT), MSEK 43 19 126,3%   96 15 540,0%   17 

EBIT-marginal, % 10,5% 4,8% 5,7 p.e.   8,3% 1,4% 6,9 p.e.   1,2% 

Jämförelsestörande poster, MSEK - - n.a.   - -15 n.a.   -15 

Justerat rörelseresultat (EBIT), MSEK 43 19 126,3%   96 30 220,0%   32 

Justerad EBIT-marginal, % 10,5% 4,8% 5,7 p.e.   8,3% 2,7% 5,6 p.e.   2,2% 

Segmenten redovisas exkl. IFRS 16. Den totala effekten av IFRS 16 redovisas endast på konsoliderad nivå, se not 1 och 2.  
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Kvalitet 
AcadeMedias vision är att leda utvecklingen av framtidens utbildning. För att göra det är ett av våra mål att vara ledande 
på lärande, där den främsta indikatorn är ”100% - alla ska i mål”. Det kan vi bara nå genom att leverera den bästa 
utbildningskvaliteten inom de områden som koncernen är verksam i. För att uppnå detta jobbar vi på AcadeMedia 
fokuserat med systematiskt kvalitetsarbete. Vi har en gemensam kvalitetsledningsmodell och vår storlek ger bra 
förutsättningar för att driva utvecklingsfrågor och hitta former för erfarenhetsutbyte i stor skala. Vi är en lärande 
organisation i ständig utveckling. 

”Genom att erbjuda en god miljö för lärande bidrar AcadeMedia till att människor och samhällen kan utvecklas och växa. 
Alla elever har samma rätt till utbildning av hög kvalitet, oavsett bostadsort och bakgrund. En god miljö för lärande 
handlar om att se varje enskild elevs behov och möjligheter. ” AcadeMedias hållbarhetsrapport 2018/19. 

Enkätresultat från vårdnadshavare och elever 

Under tredje kvartalet sammanställs enkätresultat från undersökningar bland vårdnadshavare och elever.  

I Sverige kommer resultaten från AcadeMedias årliga enkätundersökning som riktar sig till samtliga förskolor, 
grundskolor och gymnasieskolor inom koncernen och som syftar till att följa upp nöjdheten, undervisningen och lärmiljön 
i verksamheten. I enkäten ställs också den centrala frågan om i vilken utsträckning man är beredd att rekommendera 
den egna verksamheten till andra. Totalt sett var resultaten högre än föregående år. En närmare redogörelse för utfallen 
per skolform presenteras nedan. Procentsatserna reflekterar andelen respondenter som svarat något av de högsta 
svarsalternativen (7-10).  

I Norge har Utdanningsdirektoratet3 presenterat utfallet från den årliga nationella norska kundundersökningen. Den riktar 
sig till samtliga vårdnadshavare med barn i norska förskolor – såväl kommunala som fristående. I Tyskland har inga 
övergripande kvalitetsuppföljningar genomförts under det tredje kvartalet. 

Förskola 

Årets enkätresultat visar att kundnöjdheten inom svenska förskolan ökat jämfört med föregående år. 86 (83) procent av 
föräldrarna anger att de kan rekommendera sitt barns förskola och 92 (91) procent uppger att deras barn trivs på 
förskolan. På frågan ”Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola” svarar 84 (84) procent av föräldrarna något 
av de högsta svarsalternativen.  

Utfallet från den årliga nationella norska kundundersökningen, som genomförs av Utdanningsdirektoratet, visar att 
föräldrar till barn på AcadeMedias förskolor är lika nöjda med verksamheten som riksgenomsnittet (4,5 på en femgradig 
skala). Resultatet är oförändrat jämfört med de senaste två åren och fortsätter ligga över de kommunala förskolornas 
genomsnitt (4,4) och strax under de privata (4,6). I likhet med föregående år når AcadeMedias norska förskolor högst 
resultat på frågorna om barnets trivsel och utveckling (4,8 resp. 4,6). Lägst resultat noteras på områdena ute- och 
innemiljö (4,2), barnens och föräldrarnas delaktighet (4,2) och information till föräldrarna (4,3).  

Grundskola 

Även inom grundskolorna har nöjdheten ökat markant. Andelen grundskoleelever som kan rekommendera sin skola 
uppgår nu till 68 (65) procent, medan den för föräldrarna ligger på 78 (74) procent. Trivselgraden stiger bland eleverna till 
78 (76) procent och bland föräldrarna till 83 (81) procent. Andelen elever och föräldrar som är nöjda med undervisningen 
är 72 (70) respektive 78 (77) procent. 

Gymnasieskola  

AcadeMedias gymnasieelever är mer nöjda med skolan i sin helhet i årets enkätundersökning jämfört med föregående 
år, 72 (71) procent uppger de högsta svarsalternativen på denna fråga. Andelen elever som kan rekommendera skolan 
till andra ökar till 69 (68) procent och även trivseln bland gymnasieeleverna ligger något högre än föregående år, 78 (77) 
procent. På frågan ”Jag är nöjd med undervisningen på min skola” anger 72 (69) procent något av de högsta 
svarsalternativen. Det bör noteras att variationerna mellan verksamheterna är stora inom gymnasiesegmentet.  

Vuxenutbildning 

Sammanställningar av vuxenutbildningens deltagarenkäter avseende höstterminen 2019 visar att deltagarnas nöjdhet är 
fortsatt hög och ökar markant jämfört med föregående år till 86,4 procent (80,2). Benägenheten att rekommendera 
AcadeMedias verksamheter till andra ökar också till 86,4 procent (84,3). 

Även kunskapsresultaten avseende 2019 för de olika verksamhetsområdena inom AcadeMedias vuxenutbildning har 
sammanställts. Bland dessa kan nämnas att andelen elever i grundläggande vuxenutbildning som nådde godkända 
betyg minskade till 87,3 (88,0) procent (riksgenomsnittet 2018 uppgick till 89,0 procent). Andelen elever som nådde 
godkända betyg inom gymnasial vuxenutbildning ökade till 83,9 (83,3) procent (riksgenomsnittet år 2018 uppgick till 88,1 

 

3 den norska motsvarigheten till Skolverket 
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procent). Andelen elever som fullföljde utbildningen med examen inom yrkeshögskoleutbildning minskade till 66 (69) 
procent (riksgenomsnitt för 2018 förväntas hamna mellan 72 och 73 procent enligt MYH:s statistiska årsrapport för 
2019). 

Positiv kvalitetsutveckling för våra praktiska utbildningar 

AcadeMedia förvärvade Praktiska Gymnasiet 2017 och inledde året efter ett omfattande kvalitetsarbete som nu givit 
resultat. Under kvartalet har huvudmannen och ett antal enheter med anmärkningar från Skolinspektionen fått besked 
om att de klarat granskningarna. Det är mycket glädjande att våra medarbetares hårda kvalitetsarbete nu visar resultat. 

Medarbetare  
Inom AcadeMedias svenska verksamheter genomförs varje år en medarbetarundersökning. Syftet är att kartlägga 
verksamhetens styrkor och tydliggöra förbättringsområden. Årets medarbetarundersökning hade en svarsfrekvens på 80 
procent (81). Resultaten visar på stabila och höga resultat i nöjd medarbetarindex sedan 2013. Vidare visar 
undersökningen att 84 procent (85) av medarbetarna är stolta över sin arbetsplats och tre av fyra ser goda möjligheter att 
utvecklas i sin yrkesroll. Chefer inom AcadeMedia får ett fortsatt gott omdöme där 83 procent (84) av medarbetarna 
anger att de har ett starkt förtroende för sin chef. 81 procent (80) av medarbetarna svarar att de skulle rekommendera 
sin arbetsplats till andra. 

Inom Espira genomfördes i januari 2020 en motsvarande medarbetarundersökning. Årets medarbetarnöjdhet låg på 4,3 
på en 5-gradig skala, en nedgång från 4,4 föregående år. 78 procent (80) av medarbetarna skulle rekommendera sin 
arbetsplats till andra och 92 procent (93) känner sig uppskattade av sin chef och gillar sina arbetsuppgifter. Svaren från 
de pedagogiska ledarna visade att 81 procent (85) skulle rekommendera sin arbetsplats. Både medarbetare och 
pedagogiska ledare är stolta över att jobba inom Espira (med snitt på 6,0 respektive 6,2 på en 7-gradig skala).  

De tyska verksamheterna har ännu inte genomfört sin medarbetarundersökning. 

Medeltalet årsanställda i kvartalet uppgick till 12 759 (12 605) vilket motsvarar en ökning på 1,2 procent. Under de första 
nio månaderna uppgick medelantalet årsanställda till 12 668 (12 378). I den svenska verksamheten var medelantalet 
kvinnor 67,1 procent (67,7) i kvartalet. Personalomsättningen i Sverige, mätt som andel personer som slutat, uppgick till 
15,8 procent ackumulerat över nio månader juli-mars jämfört med 17,8 procent motsvarande period föregående år. 
Sjukfrånvaron för AcadeMedias personal i Sverige (ackumulerat snitt korttidssjukfrånvaro <90 dagar) uppgick till 4,5 
procent (4,7) under de första nio månaderna. Sjukfrånvaron för mars månad uppgick till 8,8 procent, 3,3 procentenheter 
högre än samma period föregående år.  

Moderbolaget 
Omsättningen under de första nio månaderna uppgick till 6 MSEK (4). Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick till -
12 MSEK (-13) och resultat efter skatt uppgick till -20 MSEK (-29). Moderbolagets tillgångar utgörs av i allt väsentligt av 
andelar i koncernföretag och fordringar på koncernföretag. Verksamheten är finansierad med eget kapital och banklån. 
Eget kapital i moderbolaget uppgick per den 31 mars 2020 till 2 591 MSEK (2 707). Moderbolagets räntebärande skulder 
uppgick per den 31 mars 2020 till 1 274 MSEK (1 400). 

Ägare och aktieinformation 
AcadeMedia AB (publ) är ett publikt aktiebolag som är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016. Under andra kvartalet 
har antalet aktier och röster ökat som en följd av inlösen av teckningsoptioner inom ramen för det 
teckningsoptionsprogram för koncernledningen som infördes vid den extra bolagsstämman den 1 juni 2016 
(Teckningsoptionsprogrammet 2016). Totalt ökade antalet aktier och röster med 84 460 stamaktier och lika många 
röster.   

Per den 31 mars 2020 uppgick aktiekapitalet till 105 548 345 SEK och antalet aktier uppgick till totalt 105 548 345 aktier 
fördelat på 105 300 103 stamaktier och 248 242 C-aktier. Kvotvärdet är 1,00 kr per aktie. Mellby Gård AB är största 
ägare i AcadeMedia med 21,0 procent av kapitalet per 31 mars 2020. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
AcadeMedia har inga väsentliga händelser att rapportera efter rapportperiodens utgång. 

Övrigt koncernen 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

AcadeMedia kategoriserar risker som operationella, externa och finansiella och de beskrivs utförligt i AcadeMedia ABs 
årsredovisning för 2018/19. De operationella riskerna är de mest väsentliga riskerna för AcadeMedia och de består 
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exempelvis av variationer i efterfrågan och elevtal, risker relaterade till försörjning av kvalificerade medarbetare och 
lönekostnader, risker relaterade till kvalitetsbrister, avtalsefterlevnad inom vuxenutbildningen, AcadeMedias anseende 
och varumärke, tillstånd samt ansvars- och fastighetsrisker. Vid en sjunkande efterfrågan på en specifik enhet utgör fasta 
kostnader och därmed hyreskostnader en risk. 
 
Coronavirusets spridning har haft betydande påverkan på AcadeMedias verksamhet på grund av de beslut som 
regeringarna i de länder där AcadeMedia finns har fattat. Den ekonomiska effekten under det tredje kvartalet har dock 
varit begränsad. Ingen kan idag säga hur stor smittspridningen kommer att bli eller hur länge den kommer att pågå, det 
är därför osäkert hur denna pandemi kommer att påverka vår verksamhet längre fram. Det finns en risk att verksamheter 
hålls stängda i längre perioder, att nyetableringar inte kan genomföras i den takt som planerats samt att besluten att 
kompensera AcadeMedia för intäktsbortfall ändras. 

 

Säsongsvariationer 

AcadeMedias fyra segment har olika säsongsvariationer. De tre skolsegmenten har en stabil säsongsvariation samtidigt 
som vuxenutbildningssegmentet har en mer oregelbunden säsongsvariation. Säsongsvariationerna beskrivs mer utförligt 
i AcadeMedia ABs årsredovisning för 2018/19. 

De tre skolsegmenten påverkas i stor utsträckning av skolornas lovperioder så som sommarlov, jul, nyår och påsk. 
Under dessa perioder är aktiviteten och intäkterna lägre. Störst inverkan har ledigheten på första kvartalet. Vidare 
påverkar lönerevisionen, sker första september för merparten av lärarna i Sverige, marginalen negativt under andra 
kvartalet. Skolpengen justeras först i början av varje kalenderår i Sverige, Norge och Tyskland, vilket ger en positiv effekt 
på intäkterna samtidigt som kostnadsmassan hålls relativ intakt. Sammantaget ger detta en ganska stabil säsongs-
utveckling med lägre resultatnivåer under de första nio månaderna för att sedan vända och ge betydligt starkare tredje 
och fjärdekvartal.  

Vuxenutbildningen har inte ett återkommande säsongsmönster på samma sätt som skolsegmenten. Säsongsvariationen 
präglas främst av avtalsportföljen och samhällets satsningar. Antalet arbetsdagar eller utbildningsdagar i perioden samt 
semestrar kan påverka i viss mån. 

Framtidsutsikter 
AcadeMedia lämnar ingen prognos.  
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Kalendarium 
28 augusti 2020  Bokslutskommuniké 

23 oktober 2020  Delårsrapport för första kvartalet 

27 oktober 2020  Årsredovisning 2019/20 

26 november 2020 Årsstämma 2020 

3 februari 2021  Delårsrapport för andra kvartalet 

6 maj 2021  Delårsrapport för tredje kvartalet 

 

 

I övrigt hänvisas till AcadeMedias hemsida https://corporate.academedia.se 

 

Stockholm den 5 maj 2020 

 

 

Marcus Strömberg 
Verkställande direktör och koncernchef 

 

 

AcadeMedia AB (publ) 

Org. nr. 556846-0231 
Box 213, 101 24 Stockholm 
tel. +46-8-794 42 00 

www.academedia.se 

 
För mer information, kontakta: 
 

Marcus Strömberg, VD och koncernchef 
Telefon: +46-8-794 4200 
E-post: marcus.stromberg@academedia.se 

Katarina Wilson, CFO 
Telefon: +46-8-794 42 91 
E-post: katarina.wilson@academedia.se  

  
 

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 08:00 CET.  

https://corporate.academedia.se/
http://www.academedia.se/
mailto:marcus.stromberg@academedia.se
mailto:katarina.wilson@academedia.se
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Granskningsrapport 

Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) 
upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen 
 

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för AcadeMedia AB för perioden 1 juli 2019 till 31 mars 2020. 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella 
delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
finansiella delårsinformation 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 ISA 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 5 maj 2020 

 

PricewaterhouseCoopers AB 

Patrik Adolfson   Eva Medbrant  
Auktoriserad revisor   Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor  
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Rapport över koncernens totalresultat 

    Tredje kvartalet 9 månader 
Rullande 
12 mån 

Helår 

MSEK Not 2019/20 
2019/20 ex 

IFRS 161 
2018/19 2019/20 

 2019/20 ex 
IFRS 161 

2018/19 
Apr 19-
Mar 20 

2018/19 

Nettoomsättning 3 3 284 3 284 3 135 9 044 9 044 8 554 12 206 11 715 

Kostnad sålda tjänster   -259 -259 -253 -776 -776 -743 -1 030 -997 

Övriga externa kostnader   -297 -648 -628 -887 -1 921 -1 855 -2 583 -2 517 

Personalkostnader   -2 064 -2 064 -1 964 -5 644 -5 644 -5 330 -7 586 -7 272 

Avskrivningar   -85 -85 -76 -243 -243 -212 -311 -280 

Förvärvsrelaterade avskrivningar   -4 -4 -4 -12 -12 -12 -16 -16 

Avskrivningar nyttjanderättstillgångar   -302 - - -879 - - - - 

Jämförelsestörande poster2   36 36 20 36 36 15 22 1 

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER   -2 975 -3 025 -2 905 -8 405 -8 560 -8 137 -11 504 -11 080 

                    

RÖRELSERESULTAT (EBIT)   309 259 231 639 484 416 703 635 

                    

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 4 4 2 4 4 2 5 3 

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -14 -14 -16 -45 -45 -57 -60 -72 

Räntekostnader avseende fastighets leasing 7 -91 - - -271 - - - - 

Finansiella poster (netto)   -101 -10 -14 -312 -40 -54 -55 -69 

                    

RESULTAT FÖRE SKATT   208 249 216 328 444 362 648 566 

Skatt   -47 -56 -45 -75 -101 -80 -157 -136 

PERIODENS RESULTAT   161 193 172 252 343 282 491 431 

                    

Övrigt totalresultat                   

Poster som inte kommer att återföras till resultatet                  

Aktuariella vinster och förluster   -7 -7 -54 -7 -7 -142 3 -133 

Uppskjuten skatt relaterad till aktuariella 
vinster och förluster 

  1 1 12 1 1 31 -1 29 

    -5 -5 -42 -5 -5 -111 7 -104 

Poster som kommer att återföras till resultatet                   

Omräkningsdifferenser   -41 -41 29 -59 -59 -13 -48 -3 

Periodens övriga totalresultat   -46 -46 -13 -64 -64 -124 -46 -106 

TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN   115 147 159 188 279 158 445 324 

                    

Periodens resultat hänförligt till:                   

Moderbolagets aktieägare   161 193 172 252 343 282 491 431 

                    

Totalresultat för perioden hänförligt till:                   

Moderbolagets aktieägare   115 147 159 188 279 158 445 324 

                    

Resultat per aktie före utspädning (SEK)   1,53 1,83 1,63 2,40 3,25 2,69   4,09 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)   1,53 1,83 1,63 2,39 3,25 2,68   4,09 

Resultat per aktie baserat på antal 
utestående aktier (SEK) 

  1,53 1,83 1,63 2,39 3,25 2,68   4,09 

1 Avser räkenskaper med tillämpning av redovisningsprinciper gällande räkenskapsår tidigare än 1 juli 2019. Detta innebär redovisning  
  med tillämpning av leasingavtal med IAS 17, dvs lokalhyra redovisas som rörelsekostnad och inte som finansiell leasing.  
2 Jämförelsestörande poster finns specificerat på sidan 4 och 5 och nyckeltalsdefinitioner på sidan 32-33. 



Delårsrapport kvartal 3 2019/20 

 

18 

 

 

Rapport över koncernens finansiella ställning i sammandrag 

MSEK Not 
31 mar 

2020 
IFRS 161 

31 mar 2020 
ex IFRS 162 

31 mar 
2019 

30 jun 
2019 

TILLGÅNGAR          

Immateriella anläggningstillgångar   6 171 - 6 171 6 182 6 231 

Byggnader   1 066 - 1 066 1 051 1 129 

Nyttjanderättstillgångar  7 240 7 240 - - - 

Övriga materiella anläggningstillgångar   870 - 870 836 787 

Övriga anläggningstillgångar   49 25 24 94 71 

Anläggningstillgångar   15 396 7 265 8 131 8 164 8 218 

Kortfristiga fordringar   765 -262 1 027 997 976 

Likvida medel3   402 - 402 291 527 

Omsättningstillgångar   1 167 -262 1 429 1 288 1 502 

SUMMA TILLGÅNGAR   16 563 7 003 9 560 9 451 9 720 

             

EGET KAPITAL OCH SKULDER            

Eget kapital   4 650 -90 4 741 4 421 4 589 

Långfristiga skulder till kreditinstitut   1 980 - 1 980 2 146 2 131 

Långfristiga leasingskulder, nyttjanderättstillgångar   6 312 6 312 - - - 

Avsättningar och övriga långfristiga skulder   288 - 288 377 379 

Långfristiga skulder 6 8 580 6 312 2 268 2 523 2 509 

Kortfristiga räntebärande skulder   654 - 654 579 592 

Kortfristiga leasingskulder, nyttjanderättstillgångar  878 878 - - - 

Övriga skulder   1 801 -96 1 897 1 929 2 030 

Kortfristiga skulder 6 3 332 781 2 551 2 508 2 621 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   16 563 7 003 9 560 9 451 9 720 

1 Belopp avser justeringar och omklassificeringar som görs för att återlägga justeringar införandet av redovisningsstandarden IFRS 16  
  Leasingavtal för att återspegla en redovisning som tillämpats i tidigare redovisningsperioder (IAS 17). 

2 Avser räkenskaper med tillämpning av redovisningsprinciper gällande räkenskapsår tidigare än 1 juli 2019. Detta innebär redovisning  
  med tillämpning av leasingavtal med IAS 17, dvs hyresavtal redovisas inte i balansräkningen.  
3 Likvida medel inkluderar bankkonton spärrade för betalning av anställdas källskatt med 27 MSEK (27 MSEK per 31 mars 2019, respektive 31 MSEK per  
  30 juni 2019). 

 

Rapport över koncernens förändring i eget kapital i sammandrag 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 

  Jul-mar Jul-mar Jul-jun 

MSEK 2019/2020 2018/2019 2018/2019 

Ingående balans  4 589 4 262 4 262 

Periodens resultat 252 282 431 

Periodens övriga totalresultat -64 -124 -106 

Koncernens totalresultat 188 158 324 

Lämnad utdelning -132 - - 

Övriga transaktioner med ägare* 4 1 3 

Utgående balans per balansdagen 4 650 4 421 4 589 

*) Övriga transaktioner med ägare under innevarande år innefattar nyemission kopplad till teckningsoptioner +4,1 MSEK samt aktiematchningsprogram på 
+0,2 MSEK. Transaktioner med ägare under föregående år innefattar aktiematchningsprogram på 0,8 MSEK samt utgivna konvertibler på 2,1 MSEK. 
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Rapport över koncernens kassaflöde  

Fritt kassaflöde, tilläggsupplysning  Tredje kvartalet  9 månader Helår 

MSEK  
2019/20 ex 

IFRS 161 
2018/19  

2019/20 ex 
IFRS 161 

2018/19 2018/19 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital 

 250 264  579 539 785 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital  -112 -136  -144 -281 -101 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  139 129  435 258 684 

              

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -2 -6  -16 -14 -22 

Investeringar i annans fastighet  -15 -67  -95 -137 -174 

Investeringar i inventarier  -18 -34  -83 -113 -131 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  - -  0 - - 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  3 -  3 - - 

Fritt kassaflöde före investeringar i expansion  107 21  245 -5 356 

 

  Tredje kvartalet 9 månader Helår 

MSEK 2019/20 
2019/20 ex 

IFRS 161 
2018/19 2019/20 

2019/20 ex 
IFRS 161 

2018/19 2018/19 

Rörelseresultat (EBIT) 309 259 231 639 484 416 635 

Avskrivningar 391 89 80 1 134 255 224 296 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -72 -72 5 -86 -86 2 -14 

Betald skatt -26 -26 -51 -73 -73 -104 -132 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital 

602 250 264 1 613 579 539 785 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -22 -112 -136 -55 -144 -281 -101 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 580 139 129 1 558 435 258 684 

                

Förvärv av dotterbolag -1 -1 -17 -28 -28 -17 -34 

Investeringar i fastigheter -5 -5 -46 -60 -60 -149 -197 

Investeringar i annans fastighet -15 -15 -67 -95 -95 -137 -174 

Investeringar i inventarier -18 -18 -34 -83 -83 -113 -131 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -2 -2 -6 -16 -16 -14 -22 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar - - - 0 0 - - 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 3 3 - 3 3 -  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -38 -38 -170 -278 -278 -429 -559 

                

Erhållen (+) och erlagd (-) ränta -8 -8 -12 -35 -35 -44 -56 

Erlagd ränta (-) (IFRS 16) -91 - - -271 - - - 

Utdelning till aktieägare - - - -132 -132 - - 

Nyemission - - - 4 4 - 2 

Ökning (+)/minskning (-) av räntebärande skulder -152 -152 -69 -107 -107 -189 -243 

Amorteringar av leasingskuld (IFRS 16) -351 - - -853 - - - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -602 -161 -81 -1 393 -269 -233 -296 

                

PERIODENS KASSAFLÖDE -60 -60 -122 -113 -113 -403 -172 

                

Likvida medel vid periodens början 470 470 402 527 527 699 699 

Kursdifferenser i likvida medel -8 -8 11 -12 -12 -5 -1 

Likvida medel vid periodens utgång 402 402 291 402 402 291 527 

1 Avser räkenskaper med tillämpning av redovisningsprinciper gällande räkenskapsår tidigare än 1 juli 2019. Detta innebär redovisning  
  med tillämpning av leasingavtal med IAS 17, leasingbetalningar presenteras inom den löpande verksamheten och inte inom finansieringsverksamheten.   
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 

  Tredje kvartalet   9 månader   Helår 

MSEK 2019/20 2018/19   2019/20 2018/19   2018/19 

Nettoomsättning 2 2   6 4   5 

Rörelsens kostnader -6 -6   -18 -17   -24 

RÖRELSERESULTAT -4 -5   -12 -13   -19 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 0   9 1   17 

Räntekostnader och liknande resultatposter -7 -8   -22 -25   -32 

Finansnetto -2 -8   -14 -24   -15 

Bokslutsdispositioner - -   - -   34 

RESULTAT FÖRE SKATT -6 -12   -25 -37   -0 

Skatt 1 3   6 8   - 

PERIODENS RESULTAT -4 -10   -20 -29   -0 

 

Moderbolagets övriga totalresultat 

  Tredje kvartalet   9 månader   Helår 

MSEK 2019/20 2018/19   2019/20 2018/19   2018/19 

Periodens resultat -4 -10   -20 -29   -0 

Periodens övriga totalresultat - -   - -   - 

TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -4 -10   -20 -29   -0 

 

 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag  

MSEK 
31 mar 

2020 
31 mar 

2019 
30 jun 
2019 

TILLGÅNGAR       

Andelar i koncernföretag 2 247 2 247 2 247 

Anläggningstillgångar 2 247 2 247 2 247 

Kortfristiga fordringar 3 788 4 184 3 853 

Likvida medel 259 184 329 

Omsättningstillgångar 4 047 4 367 4 182 

SUMMA TILLGÅNGAR 6 295 6 615 6 430 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Bundet eget kapital 106 105 105 

Fritt eget kapital 2 486 2 602 2 633 

Eget kapital 2 591 2 707 2 738 

Långfristiga skulder 1 024 1 150 943 

Kortfristiga skulder 2 679 2 757 2 748 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 295 6 615 6 430 
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Moderbolagets förändring i eget kapital i sammandrag  

  Jul-mar Jul-mar Jul-jun 

MSEK 2019/2020 2018/2019 2018/2019 

Ingående balans  2 738 2 735 2 735 

Periodens resultat -20 -29 0 

Periodens övriga totalresultat - - - 

Totalresultat -20 -29 0 

Lämnad utdelning -132 - - 

Övriga transaktioner med ägare* 4 1 3 

Utgående balans 2 591 2 707 2 738 

*) Övriga transaktioner med ägare under innevarande år innefattar nyemission kopplad till teckningsoptioner +4,1 MSEK samt aktiematchningsprogram på 

+0,2 MSEK. Transaktioner med ägare under föregående år innefattar aktiematchningsprogram på 0,8 MSEK samt utgivna konvertibler på 2,1 MSEK. 
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Noter med redovisningsprinciper 
Händelser efter rapportperiodens utgång presenteras i förekommande fall på sida 13. Segmentsrapportering presenteras 
på sidorna 8 till 11. Upplysningar om riskfaktorer och säsongsvariationer presenteras på sidorna 13 och 14. 

Not 1: Redovisningsprinciper 

AcadeMedia tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. De 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas överensstämmer förutom vad avser redovisning av 
leasingavtal med de som beskrivs i årsredovisningen för AcadeMedia 2018/19, vilken finns tillgänglig på 
https://corporate.academedia.se. De nya redovisningsprinciper som tillämpas från och med 2019/20 är IFRS 16 
Leasingavtal som tillämpas prospektivt, se vidare not 2 för en beskrivning av effekter. Denna delårsrapport är för 
koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för 
moderbolaget är upprättad enligt årsredovisningslagens kap 9 Delårsrapport.  
Delårsrapporten omfattar sidorna 1 till 33 och sidorna 1 till 15 utgör en integrerad del av denna finansiella rapport. 

Per den första juli 2019 har AcadeMedia implementerat en ny segmentsindelning, jämförelsetal är omräknade. 
Förändringen innebär att samtliga fristående förskolor i Sverige och internationell förskola läggs samman till ett nytt 
segment samt att AcadeMedias grundskolor bildar ett eget segment i koncernens segmentsrapportering. 
Gymnasiesegmentet och vuxenutbildningssegmentet berördes inte av omorganisationen. 

  

https://corporate.academedia.se/
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Not 2: Övergång till IFRS 16 Leasing 

AcadeMedia tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från 1 juli 2019 med prospektiv tillämpning. IFRS 16 innebär att samtliga 
leasingavtal ska redovisas i balansräkningen och att leasingavgiften som tidigare redovisats som övrig extern kostnad 
ersätts av en kostnad för avskrivning på de redovisade leasingtillgångarna och en räntekostnad hänförlig till 
leasingskulderna. Övergången har en positiv påverkan på AcadeMedias rörelseresultat och EBITDA men en negativ 
påverkan på nettoresultatet.  

I segmentsredovisningen redovisas leasingavtal även fortsatt i enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper då 
det är så verksamheten följs upp. Anpassningen till IFRS 16 kommer därför att ske i kolumnen “Koncerngemensamt 
samt ej fördelade poster” i segmentssammanställningen. 

AcadeMedia har hyresåtaganden främst för lokaler, IT-utrustning och fordon, vilka per 1 juli 2019 uppgick till 8 975 
MSEK. Majoriteten av de leasade tillgångarna och skulderna avser 800 hyresavtal för fastigheter. Hyresavtalen 
relaterade till fastigheter löper vanligtvis på 1-30 år och bilar på tre år. Hyreskontrakten för fastigheter innehåller normalt 
en eller flera förlängningsoptioner, då utnyttjande av en förlängningsoption kräver ett nytt investeringsbeslut omfattas 
IFRS 16 beräkningen av förlängningsoptionen först då beslut om fortsatt verksamhet fattats. 

Vid beräkning av leasingskulden (nuvärdet av framtida leasingavgifter) exkluderas rörliga kostnader såsom 
fastighetsskatt, moms och övriga rörliga fastighetskostnader som underhållskostnader, el, värme och vatten etc. i den 
mån kostnaderna går att separera från hyreskostnaden. Den diskonteringsränta som använts är baserad på externa 
jämförelsetal för avkastning på samhällsfastigheter. För hyreskontrakt i Sverige används en ränta mellan 4,1 - 5,6 
procent per 1 juli 2019, för Norge 5,0 procent och för Tyskland 5,0 procent. Diskonteringsräntan för AcadeMedias 
svenska leasingbilar utgår från räntan i respektive hyreskontrakt. 

AcadeMedia har valt att i samband med övergången till IFRS 16 inkludera tre nya balansposter i balansräkningen: 
”Nyttjanderättstillgångar”, ”Långfristig leasingskuld” och ”Kortfristig leasingskuld”. I resultaträkningen tillkommer två nya 
rader ”Avskrivningar nyttjanderättstillgångar” och “Räntekostnader avseende nyttjanderättstillgångar”.  

Nyckeltal påverkas också av övergången till IFRS 16. Viktiga nyckeltal och nyckeltal som baseras på rullande 12 
månader visas exklusive effekten av IFRS 16. 

Övergången får de effekter i balansräkning per den 1 juli 2019 som beskrivs i nedanstående tabell. Effekterna under 
tredje kvartalet beskrivs i de finansiella rapporterna på sidorna 17-19. 

 

MSEK 
Före omräkning 

1 jul 2019 
Effekt  

IFRS 16 
Efter omräkning 

1 jul 2019 

TILLGÅNGAR    
Immateriella anläggningstillgångar 6 231 - 6 231 

Byggnader 1 129 - 1 129 

Övriga materiella anläggningstillgångar 787 - 787 

Nyttjanderättstillgångar - 7 026 7 026 

Övriga anläggningstillgångar 14 - 14 

Uppskjuten skattefordran 56 - 56 

Anläggningstillgångar 8 218 7 026 15 244 

Kortfristiga fordringar 976 - 976 

Likvida medel 527 - 527 

Omsättningstillgångar 1 502 - 1 502 

SUMMA TILLGÅNGAR 9 720 7 026 16 746 
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MSEK 
Före omräkning 

1 jul 2019 
Effekt  

IFRS 16 
Efter omräkning 

1 jul 2019 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital 4 589 - 4 589 

Långfristiga skulder till kreditinstitut 2 131 - 2 131 

Långfristiga leasingskulder (nyttjanderättstillgångar) - 6 055 6 055 

Övriga långfristiga skulder (räntebärande)1 74 - 74 

Avsättningar och övriga långfristiga skulder 164 - 164 

Uppskjuten skatteskuld 141 - 141 

Långfristiga skulder 2 509 6 055 8 565 

Kortfristiga räntebärande skulder till kreditinstitut 505 - 505 

Kortfristiga leasingskulder (nyttjanderättstillgångar) - 971 971 

Övriga kortfristiga räntebärande skulder1 86 - 86 

Övriga ej räntebärande skulder 719 - 719 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 310 - 1 310 

Kortfristiga skulder 2 621 971 3 592 

Summa skulder 5 131 7 026 12 156 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 720 7 026 16 746 

1 Inkluderar befintlig finansiell leasing  

 

Not 3: Intäkter 

  Tredje kvartalet 9 månader Helår 

MSEK 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2018/19 

Utbildningsintäkter 3 194 3 053 8 784 8 313 11 397 

Statliga bidrag 42 40 135 115 154 

Övriga intäkter 48 43 124 125 165 

Summa Intäkter 3 284 3 135 9 044 8 554 11 715 

 
Utbildningsintäkter består av skolpeng eller deltagaravgifter. Undervisningsavgifterna redovisas som intäkt fördelat i takt 
med färdigställandegrad över den period som undervisningen pågår inklusive perioder avseende planerings– och 
avslutningsfas av elevundervisning. Intäkter för förskoleverksamhet redovisas baserat på samma grundläggande princip. 
Intäkter för sålda tjänster redovisas vid leverans till eleven. Intäkter inom vuxenverksamheten bedöms utifrån samma 
grundläggande principer, men även med hänsyn taget till empiriskt belagda estimat av antal deltagare som ej slutför 
påbörjad utbildning, samt uppskattningar om erhållen ersättning utifrån antal deltagare som slutför utbildningen. 

Statliga bidrag består bland annat av statsbidrag för lågstadiesatsning, mindre barngrupper, kompetensutveckling och 
fritidshemsatsning. Statliga bidrag redovisas till verkligt värde i det fall dessa med rimlig säkerhet kommer att erhållas 
samt att AcadeMedia kommer att uppfylla de villkor som är knutna till bidraget. Bidrag som erhålls för att täcka kostnader 
redovisas som en kostnadsreducering av tillämplig kostnadspost, exempel på detta är lärarlönelyft, förstelärartillägg och 
övriga lönebidrag. 

Övriga intäkter avser intäkter som inte är direkt relaterade till utbildning. 

 

Not 4: Transaktioner med närstående 

Transaktioner med närstående beskrivs utförligt i årsredovisning 2018/19. Under verksamhetsårets första nio månader 
har inga transaktioner med närstående skett förutom arvode till styrelseledamöter. 
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Not 5: Förvärv  

Förvärvande bolag Förvärvat bolag/rörelse Förvärvsdatum Segment 

ACM 2001 AB TO i Sverige AB 01-jul-19 KC OH / Koncern 

Pysslingen Förskolor och Skolor AB Förskolan Moroten AB 01-okt-19 Förskola 

Pysslingen Förskolor och Skolor AB Pålsjö Skogs Förskola AB 01-okt-19 Förskola 

ACM 2001 AB Pops Academy AB 01-dec-19 Grundskola 

Espira Barnehager AS Espira Tastarustå AS 01-dec-19 Förskola 

Förvärvsanalyserna är preliminära i ett år från och med förvärvsdatum. 

Ovanstående förvärv representerar tillsammans ett värde mindre än 5 procent av koncernen och de redovisas 
tillsammans i tabellerna. Förvärven avser 100 procent av aktierna och rösterna i de förvärvade bolagen. 

Köpeskillingen i samtliga förvärv utgörs av kontant vederlag. 

Nedan följer uppgifter om förvärvade nettotillgångar och goodwill. Avskrivning/nedskrivning av goodwill som är hänförlig 
till koncernmässiga övervärden är inte skattemässigt avdragsgill medan avskrivning/nedskrivning hänförlig till 
rörelseförvärv (inkråm) är skattemässigt avdragsgill. 

Förvärvseffekter på gjorda förvärv (MSEK)   Totalt 

Köpeskilling inklusive transaktionskostnader och räntekompensation   46 

Köpeskilling exklusive transaktionskostnader och inklusive räntekompensation   45 

Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar exklusive goodwill   -11 

Summa goodwill    34 

 

Förvärvade verkliga värden  (MSEK)   Totalt 

Immateriella anläggningstillgångar   1 

Materiella anläggningstillgångar   33 

Nyttjanderättstillgångar   32 

Finansiella anläggningstillgångar   3 

Omsättningstillgångar   5 

Likvida medel   14 

Räntebärande skulder   -30 

Räntebärande skulder - IFRS16   -32 

Ej räntebärande skulder   -13 

Aktuell skatteskuld   -2 

Avsättningar   0 

Förvärvade nettotillgångar   11 

 
Goodwill har uppstått genom förvärv och består av synergieffekter med befintliga verksamheter men även resurser 
såsom personal, rekrytering, och personalutveckling samt serviceorganisation vilka effektiviseras som ett resultat av 
förvärven. 
 

Förvärvens påverkan på koncernens likvida medel  (MSEK)   Totalt 

Köpeskilling exklusive transaktionskostnader och inklusive räntekompensation   45 

Avgår köpeskilling som inte har reglerats med kontanta medel per 2020-03-31.   -3 

Likvida medel vid förvärv   -14 

Påverkan på koncernens likvida medel   28 

   

Förvärvens bidrag till konsoliderat resultat  (MSEK)   Totalt 

Nettoomsättning   26 

Rörelseresultat (EBIT)   3 

 

Om enheterna ingått i konsoliderat resultat från 1 juli 2019  
hade bidraget varit  (MSEK) 

  Totalt 

Nettoomsättning   47 

Rörelseresultat (EBIT)   3 

Under första kvartalet har AcadeMedia avyttrat nio förskoleenheter. 
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Not 6: Specifikation av skulder 

MSEK   
31 mar 

2020 
IFRS 161 

31 mar 
2020 exkl. 
IFRS 162 

31 mar 
2019 

30 jun 
2019 

Långfristiga skulder           

   Långfristiga skulder till kreditinstitut exkl. fastighetslån   1 376 - 1 376 1 552 1 486 

   Långfristiga räntebärande skulder - fastigheter   604 - 604 594 644 

   Långfristiga leasingskulder, nyttjanderättstillgångar   6 312 6 312 - - - 

   Övriga långfristiga skulder (räntebärande)   89 - 89 75 74 

Avsättningar och övriga långfristiga skulder   199 - 199 302 305 

SUMMA Långfristiga skulder   8 580 6 312 2 268 2 523 2 509 

Kortfristiga skulder          

   Skulder till kreditinstitut och övriga kortfristiga räntebärande skulder   561 - 561 511 503 

   Kortfristiga räntebärande skulder - fastigheter   93 - 93 68 89 

   Kortfristiga leasingskulder, nyttjanderättstillgångar  878 878 - - - 

   Leverantörsskulder och övriga kortfristiga ej räntebärande skulder   427 -96 523 633 719 

   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   1 374 - 1 374 1 296 1 310 

SUMMA Kortfristiga skulder   3 332 781 2 551 2 508 2 621 

1 Belopp avser justeringar och omklassificeringar som görs för att återlägga justeringar införandet av redovisningsstandarden IFRS 16  
  Leasingavtal för att återspegla en redovisning som tillämpats i tidigare redovisningsperioder (IAS 17). 
2 Avser räkenskaper med tillämpning av redovisningsprinciper gällande räkenskapsår tidigare än 1 juli 2019. Detta innebär redovisning  
  med tillämpning av leasingavtal med IAS 17, dvs effekter från leasing av fastighet redovisas som hyra och inte som finansiell leasing.  

 

Not 7: Specifikation av finansiella intäkter och kostnader 

  Tredje kvartalet 9 månader Helår 

MSEK 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2018/19 

Ränteintäkter och liknande resultatposter           

Ränteintäkter -0 0 0 1 1 

Valutakursvinster - 2 - 2 2 

Övrigt 4 - 4 - - 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 2 4 2 3 

            

Räntekostnader och liknande resultatposter           

Räntekostnad exkl. IFRS 16 nyttjanderättstillgångar -10 -13 -33 -39 -51 

Lånekostnader * -2 -2 -5 -5 -7 

Valutakursförluster -2 - -3 -3 -3 

Övrigt -1 -1 -4 -9 -11 

Räntekostnader och liknande resultatposter -14 -16 -45 -57 -72 

       

Räntekostnader avseende nyttjanderättstillgångar -91 - -271 - - 

*) Uppläggningskostnader för lån kostnadsförs över lånets löptid. 
 

Not 8: Finansiella instrument 

AcadeMedias finansiella instrument består av kundfordringar, övriga fordringar, upplupna intäkter, likvida medel, 
leverantörsskulder, upplupna kostnader, räntebärande skulder, samt avtal om tilläggsköpeskilling. Då lån till kreditinstitut 
löper med rörlig ränta, som i allt väsentligt bedöms motsvarar aktuella marknadsräntor, bedöms bokfört värde exklusive 
lånekostnader i allt väsentligt motsvara verkligt värde. Övriga finansiella tillgångar och skulder har korta löptider. Här av 
bedöms verkliga värdena på samtliga finansiella instrument approximativt motsvara bokförda värden.  
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Flerårsöversikt  

MSEK, där ej annat anges Tredje kvartalet 9 månader Helår 

  19/20 
19/20 
exkl. 

IFRS 161 
18/19 19/20 

19/20 
exkl. 

IFRS161 
18/19 18/19 17/18 16/17 

Resultatposter                   

Nettoomsättning 3 284 3 284 3 135 9 044 9 044 8 554 11 715 10 810 9 520 

Jämförelsestörande poster 36 36 20 36 36 15 1 -48 -23 

EBITDA 700 349 310 1 773 739 641 931 872 827 

Avskrivningar -85 -85 -76 -243 -243 -212 -280 -244 -208 

Förvärvsrelaterade avskrivningar -4 -4 -4 -12 -12 -12 -16 -6 -4 

Avskrivningar nyttjanderättstillgångar -302 - - -879 - - - - - 

Rörelseresultat (EBIT) 309 259 231 639 484 416 635 622 615 

Finansnetto -101 -10 -14 -312 -40 -54 -69 -68 -80 

Periodens resultat före skatt 208 249 216 328 444 362 566 555 535 

Periodens resultat efter skatt 161 193 172 252 343 282 431 430 416 

Balansposter                   

Anläggningstillgångar 15 396 8 131 8 164 15 396 8 131 8 164 8 218 7 823 6 574 

Kortfristiga fordringar 765 1 027 997 765 1 027 997 976 860 695 

Likvida medel 402 402 291 402 402 291 527 699 579 

Långfristiga räntebärande skulder 2 069 2 069 2 221 2 069 2 069 2 221 2 205 2 209 2 200 

Långfristiga leasingskulder 6 312 - - 6 312 - - - - - 

Långfristiga ej räntebärande skulder 199 199 302 199 199 302 305 135 114 

Kortfristiga räntebärande skulder 654 654 579 654 654 579 592 673 516 

Kortfristiga leasingskulder 878 - - 878 - - - - - 

Kortfristiga ej räntebärande skulder 1 801 1 897 1 929 1 801 1 897 1 929 2 030 2 103 1 577 

Eget kapital 4 650 4 741 4 421 4 650 4 741 4 421 4 589 4 262 3 443 

Balansomslutning 16 563 9 560 9 451 16 563 9 560 9 451 9 720 9 383 7 849 

Sysselsatt kapital 7 463 7 463 7 221 7 463 7 463 7 221 7 386 7 144 6 158 

Nettoskuld 2 320 2 320 2 505 2 320 2 320 2 505 2 266 2 179 2 133 

Fastighetsjusterad nettoskuld 1 623 1 623 1 844 1 623 1 623 1 844 1 533 1 528 1 550 

Nyckeltal                   

Omsättning 3 284 3 284 3 135 9 044 9 044 8 554 11 715 10 810 9 520 

Organisk tillväxt inkl. mindre förvärv, % 5,3% 5,3% 4,5% 6,0% 6,0% 4,0% 4,4% 5,8% 9,0% 

Förvärvad tillväxt större förvärv, % - - 0,5% - - 4,5% 3,2% 7,9% 0,8% 

Förändring i valutakurser, % -0,6% -0,6% 0,7% -0,2% -0,2% 0,9% 0,8% -0,1% 0,8% 

Rörelsemarginal (EBIT) %  9,4% 7,9% 7,4% 7,1% 5,4% 4,9% 5,4% 5,8% 6,5% 

Justerad EBIT 224 224 210 449 449 402 634 670 638 

Justerad EBIT-marginal, % 6,8% 6,8% 6,7% 5,0% 5,0% 4,7% 5,4% 6,2% 6,7% 

Justerad EBITDA 313 313 290 704 704 626 930 920 850 

Justerad EBITDA-marginal, % 9,5% 10,6% 9,3% 7,8% 8,2% 7,3% 7,9% 8,5% 8,9% 

Nettomarginal % 4,9% 5,9% 5,5% 2,8% 3,8% 3,3% 3,7% 4,0% 4,4% 

Avkastning på sysselsatt kapital %, (12 mån) 9,3% 9,3% 8,5% 9,3% 9,3% 8,5% 8,7% 10,1% 10,9% 

Avkastning på eget kapital %, (12 mån)  10,6% 10,6% 9,1% 10,6% 10,6% 9,1% 9,7% 11,2% 12,9% 

Soliditet % 49,6% 49,6% 46,8% 49,6% 49,6% 46,8% 47,2% 45,4% 43,9% 

Räntetäckningsgrad ggr 15,3 15,3 10,8 15,3 15,3 10,8 12,5 10,9 9,4 

Nettoskuld/Justerad EBITDA (12 mån)  2,3 2,3 2,8 2,3 2,3 2,8 2,4 2,4 2,5 

Justerad Nettoskuld/Justerad EBITDA (12 mån)  1,6 1,6 2,1 1,6 1,6 2,1 1,6 1,7 1,8 

Fritt kassaflöde 548 107 21 1 369 245 -5 356 688 658 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -38 -38 -170 -278 -278 -429 -559 -970 -374 

Antal årsanställda 12 759 12 759 12 605 12 668 12 668 12 378 12 405 11 863 10 564 

1 Avser räkenskaper med tillämpning av redovisningsprinciper gällande räkenskapsår tidigare än 1 juli 2019. Detta innebär redovisning  
  med tillämpning av leasingavtal med IAS 17, dvs effekter från leasing av fastighet redovisas som hyra och inte som finansiell leasing.  
  Nyckeltalsdefinitioner finns på sidan 32-33. 
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Kvartalsdata, koncernen 
 2019/20   2018/19   2017/18 

MSEK, där ej annat anges Q3 Q2 Q1   Q4 Q3 Q2 Q1   Q4 Q3 Q2 Q1 

Nettoomsättning 3 284 3 258 2 502   3 162 3 135 3 076 2 343   2 993 2 967 2 813 2 037 

EBITDA 700 565 508   290 310 205 126   233 275 232 132 

Avskrivningar -85 -84 -74   -68 -76 -73 -64   -65 -65 -64 -50 

Förvärvsrelaterade avskrivningar -4 -4 -4  -4 -4 -4 -4  -2 -2 -1 -1 

Avskrivningar nyttjanderättstillgångar -302 -276 -301  -  - - -  - - - - 

Jämförelsestörande poster 36 - -   -14 20 -11 5   -40 -5 -1 -2 

Rörelseresultat (EBIT) 309 201 129   218 231 128 58   167 209 166 80 

Finansnetto -101 -103 -108   -14 -14 -23 -17   -19 -15 -17 -16 

Resultat efter finansiella poster 208 98 22   204 216 105 41   148 194 149 64 

Skatt -47 -23 -5   -56 -45 -25 -10   -37 -42 -33 -13 

Periodens resultat 161 75 16   148 172 79 31   111 152 116 51 

                          

Antal barn/elever, skolverksamhet 82 940 82 325 81 468   79 994 79 873 79 335 78 770   76 233 76 188 72 945 68 098 

Antal årsanställda 12 759 12 723 12 521   12 487 12 605 12 473 12 055   12 462 12 320 11 789 10 882 

Antal skolenheter 512 511 505   511 507 505 505   501 500 489 446 

                        

Nyckeltal                       

Rörelsemarginal (EBIT), %  9,4% 6,2% 5,2%   6,9% 7,4% 4,2% 2,5%   5,6% 7,0% 5,9% 3,9% 

Justerad EBIT 224 150 75   232 210 139 52   207 214 167 82 

Justerad EBIT, %  6,8% 4,6% 3,0%   7,3% 6,7% 4,5% 2,2%   6,9% 7,2% 5,9% 4,0% 

Justerad EBITDA 313 237 153   304 290 216 120   274 281 233 133 

Justerad EBITDA, %  9,5% 7,3% 6,1%   9,6% 9,3% 7,0% 5,1%   9,2% 9,5% 8,3% 6,5% 

Nettomarginal, % 4,9% 2,3% 0,6%   4,7% 5,5% 2,6% 1,3%   3,7% 5,1% 4,1% 2,5% 

Avkastning på eget kapital, % (12mån) 10,6% 10,5% 10,0%   9,7% 9,1% 9,0% 10,6%   11,2% 12,7% 12,7% 13,1% 

Avkastning på sysselsatt kapital, % (12mån) 9,3% 9,1% 8,8%   8,7% 8,5% 8,8% 9,5%   10,1% 10,6% 10,6% 11,0% 

Soliditet, % 49,6% 47,0% 46,9%   47,2% 46,8% 45,6% 44,3%   45,4% 45,9% 45,0% 42,6% 

Nettoskuld/Justerad EBITDA (12m)1 2,3 2,5 2,6   2,4 2,8 2,7 2,9   2,4 2,6 2,6 2,4  

Räntetäckningsgrad ggr1 15,3 13,9 13,3   12,5 10,8 10,3 10,6   10,9 11,9 11,6 10,1  

Övrigt                          

Fritt kassaflöde 107 260 -122   362 21 270 -296   288 118 181 101 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 139 325 -29   425 129 348 -219   376 153 257 142 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -38 -112 -128   -130 -170 -103 -156   -115 -124 -668 -63 

1 Nettoskuld/EBITDA och räntetäckningsgrad är väsentliga nyckeltal i AcadeMedias verksamhet och beräknas från 1 juli 2019 justerat  
  för effekten av IFRS 16 Leasing för att återspegla ett jämförbart mått till tidigare perioders nyckeltal. 
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Kvartalsdata, segment 
MSEK, där ej annat anges 2019/20 2018/19 2017/18 

Förskola (Sverige, Norge, Tyskland) Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Antal barn/elever (snitt) 21 310 20 686 20 015 21 319 20 975 20 267 19 741 20 531 
20 

087 
18 876 

18 
389 

Nettoomsättning 1 007 981 755 1 009 974 924 712 947 888 815 612 

  varav Sverige 332 329 242 356 348 336 251 354 343 327 240 

  varav Norge 533 514 389 544 519 490 369 512 482 434 323 

  varav Tyskland 142 137 123 108 107 99 91 82 63 54 48 

EBITDA 142 49 19 106 92 44 20 134 89 41 13 

EBITDA-marginal, % 14,1% 5,0% 2,5% 10,5% 9,4% 4,8% 2,8% 14,1% 10,0% 5,0% 2,1% 

Avskrivningar -20 -20 -20 -12 -19 -18 -18 -18 -16 -15 -14 

Förvärvsrelaterade avskrivningar -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Rörelseresultat (EBIT) 121 27 -2 92 72 24 0 115 72 25 -2 

EBIT-marginal, % 12,0% 2,8% -0,3% 9,1% 7,4% 2,6% 0,0% 12,1% 8,1% 3,1% -0,3% 

Jämförelsestörande poster 53 - - - - - - 37 - - - 

Justerat rörelseresultat (EBIT) 68 27 -2 92 72 24 0 78 72 25 -2 

Justerad EBIT-marginal, % 6,8% 2,8% -0,3% 9,1% 7,4% 2,6% 0,0% 8,2% 8,1% 3,1% -0,3% 

Antal skolenheter 260 259 253 257 254 252 252 249 248 236 230 

   
                

MSEK, där ej annat anges 2019/20 2018/19 2017/18 

Grundskola (Sverige) Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Antal barn/elever (snitt) 25 339 24 983 24 689 24 482 24 417 24 195 23 964 23 678 
23 

645 
23 141 

22 
791 

Nettoomsättning 801 801 594 780 760 752 565 728 706 694 520 

EBITDA 58 60 33 79 51 50 23 71 46 41 21 

EBITDA-marginal, % 7,2% 7,5% 5,6% 10,1% 6,7% 6,6% 4,1% 9,8% 6,5% 5,9% 4,0% 

Avskrivningar -17 -17 -15 -15 -16 -15 -13 -13 -13 -13 -11 

Förvärvsrelaterade avskrivningar -0 -0 - - - - - - - - - 

Rörelseresultat (EBIT) 40 43 17 63 35 34 9 58 33 28 11 

EBIT-marginal, % 5,0% 5,4% 2,9% 8,1% 4,6% 4,5% 1,6% 8,0% 4,7% 4,0% 2,1% 

Jämförelsestörande poster - - - -8 - 4 - - - - - 

Justerat rörelseresultat (EBIT) 40 43 17 71 35 30 9 58 33 28 11 

Justerad EBIT-marginal, % 5,0% 5,4% 2,9% 9,1% 4,6% 4,0% 1,6% 8,0% 4,7% 4,0% 2,1% 

Antal skolenheter 109 109 109 110 110 110 110 111 111 111 110 

            

MSEK, där ej annat anges 2019/20 2018/19 2017/18 

Gymnasium (Sverige) Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Antal barn/elever (snitt) 36 291 36 656 36 764 34 194 34 481 34 873 35 065 32 024 
32 

456 
30 928 

26 
918 

Nettoomsättning 1 064 1 072 814 990 1 006 1 011 750 920 926 845 539 

EBITDA 153 119 95 121 160 133 92 118 121 97 62 

EBITDA-marginal, % 14,4% 11,1% 11,7% 12,2% 15,9% 13,2% 12,3% 12,8% 13,1% 11,5% 11,5% 

Avskrivningar -43 -42 -34 -36 -38 -36 -29 -31 -32 -33 -23 

Förvärvsrelaterade avskrivningar -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0 -0 - 

Rörelseresultat (EBIT) 109 76 60 84 122 96 62 87 88 63 39 

EBIT-marginal, % 10,2% 7,1% 7,4% 8,5% 12,1% 9,5% 8,3% 9,5% 9,5% 7,5% 7,2% 

Jämförelsestörande poster 11 -0 - -6 20 - 5 -13 -1 -1 0 

Justerat rörelseresultat (EBIT) 98 76 60 90 102 96 56 100 89 64 39 

Justerad EBIT-marginal, % 9,2% 7,1% 7,4% 9,1% 10,1% 9,5% 7,5% 10,9% 9,6% 7,6% 7,2% 

Antal skolenheter 143 143 143 144 143 143 143 141 141 142 106 
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MSEK, där ej annat anges 2019/20 2018/19 2017/18 

Vuxenutbildning (Sverige) Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Nettoomsättning 410 403 339 382 392 388 315 397 444 459 366 

EBITDA 47 34 26 6 22 -1 4 -66 39 66 45 

EBITDA-marginal, % 11,5% 8,4% 7,7% 1,6% 5,6% -0,3% 1,3% -16,6% 8,8% 14,4% 12,3% 

Avskrivningar -2 -2 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Förvärvsrelaterade avskrivningar -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - - - - 

Rörelseresultat (EBIT) 43 31 22 2 19 -4 0 -69 37 64 43 

EBIT-marginal, % 10,5% 7,7% 6,5% 0,5% 4,8% -1,0% 0,0% -17,4% 8,3% 13,9% 11,7% 

Jämförelsestörande poster - - - - - -15 - -61 - - - 

Justerat rörelseresultat (EBIT) 43 31 22 2 19 11 0 -7 37 64 43 

Justerad EBIT-marginal, % 10,5% 7,7% 6,5% 0,5% 4,8% 2,8% 0,0% -1,8% 8,3% 13,9% 11,7% 

 

MSEK, där ej annat anges 2019/20 2018/19 2017/18 

Koncern-OH och justeringar Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Nettoomsättning 3 0 0 0 4 0 0 1 3 0 0 

EBITDA 300 302 335 -22 -15 -21 -13 -23 -20 -13 -9 

Avskrivningar -3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Förvärvsrelaterade avskrivningar - - - - - - - - - - - 

Avskrivningar nyttjanderättstillgångar -302 -276 -301 - - - - - - - - 

Rörelseresultat (EBIT) -4 23 32 -24 -16 -22 -14 -24 -21 -14 -10 

Jämförelsestörande poster -28 - - - - -0 - -3 -4 0 -2 

Justerat rörelseresultat (EBIT) -26 -27 -22 -24 -16 -22 -14 -22 -17 -14 -9 

                   

MSEK, där ej annat anges 2019/20 2018/19 2017/18 

KONCERN Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Antal barn (snitt) 82 940 82 325 81 468 79 994 79 873 79 335 78 770 76 233 76 188 72 945 68 098 

Nettoomsättning 3 284 3 258 2 502 3 162 3 135 3 076 2 343 2 993 2 967 2 813 2 037 

EBITDA 700 565 508 290 310 205 126 233 275 232 132 

EBITDA-marginal, % 21,3% 17,3% 20,3% 9,2% 9,9% 6,7% 5,4% 7,8% 9,3% 8,2% 6,5% 

Avskrivningar -85 -84 -74 -68 -76 -73 -64 -65 -65 -64 -50 

Förvärvsrelaterade avskrivningar -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -2 -2 -1 -1 

Avskrivningar nyttjanderättstillgångar -302 -276 -301 - - - - - - - - 

Rörelseresultat (EBIT) 309 201 129 218 231 128 58 167 209 166 80 

EBIT-marginal, % 9,4% 6,2% 5,2% 6,9% 7,4% 4,2% 2,5% 5,6% 7,0% 5,9% 3,9% 

Jämförelsestörande poster 36 - - -14 20 -11 5 -40 -5 -1 -2 

IFRS 16-effekt på rörelseresultatet 50 51 54 - - - - - - - - 

Justerat rörelseresultat (EBIT) 224 150 75 232 210 139 52 207 214 167 82 

Justerad EBIT-marginal, % 6,8% 4,6% 3,0% 7,3% 6,7% 4,5% 2,2% 6,9% 7,2% 5,9% 4,0% 

Finansnetto -101 -103 -108 -14 -14 -23 -17 -19 -15 -17 -16 

Resultat efter finansiella poster 208 98 22 204 216 105 41 148 194 149 64 

Skatt -47 -23 -5 -56 -45 -25 -10 -37 -42 -33 -13 

Periodens resultat 161 75 16 148 172 79 31 111 152 116 51 

Antal årsanställda (perioden) 12 759 12 723 12 521 12 487 12 605 12 473 12 055 12 462 12 320 11 789 10 882 

Antal enheter 512 511 504 511 507 505 505 501 500 489 446 
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Avstämning alternativa nyckeltal  
Nedan följer beräkningar för att härleda de alternativa nyckeltal som används i rapporten. Se definitioner för mer 
information. 

MSEK, där ej annat anges Tredje kvartalet   Helår 

  2019/20   2018/19     2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 

Nettoskuld               

Långfristiga räntebärande skulder 8 381 2 221   2 205 2 209 2 200 2 116 

+ Kortfristiga räntebärande skulder 1 531 579   592 673 516 568 

- Räntebärande fordringar3 - 4   4 4 4 11 

- Likvida medel 402 291   527 699 579 331 

- IFRS 16 Lång- och kortfristiga leasingskulder1 7 190 -   - -  - - 

 = Nettoskuld exklusive IFRS 162 2 320 2 505   2 266 2 179 2 133 2 342 

                

Fastighetsjusterad nettoskuld               

Nettoskuld (enligt ovan) 2 320 2 505   2 266 2 179 2 133 2 342 

- långfristiga fastighetslån 604 594   644 603 467 278 

- kortfristiga fastighetslån 93 68   89 48 116 197 

= Fastighetsjusterad nettoskuld exklusive IFRS 162 1 623 1 844   1 533 1 528 1 550 1 865 

                

Avkastning på sysselsatt kapital %, 12 mån                

Justerat rörelseresultat EBIT (12 mån) 681 609   634 670 638 567 

+ Ränteintäkter (12 mån) 1 1   1 2 7 6 

   dividerat med               

Genomsnittligt eget kapital (12 mån) 4 536 4 313   4 426 3 853 3 216 2 647 

+ genomsnittliga långfr. räntebärande skulder  5 301 2 251   2 207 2 204 2 158 2 363 

+ genomsnittliga kortfr. räntebärande skulder 1 055 609   632 594 542 641 

- IFRS 16 genomsnittligt eget kapital1 -45 -  - - - - 

- IFRS 16 genomsnittligt lång- och kortfristiga leasingskulder1 3 595 -  - - - - 

= Avkastning på sysselsatt kapital exklusive IFRS 162, % 9,3% 8,5%   8,7% 10,1% 10,9% 10,1% 

                

Avkastning på eget kapital %, 12 mån                

Resultat efter skatt (12 mån) 400 393   431 430 416 319 

- IFRS 16 resultat efter skatt (12 mån) 1 -90 -  - - - - 

   dividerat med               

Genomsnittligt eget kapital (12 mån) 4 536 4 313   4 426 3 853 3 216 2 647 

- IFRS 16 genomsnittligt eget kapital1 -90 -  - - - - 

= Avkastning på eget kapital exklusive IFRS 162, % 10,6% 9,1%   9,7% 11,2% 12,9% 12,1% 

 

 

1 Belopp avser justeringar och omklassificeringar som görs för att återlägga justeringar införandet av redovisningsstandarden IFRS 16 Leasingavtal för att  
  återspegla en redovisning som tillämpats i tidigare redovisningsperioder (IAS 17).  
2 Avser räkenskaper med tillämpning av redovisningsprinciper gällande räkenskapsår tidigare än 1 juli 2019. Detta innebär redovisning med tillämpning av  
  leasingavtal med IAS 17, dvs effekter från leasing av fastighet redovisas som hyra och inte som finansiell leasing.  
3 Ingår i raden Övriga anläggningstillgångar i koncernens balansräkning 

 MSEK, där ej annat anges 2019/20 2018/19 2017/18 

Räntetäckningsgrad ggr Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 

Justerat rörelseresultat EBIT (12 mån) 681 667 656 634 609 613 641 670 693 676 650 

+ Ränteintäkter (12 mån) 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 6 

+ Övriga finansiella intäkter (12 mån) 4 2 2 2 2 4 4 4 3 0 0 

   dividerat med                       

Räntekostnader (12 mån) exkl. IFRS 16 -45 -48 -50 -51 -57 -60 -61 -62 -59 -58 -65 

= Räntetäckningsgrad ggr (exkl. IFRS 16) 15,3 13,9 13,3 12,5 10,8 10,3 10,6 10,9 11,9 11,6 10,1 



Delårsrapport kvartal 3 2019/20 

 

32 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner 
AcadeMedia påverkas i stor utsträckning av införandet av IFRS16 som innebär att alla hyresavtal ska balansföras som 
leasingtillgångar respektive skulder. Flera viktiga nyckeltal har samma definition som tidigare, dvs är opåverkade av 
IFRS 16. AcadeMedia har en prospektiv tillämpning vilket innebär att föregående års räkenskaper ej har omräknats. Det 
innebär att vissa nyckeltal som avkastning på eget kapital och sysselsatt kapital endast kan beräknas exklusive IFRS 16. 

Nyckeltal Definition Syfte4 

Antal barn/elever Genomsnittligt antal inskrivna barn/elever under angiven period. 
Deltagare i vuxenutbildning räknas inte in i koncernens totala siffror 
för antal barn/elever. 

Antal barn/elever är den viktigaste drivaren för intäkter. 

Antal skolenheter Avser antal förskolor, grundskolor och/eller gymnasieskolor 
verksamma i perioden. Integrerade enheter med både för- och 
grundskola räknas som två enheter då dessa har varsitt tillstånd. 

Antal skolenheter visar hur bolaget växer över tid genom 
nystarter och förvärv minus nedläggningar. 

Antal årsanställda Genomsnittligt antal årsanställda under perioden heltidsekvivalenter 
(FTE).  

Antal anställda är den största kostnadsdrivaren för bolaget. 

Avkastning på eget 
kapital exkl IFRS16 

Periodens resultat för den senaste 12-månadersperioden exklusive 
IFRS16, delat med genomsnittligt eget kapital exkl IFRS16 
(IB+UB)/2. Detta nyckeltal är opåverkat av IFRS16.  

Avkastning på eget kapital är ett lönsamhetsmått som 
används för att ställa resultatet i relation till aktieägarnas 
insatta och upparbetade kapital. 

Avkastning på 
sysselsatt kapital 
exkl IFRS16 

Justerat rörelseresultat (EBIT) för den senaste 12-månadersperioden 
plus ränteintäkter delat med genomsnittligt sysselsatt kapital exkl 
IFRS16 (IB+UB)/2. Detta nyckeltal är opåverkat av IFRS16. 

Avkastning på sysselsatt kapital är ett lönsamhetsmått som 
används för att ställa resultatet i relation till det kapital som 
behövs för att driva verksamheten. 

EBITDA  Rörelseresultat före alla avskrivningar och nedskrivningar på 
anläggningstillgångar och nyttjanderättstillgångar. Detta nyckeltal är 
positivt påverkat av IFRS16 eftersom hyreskostnaderna är 
exkluderade.  

EBITDA används för att mäta resultatet från den löpande 
verksamheten, oberoende av avskrivningar. 

EBITDA-marginal EBITDA i procent av nettoomsättningen. Detta nyckeltal är positivt 
påverkat av IFRS16 eftersom hyreskostnaderna är exkluderade. 

EBITDA-marginal används för att ställa EBITDA i relation till 
omsättningen. 

Eget kapital exkl 
IFRS16 

Eget kapital exklusive effekter av IFRS16 som kommer via periodens 
resultat.  

Eget kapital exklusive IFRS16 används för att kunna 
beräkna avkastning på eget kapital på ett konsekvent sätt. 

Finansnetto Finansiella intäkter minskat med finansiella kostnader. Detta 
nyckeltal är negativt påverkat av IFRS16 eftersom räntekostnader på 
nyttjanderättstillgångar är inkluderade. 

Används för att beskriva resultatet av bolagets finansiella 
aktiviteter. 

Fritt kassaflöde Kassaflöde från den operativa verksamheten efter förändringar i 
rörelsekapitalet minus investeringar i den löpande verksamheten. 
Men investeringar i den löpande verksamheten avses alla 
investeringar i materiella eller immateriella tillgångar utom byggnader 
och förvärv. Detta nyckeltal är opåverkat av IFRS16.  

Måttet visar hur mycket kassaflöde som rörelsen genererar 
efter att nödvändiga investeringar har gjorts. Detta 
kassaflöde kan disponeras för expansion, amortering av lån 
eller utdelning till exempel. 

Förvärvad tillväxt Ökning av nettoomsättning hänförlig till större bolag och 
verksamheter förvärvade de senaste 12 månaderna. 

Visar vilken tillväxttakt som genererats från förvärv, till 
skillnad från organisk tillväxt och valutakurseffekter. 

Förvärvsrelaterade 
avskrivningar 

Avskrivning av förvärvsrelaterade avskrivningsbara övervärden. Visar hur förvärvade övervärden påverkar avskrivningar. Till 
exempel varumärken och övervärden på fastigheter. 

Justerad EBITDA Rörelseresultat EBIT före avskrivningar på immateriella och 
materiella anläggningstillgångar exklusive jämförelsestörande poster 
och exklusive effekter av IFRS16. Nyckeltalet inkluderar således 
hyreskostnader och är opåverkat av IFRS16.  

Justerad EBITDA används för att mäta det underliggande 
resultatet från den löpande verksamheten, oberoende av 
avskrivningar och utan störningar från jämförelsestörande 
poster. 

Justerad EBITDA-
marginal 

Justerad EBITDA i procent av nettoomsättningen. Nyckeltalet är 
opåverkat av IFRS16.  

Justerad EBITDA-marginal ställer det underliggande 
rörelseresultatet exklusive avskrivningar i relation till 
omsättningen. 

Justerad Nettoskuld Nettoskuld med avdrag för fastighetsrelaterade. Nyckeltalet är 
opåverkat av IFRS16. 

Justerad Nettoskuld syftar till att visa den del av lånen som 
utgör finansieringen av rörelsen, medan fastighetslånen är 
kopplade till en byggnadstillgång som kan skiljas av och 
säljas. 

Justerad 
Nettoskuld/Justerad 
EBITDA 

Justerad nettoskuld dividerat med justerad EBITDA för den senaste 
12-månadersperioden. Nyckeltalet är opåverkat av IFRS16. 

Nettoskuld/justerad EBITDA är ett teoretiskt mått på hur 
många år det skulle ta att med nuvarande intjäning 
(justerad EBITDA) betala av bolagets skulder exklusive 
fastighetsrelaterade lån. Det visar belåningsgraden på 
rörelsen exklusive realtillgångar som fastigheter. 

Justerat 
rörelseresultat EBIT 

Rörelseresultat (EBIT) exklusive jämförelsestörande poster och 
exklusive effekter av IFRS16. Nyckeltalet inkluderar hyreskostnader 
och är opåverkat av IFRS16. 

Justerad EBIT används för att få en bättre bild av det 
underliggande rörelseresultatet. 

Justerad EBIT-
marginal 

Justerad EBIT i procent av nettoomsättningen. Justerad EBIT-marginal ställer det underliggande 
rörelseresultatet i relation till omsättningen. 

 

4 Enligt ESMAs riktlinjer för nyckeltal ska varje nyckeltal motiveras.  
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Jämförelsestörande 
poster 

Jämförelsestörande poster är intäkter och kostnader av 
jämförelsestörande karaktär såsom större (>5 MSEK) retroaktiva 
ersättningar hänförliga till tidigare verksamhetsår, poster relaterade 
till fastigheter såsom realisationsvinst vid försäljning eller större 
fastighetsskador som inte täcks av företagsförsäkring, 
rådgivningskostnader vid större förvärv eller kapitalanskaffningar, 
större integrationskostnader till följd av förvärv eller omorganisationer 
enligt fastställd plan samt kostnader som följer av strategiska beslut 
och större omstruktureringar som leder till avveckling av enheter. 

Jämförelsestörande poster används för att tydliggöra de 
resultatposter som ej ingår i den löpande verksamheten för 
att skapa en tydligare bild av den underliggande 
resultatutvecklingen. 

Kassaflöde från den 
löpande 
verksamheten 

Kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive förändring i 
rörelsekapital och före kassaflöde från investerings- och 
finansieringsverksamhet. Detta mått är påverkat positivt av IFRS16 
eftersom hyreskostnaderna exkluderats.  

Kassaflöde från den löpande verksamheten används som 
ett mått på det kassaflöde som bolaget genererar före 
investeringar och finansiering. 

Kassaflöde från 
investeringar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten enligt 
kassaflödesanalysen. Detta inkluderar investeringar och avyttringar 
av byggnader, förvärv samt investeringar i materiella och 
immateriella anläggningstillgångar. Investeringar finansierade med 
leasing ingår ej. Nyckeltalet är opåverkat av IFRS16. 

Kassaflöde från investeringar används för att regelbundet 
mäta hur mycket kontanta medel som används för att 
upprätthålla verksamheten och för expansion. 

Kassaflöde från 
finansiering 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten enligt 
kassaflödesanalysen. Detta inkluderar ökning/minskning av lån, 
erhållen/erlagd ränta, nyemission och utdelning. Detta mått är 
påverkat negativt av IFRS16 eftersom betald ränta och amortering 
av finansiell leasingskuld relaterat till nyttjanderättstillgångar ingår. 

Kassaflöde från finansiering används för att 

Nettoskuld  Räntebärande skulder (korta och långa) exklusive leasingskulder 
relaterat till nyttjanderättstillgångar med avdrag för likvida medel och 
räntebärande fordringar (korta och långa). Nyckeltalet är opåverkat 
av IFRS16.  

Nettoskulden används för att tydliggöra hur stor skulden är 
minus nuvarande likvida medel (som i teorin skulle kunna 
användas att amortera lån).  

Nettoskuld/ Justerad 
EBITDA  

Nettoskuld (UB för perioden) dividerat med justerad EBITDA för den 
senaste 12-månadersperioden. Nyckeltalet är opåverkat av IFRS16. 

Nettoskuld/ EBITDA är ett teoretiskt mått på hur många år 
det skulle ta att med nuvarande intjäning (EBITDA) betala 
av bolagets skulder inklusive fastighetsrelaterade lån. 

Organisk tillväxt 
inklusive mindre 
förvärv 

Omsättningstillväxt exklusive större förvärv och förändringar i 
valutakurser. 

Koncernens tillväxtmål är att öka intäkterna med 5-7 
procent inklusive mindre tilläggsförvärv. Syftet med 
nyckeltalet är därmed att följa upp koncernens tillväxtmål. 

Personalomsättning  Antal medarbetare som slutat under året i relation till genomsnittligt 
antal medarbetare. (Antal tillsvidare- och provanställda som slutat) / 
(Medelantal tillsvidare- och provanställda). Beräknat som 
ackumulerat för den perioden som rapporten avser. 

Personalomsättning används för att mäta hur stor andel av 
personalen som slutar och som måste ersättas varje år. 

Resultat per aktie Periodens resultat i SEK dividerat med genomsnittligt antal 
utestående aktier före/efter utspädning beräknas enligt IAS 33. 
Nyckeltalet är påverkat av IFRS16 eftersom nettoresultatet är 
påverkat av eliminering av hyror och tillägg av avskrivningar och 
räntekostnader relaterat tillnyttjanderättstillgångar. 

Resultat per aktie används för att synliggöra hur mycket av 
periodens resultat varje aktie är berättigad till. 

Resultat per aktie 
exkl IFRS 16 

Resultat per aktie exklusive effekterna av IFRS16.  Syftet är att resultat per aktie enligt samma 
redovisningsprinciper som innan införandet av IFRS 16 för 
att skapa jämförbarhet över tid. 

Räntetäckningsgrad 
exkl IFRS 16 

Justerad EBIT för senaste 12 månader plus finansiella intäkter i 
förhållande till räntekostnader exklusive räntekostnader hänförliga till 
nyttjanderättstillgångar. Nyckeltalet är opåverkat av IFRS 16. 

Ränteteckningsgrad används för att mäta bolagets 
betalningsförmåga av räntekostnader. 

Rörelsemarginal 
(EBIT-marginal) 

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. I koncernen är detta 
mått påverkat av IFRS16. Segmentens EBIT är dock opåverkade. 

Rörelsemarginalen visar hur stor andel av omsättningen 
som blir kvar efter rörelsens kostnader och som kan 
disponeras till andra ändamål. 

Rörelseresultat 
(EBIT) 

Rörelseresultat före finansnetto och skatt. I koncernen är detta mått 
påverkat av IFRS16. Segmentens EBIT är dock opåverkade. 

Rörelseresultat (EBIT) används för att mäta det operativa 
resultatet före finansiering och skatt. 

Sjukfrånvaro Kort- och långtidssjukfrånvaro omräknat till heltid delat med antal 
årsanställda (FTE). Beräknat som ett snitt över den perioden som 
rapporten avser. 

Sjukfrånvaro används för att mäta frånvaro av personal och 
ge indikationer om personalens hälsa. 

Soliditet  Eget kapital exklusive effekter av IFRS16 i procent av 
balansomslutningen exklusive IFRS16. Nyckeltalet är opåverkat av 
IFRS 16.  

Soliditet visar hur stor andel av bolagets totala tillgångar 
som finansieras av aktieägarna med eget kapital. En hög 
soliditet är ett mått på finansiell styrka. 

Sysselsatt kapital 
exkl IFRS16 

Balansomslutning med avdrag för ej räntebärande kortfristiga skulder 
justerat för långa och korta leasingskulder relaterat 
tillnyttjanderättstillgångar och avsättningar samt uppskjuten 
skatteskuld. Alternativt: Eget kapital plus långfristiga och kortfristiga 
räntebärande skulder men exklusive långa och korta leasingskulder 
relaterat tillnyttjanderättstillgångar. Nyckeltalet är opåverkat av 
IFRS16.  

Sysselsatt kapital indikerar hur mycket kapital som behövs 
för att bedriva verksamheten oberoende av 
finansieringsform (lånat eller eget kapital). Genom att 
exkludera IFRS16 effekten så uppnås kontinuitet i 
avkastningstalet. 

Allmänt 

Alla belopp i tabeller är i MSEK om inget annat anges. Alla värden inom parentes () är jämförelsesiffror för samma period föregående år om inget annat 
anges. Summeringar av belopp i heltal stämmer inte alltid överens med redovisade totaler på grund av avrundningar. Det redovisade totalbeloppen är 
korrekta. 


