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INTERNATIONELLA 
ENGELSKA SKOLAN 
DELÅRSRAPPORT 1 JULI–31 MARS 2018/2019 

Tredje kvartalet (januari-mars) 
• Omsättningen steg med 17,5% till 743,1Mkr (632,3), varav organisk tillväxt uppgick till 10,5% 

• Antalet elever i den svenska verksamheten vid kvartalets slut uppgick till 25 555 (23 971)  

• Antal köregistreringar i Sverige uppgick vid kvartalets slut till ca 199 700 (178 800) 

• Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 21,8% och uppgick till 64,2 Mkr (52,7) 

• Rörelsemarginalen uppgick till 8,6% (8,3) 

• Justerat för jämförelsestörande poster om 6,2 Mkr (0) uppgick rörelsemarginalen till 9,5% (8,3%) 

• Kvartalets resultat uppgick till 47,9 Mkr (42,8) 

• Resultatet per aktie uppgick till 1,19 kr (1,07) 

• Periodens kassaflöde uppgick till 3,1 Mkr (70,5) 

• Cecilia Marlow utsågs i januari till tillförordnad VD i samband med att tidigare VD lämnade 

Första nio månaderna (juli–mars) 
• Omsättningen steg med 16,6% till 2 024,7 Mkr (1 736,5), varav organisk tillväxt uppgick till 

10,0%  

• Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 10,3% och uppgick till 137,6 Mkr (124,7) 

• Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 6,8% (7,3) 

• Justerat för jämförelsestörande poster om 6,4 Mkr (2,7) uppgick rörelsemarginalen till 7,1% 

(7,3) 

• Periodens resultat uppgick till 100,3 Mkr (97,0) och resultatet per aktie till 2,50 kr (2,42) 

• Periodens kassaflöde uppgick till 54,5 Mkr (46,8) 

 

Efter periodens slut 
• Den 1 april 2019 förvärvade IES genom sitt helägda spanska dotterbolag International 

Education Partnership S.L (”IEP”) 99,4% av aktierna i Colegio Internacional de Valladolid, en 

avgiftsfinansierad privatskola i Valladolid, Spanien med 294 elever 

 

Nyckeltal koncernen 

 

 

2018/2019 2017/2018 +/- 2018/2019 2017/2018 +/-

Omsättning 743,1 632,3 17,5% 2 024,7 1 736,5 16,6% 2 636,1

Rörelseresultat EBIT 64,2 52,7 21,8% 137,6 124,7 10,3% 165,3

Rörelsemarginal EBIT 8,6% 8,3% 0,3% 6,8% 7,3% -0,5% 6,3%

Justerat rörelseresultat EBIT 70,4 52,7 33,7% 144,0 127,4 13,1% 171,9

Justerad EBIT-marginal 9,5% 8,3% 1,1% 7,1% 7,3% -0,2% 6,5%

Periodens resultat 47,9 42,8 12,0% 100,3 97,0 3,4% 119,7

Resultat / aktie, SEK 1,19 1,07 0,13 2,50 2,42 0,08 2,98

Medelantal årsanställda 2 711 2 508 203 2 653 2 441 212 2 596

1 april  2018 -         

31 mars 2019

Mkr
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VD:s kommentar 

FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET  

Tredje kvartalet innebar en fortsatt stark tillväxt, +17,5 % jämfört med samma period 

föregående år, till följd av förvärv i Spanien och fler elever i Sverige. Marginalen förbättrades 

också tack vare en bättre balans mellan skolpengens och lärarlönernas respektive 

ökningstakter. Samtidigt kan vi se att det arbete vi lagt ner på att överklaga 

felaktiga skolpengsbeslut ger resultat. I Spanien fortsätter vi växa genom 

förvärv och verksamheten utvecklas som planerat väl.

Starkt tredje kvartal 

Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet kännetecknar  

vårt tredje kvartal. De definitiva skolpengsbesluten för 

2019 blev därtill något bättre än de preliminära 

beskeden vi fått och ökar med drygt 3% jämfört med 

2018. 

Omsättningen steg under perioden juli till mars med 

16,6% till 2 024,7 Mkr, varav organisk tillväxt uppgick till 

10,0%. Rörelsemarginalen (EBIT) justerad för 

jämförelsestörande kostnader avseende VD-bytet i 

januari uppgick till 7,1% (7,3).  

För andra kvartalet i rad ser vi nu att lärarlöneökningar-

na har planat ut samtidigt som skolpeng-sökningarna 

bättre reflekterar kostnaderna. Vi har i flera år arbetat 

med kommunerna för att säkerställa att vi får rätt 

skolpeng, vilket också lett till  retroaktiva utbetalningar 

från vissa kommuner. Intäkterna per elev i Sverige 

ökade under de första nio månaderna med 3,0% 

medan personalkostnader per elev justerat för 

jämförelsestörande poster steg med 4,3%.  

Forskning stödjer tvåspråkig undervisning 

IES har bedrivit tvåspråkig undervisning sedan 1993 

baserat på övertygelsen att engelska är nyckeln som 

ger våra elever tillgång till hela världen. I dagens 

globala värld är det mer relevant än någonsin att lära 

sig behärska engelska fullt ut samtidigt som svenskan 

är avgörande för att inkluderas i svensk arbetsmarknad 

och kultur.  

Fördelarna med tvåspråkig undervisning är dock långt 

större. Allt mer forskning visar att tvåspråkighet 

förbättrar kognitiva förmågor såsom arbetsminne och 

förmågan att fokusera och resonera. En forsknings-

studie om tvåspråkighet av Naja Ramirez och Patrica 

Kuhl från 2017 visar att barn som är tvåspråkiga 

presterar lika bra eller till och med bättre än de som 

bara har sitt modersmål. Forskningen visar också att 

det bästa är att redan i tidig ålder lära sig två språk i 

interaktion med människor, inte genom TV och andra 

medier. Tvåspråkigheten utvecklar också svenskan. Per 

Holmberg har i sin forskning 

bland annat visat att de elever 

som förbättrar sig mest i svenska 

är de som undervisas både på 

engelska och svenska. 

Fortsatt tillväxt 

I Sverige har vi nu närmare 200 000 köregistreringar till 

våra skolor. Allt fler föräldrar ser fördelarna med det 

sätt vi leder och driver våra skolor på. I Spanien, där vi 

efter senaste förvärvet i början av april totalt har 2 800 

elever i våra skolor, är efterfrågan på undervisning på 

både spanska och engelska stor bland spanska familjer. 

Detta, i kombination med en god utveckling av våra 

existerande skolor, gör att vi hela tiden utvärderar nya 

förvärvsmöjligheter i Spanien. I Sverige vill allt fler 

kommuner att vi etablerar oss. Dock tvingas vi 

regelbundet tacka nej i och med att skolpengen inte 

alltid reflekterar de verkliga kostnaderna för bland 

annat lokaler. I takt med att antalet barn i skolåldern 

ökar, behövs nybyggda – och dyra – skolbyggnader, 

vilket driver upp hyresnivåerna. Planen om att öppna 

två till tre nya skolor per år i Sverige ligger dock fast. 

Att ta hand om närmare 29 000 skolbarn i åldrarna 5-19 

är ett oerhört stort ansvar och kräver totalt dedikerade, 

engagerade och passionerade medarbetare. Våra 

fantastiska rektorer, lärare och andra medarbetare gör 

stordåd i vardagen för att se till att varje barn kan 

utvecklas till sin fulla potential. Ju fler skolor jag 

besöker, desto tydligare blir det att just detta är 

grunden för integration och hållbar samhällsutveckling. 

 

 

 

Cecilia Marlow 

Tf VD 

199 700 
Köregistreringar 
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Kommentarer på rapporten 

KONCERNENS OMSÄTTNING OCH 

RESULTAT 

Vid jämförelse av tredje kvartalets omsättning, 

rörelseresultat (EBIT) och resultat efter skatt med 

utfallet motsvarande kvartal föregående år bör 

noteras att som en följd av tillämpningen av IFRS 

15 kommer en intäktspost i Sverige på 10,6 Mkr i år 

först att tas upp i Q4 medan motsvarande 

intäktspost föregående år på 10,1 Mkr då togs upp 

redan i Q3. För hela perioden januari-juni 2019 

kommer siffrorna mellan åren däremot att vara 

helt jämförbara. 

 

OMSÄTTNING 

Omsättningen under tredje kvartalet ökade med 17,5% 

jämfört med samma period föregående år och uppgick 

till 743,1 Mkr (632,3), varav organisk tillväxt uppgick till 

10,5%. Tillväxten förklaras främst av ett ökat antal 

elever i Sverige samt förvärv i Spanien i början av juli 

2018.  

För perioden juli 2018 - mars 2019 steg omsättningen 

med 16,6% och uppgick till 2 024,7 Mkr (1 736,5), varav 

organisk tillväxt uppgick till 10,0%.  

RESULTAT 

Rörelseresultatet (EBIT) ökade i tredje kvartalet med 

21,8% och uppgick till 64,2 Mkr (52,7). Rörelsemargi-

nalen EBIT uppgick därmed till 8,6% (8,3). En bättre 

skolpengsutveckling och lägre ökningstakt av 

lärarlönerna i Sverige samt positiv effekt av förvärvet i 

Spanien i juli 2018 är de främsta förklaringarna till 

resultatförbättringen. 

Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till 47,9 Mkr 

(42,8) och resultat per aktie till 1,19 kr (1,07). 

För perioden juli-mars steg rörelseresultatet EBIT med 

10,3% och uppgick till 137,6 Mkr (124,7). Rörelse-

marginalen EBIT uppgick därmed till 6,8% (7,3). 

Resultat efter skatt för perioden juli-mars uppgick till 

100,3 Mkr (97,0) och resultat per aktie till 2,50 kr (2,42). 

  

 

 
Omsättning och resultatutveckling per kvartal  
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JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 

I tredje kvartalet hade IES jämförelsestörande 

kostnader på 6,2 Mkr (0) avseende kostnader för 

avgående VD. Under perioden juli-mars uppgick 

jämförelsestörande kostnader till 6,4 Mkr (2,7) 

relaterade till kostnaden ovan samt den i juli 

genomförda transaktionen i Spanien. De 

jämförelsestörande kostnaderna i jämförelseperioden 

avsåg kostnader för avslutande av tidigare VD:s 

anställning. 

FINANSNETTO 

Finansnettot under tredje kvartalet uppgick till              

–0,9 Mkr (1,1), varav 0,2 Mkr förklaras av 

valutaeffekter.  

För perioden juli-mars uppgick finansnettot till –6,0 

Mkr (1,7), varav –1,6 Mkr förklaras av valutaeffekter. 

INKOMSTSKATT 

Kvartalets skattekostnad uppgick till 15,4 Mkr (11,0) 

vilket motsvarar en effektiv skattesats på 24,3% (20,4).    

Skattekostnaden i perioden juli-mars uppgick till 31,3 

Mkr (29,4), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 

23,8% (23,3).  

Effekten av beslutad förändrad inkomstskattesats 

under kommande år beräknas inte ha någon väsentlig 

effekt på koncernens skattekostnad. 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 

Den 1 april 2019 förvärvade IES genom sitt helägda 

spanska dotterbolag International Education 

Partnership S.L (”IEP”) 99,4% av aktierna i Colegio 

Internacional de Valladolid, en avgiftsfinansierad 

tvåspråkig privatskola i Valladolid, Spanien med vid 

förvärvstidpunkten 294 elever i åldrarna 3 till 18 år. 

Transaktionsvärde (enterprise value) för verksamheten 

uppgick till cirka 800 TEUR. Förvärvet finansieras 

genom ett aktieägartillskott från IEP om 280 TEUR och 

övertagande av skuld. Byggnaden ingår inte i förvärvet 

utan kommer till skillnad från IEPs övriga skolor att 

hyras.  

 

 

 

Omsättning per segment 

Q1-Q3 2018/2019 

 

 

 
Rörelseresultat per segment 

Q1-Q3 2018/2019 
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SEGMENT 

Sverige 

• Omsättningen uppgick i tredje kvartalet till 

698,3 Mkr (632,0) och för perioden juli-

mars till 1 908,5 Mkr (1 735,6) 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick i tredje 

kvartalet till 56,3 Mkr (50,6) och för 

perioden juli-mars till 127,3 Mkr (125,9) 

• Resultatet före skatt (EBT) uppgick för 

tredje kvartalet till 57,1 Mkr (51,7) och för 

perioden juli-mars till 128,0 (127,6) 

• Antalet elever vid kvartalets slut uppgick till 

25 555, +7% 

• Antal köregistreringar vid kvartalets slut 

uppgick till ca 199 700, +12% 

Utveckling per elev 

Förändring i intäkter och kostnader per elev 

(jämförelse med motsvarande period föregående år). 

 Q3 

18/19 

 Q1-3 

18/19 

Helår 

17/18 

Totala intäkter per elev 3,6%  3,0% 2,8% 

Personalkostnader per elev 4,1%  4,6% 7,8% 

Totala kostnader per elev 3,5%  3,6% 6,1% 

Utvecklingen för tredje kvartalet 

Totala intäkter per elev steg med 3,6% jämfört med 

motsvarande kvartal föregående år. Förklaringen till 

ökningen är framför allt att kommunernas skolpeng 

för 2019 har ökat med i genomsnitt drygt 3% vilket är 

mer än de senaste två åren. Dessutom har ett flertal 

kommuner under kvartalet betalat retroaktiva 

ersättningar för underskott och andra tillskott i sin 

egen skolverksamhet avseende tidigare år.  

Under kvartalet har IES intäktsfört 10,6 Mkr avseende 

det nya statsbidraget för stärkt likvärdighet och 

kunskapsutveckling. Totalt har IES blivit tilldelade 42,4 

Mkr i anslag för 2019. Intäkterna motsvaras av 

kostnader och investeringar som IES under kvartalet 

har haft respektive genomfört på dessa områden i 

enlighet med den plan som lämnats till Skolverket i 

samband med ansökan om bidraget.   

Personalkostnaderna per elev steg med 4,1% jämfört 

med föregående år. Justerat för den jämförelse-

störande posten på 6,2 Mkr avseende avsluts-

kostnader för VD ökade dock personalkostnaderna per 

elev med cirka 3%. Utbudet av legitimerade lärare på 

den svenska skolmarknaden fortsätter att vara lägre 

än efterfrågan men löneglidningen i marknaden har 

minskat tydligt jämfört med tidigare kvartal.   

De totala kostnaderna per elev ökade med 3,5%. 

Utvecklingen förklaras till stor del av ökade personal- 

kostnader medan ökningen i övriga kostnader per elev 

har kunnat hållas på en lägre nivå. 

Utvecklingen för perioden juli-mars 

Totala intäkter per elev steg med 3,0% jämfört med 

motsvarande period föregående år.   

Under perioden har IES intäktsfört 21,4 Mkr avseende 

det nya statsbidraget för stärkt likvärdighet och 

kunskapsutveckling. Intäkterna motsvaras av 

kostnader och investeringar som IES under perioden 

har haft respektive genomfört på dessa områden i 

enlighet med den plan som lämnats till Skolverket i 

samband med ansökan om bidraget. Vid jämförelse av 

periodens intäkter med föregående år bör också 

noteras att IES under perioden inte erhöll något statligt 

bidrag för Läxhjälp medan 10,5 Mkr erhölls under 

motsvarande period föregående år.   

Personalkostnaderna per elev steg med 4,6% jämfört 

med föregående år. Utöver löneglidningen för lärarna 

beror ökningen på en strukturell förändring där fler 

anställda behövs i skolorna för att ta hand om elever 

med särskilda behov. Endast en mindre andel av 

kostnaderna för dessa resurser täcks av tilläggsbelopp 

från kommunerna. 

De totala kostnaderna per elev ökade med 3,6%. 

Utvecklingen förklaras till stor del av ökade personal- 

kostnader medan ökningen i övriga kostnader per elev 

har kunnat hållas på en lägre nivå. 

Verksamhetsförändringar 

Under året har nya skolor öppnats i Länna och 

Sundbyberg. Avtal har tecknats att öppna en ny skola 

till skolåret 2019/20, i Skellefteå. 

 Slutet av 

Q3 18/19 

Slutet av 

Q3 17/18 

Slutet av 

Q4 17/18 

Antal anställda (FTE) 2 715 2 512 2 383 

Antal elever 25 555 23 971 23 927 

Antal skolor 36 34 34 
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Spanien 

 

Storbritannien 

• Omsättningen uppgick i tredje kvartalet till 

44,7 Mkr (-) och för perioden juli-mars till 

116,1 Mkr (-) 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick i tredje 

kvartalet till 8,1 Mkr (-) och för perioden 

juli-mars till 10,9 Mkr (-) 

• Resultatet före skatt (EBT) uppgick för 

tredje kvartalet till 6,4 Mkr (-) och för 

perioden juli-mars till 4,1 Mkr (-) 

• Antalet elever i de tre spanska skolor som 

konsolideras i IES koncernen uppgick vid 

kvartalets slut till 1 832 (-) 

 • Omsättningen uppgick i tredje kvartalet till 

0,4 Mkr (0,3) och för perioden juli-mars till 

1,0 Mkr (0,9) 

• Rörelseresultatet (EBIT) och resultatet före 

skatt (EBT) uppgick i tredje kvartalet till      

-0,3 Mkr (0,1) och för perioden juli-mars till 

-0,3 Mkr (-0,1) 

• Antalet elever i den skola IES har 

ledningsansvar för uppgick vid kvartalets 

slut till 497 (480) 

Kommentar till utvecklingen 

Verksamheten i Spanien som konsolideras i IES 

koncernen har en betydande variation i omsättning 

och resultat mellan det första kvartalet och de 

följande tre kvartalen. För 2018/19 förväntades 

omsättningen i första kvartalet vara ungefär hälften 

av omsättningen i vart och ett av de följande tre 

kvartalen. Rörelseresultatet EBIT förväntades vara 

klart negativt i första kvartalet och därefter positivt 

och relativt jämnt fördelat mellan de följande tre 

kvartalen. Utfallet i tredje kvartalet och perioden juli-

mars var i linje med den planen.    

Under föregående år var Spanien inget eget segment 

eftersom samtliga skolor då ägdes till 50%. 

Resultatandelen uppgick då till 2,1 Mkr i tredje 

kvartalet och -1,2 Mkr under perioden juli-mars.  

Verksamhetsförändringar 

Den 9 juli 2018 slutförde IES förvärvet av de 

resterande 50% av det tidigare joint venture bolaget 

International Education Partnership, S.L. (IEP) i 

Spanien. Med förvärvet blev större delen av 

verksamheten i Spanien, tre av fyra skolor, 

dotterbolag till IES och konsolideras därmed i IES-

koncernens räkenskaper. Den fjärde skolan, Elians 

IALE, ägs fortsatt av IES till 50%. 

 

Den 1 april 2019 förvärvade IES genom sitt helägda 

spanska dotterbolag IEP 99,4% av aktierna i Colegio 

Internacional de Valladolid, en avgiftsfinansierad 

tvåspråkig privatskola i Valladolid, Spanien med vid 

förvärvstidpunkten 294 elever i åldrarna 3 till 18 år.  

 
Kommentar till utvecklingen 

I Storbritannien tillhandahåller IES management-

tjänster till en föräldrastiftelse som driver en skola i 

Breckland. Enligt avtalet med stiftelsen erhåller IES 

vissa arvoden och står för vissa kostnader i samband 

med utövandet av ledningsansvaret.  

Verksamheten under IES ledningsansvar har under 

tredje kvartalet och perioden juli-mars fortsatt att 

utvecklas positivt och elevantalet uppgick vid 

kvartalets slut till 497 (480). 

Verksamhetsförändringar 

Under kvartalet avgick den tidigare rektorn för IES 

Breckland och ersattes av den tidigare biträdande 

rektorn. Inga övriga verksamhetsförändringar har 

genomförts hittills under verksamhetsåret 2018/19. 

 Slutet av 

Q3 18/19 

Slutet av 

Q3 17/18 

Slutet av 

Q4 17/18 

Antal anställda (FTE)* 260 - - 

Antal elever* 1 832 - - 

Antal helägda skolor* 3 0 0 

* Avser helägda skolor. IES äger till 50% ytterligare en skola. 
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KASSAFLÖDE OCH 

FINANSIELL STÄLLNING

KASSAFLÖDE 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick i 

tredje kvartalet till 6,9 Mkr (74,6). Det svagare 

kassaflödet jämfört med föregående år förklaras 

främst av att förskottshyror i Sverige uppgående till 

cirka 20 Mkr i år betalades i början av januari i stället 

för som i förra året i slutet av december, ett 

säsongsmässigt ökande rörelsekapitalbehov i den 

spanska verksamheten samt att vissa statliga bidrag 

och kommunala ersättningar avseende tredje kvartalet 

i år betalades i april i stället för i mars.   

Periodens, juli-mars, kassaflöde var 54,5 Mkr (46,8). 

Skillnaden jämfört med föregående år, utöver det som 

förklaras av kassaflödet från den löpande 

verksamheten före förändringar i rörelsekapital, består 

framför allt av effekter från förvärvet i Spanien (se 

förvärvsanalys i not 8, sid 20), upptagande av ett 

förvärvslån i Spanien i juli 2018 som vid periodens slut 

uppgick till 7,5 Meuro samt att ingen utdelning 

betalades ut för det finansiella året 2017/18. 

Investeringar 

Totala investeringar var under tredje kvartalet 9,7 Mkr 

(3,2). Investeringarna i Sverige uppgick till 7,7 Mkr (3,2) 

och i Spanien till 2,0 Mkr (-). Totala investeringar under 

perioden juli-mars var 68,7 Mkr (82,1). Investeringarna 

i Sverige uppgick till 64,3 Mkr (82,1) och i Spanien till 

4,4 Mkr (-). De minskade investeringarna jämfört med 

föregående år beror främst på att det under perioden 

öppnades två nya skolor i Sverige jämfört med fyra nya 

skolor under jämförelseperioden.    

Förvärv 

IES förvärvade den 9 juli 2018 resterande 50% av 

aktierna i det spanska ägarbolaget IEP till en maximal 

och förväntad köpeskilling om 12 Meuro, varav 9,5 

Meuro betalades den 9 juli (för förvärvsanalys se not 8, 

sid 20). IEP äger 99,55% av aktierna i English School of 

Asturias samt 100% av aktierna i två av Grupo 

Educativo Elians tre skolföretag i Spanien, belägna i 

Castellon och La Nucia. Verksamheterna som ingår i 

IEP konsolideras därmed i IES koncernen från och med 

juli 2018/19. Den fjärde spanska skolan, Elians IALE, i 

vilken IES har ägarintressen är belägen i Valencia och 

ägs fortsatt av IES till 50% och av familjen Monzonis till 

50%. Denna del konsolideras ej utan tas in i 

räkenskaperna enligt kapitalandelsmetoden.    

Efter periodens slut den 1 april 2019 förvärvade IES 

genom sitt helägda spanska dotterbolag IEP 99,4% av 

aktierna i Colegio Internacional de Valladolid, en 

avgiftsfinansierad tvåspråkig privatskola i Valladolid, 

Spanien med vid förvärvstidpunkten 294 elever i 

åldrarna 3 till 18 år. Transaktionsvärdet (enterprise 

value) för verksamheten uppgick till cirka 800 TEUR. 

Förvärvet finansieras genom ett aktieägartillskott från 

IEP om 280 TEUR och övertagande av skuld. 

Byggnaden ingår inte i förvärvet utan kommer till 

skillnad från IEPs övriga skolor att hyras.  

FINANSIELL STÄLLNING 

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 1 059,1 Mkr 

(933,7) och koncernens balansomslutning till 1 729,4 

Mkr (1 337,1). Soliditeten var 61,2% (69,8).  

Långfristiga räntebärande skulder uppgick vid 

periodens slut till 187,2Mkr (-) och avser fastighetslån 

och förvärvslån från kreditinstitut i Spanien. 

Kortfristiga räntebärande skulder består av kortfristig 

del av de ovan nämnda lånen och uppgick till 10,5 Mkr 

(-). 

Likvida medel uppgick  vid periodens slut till 176,9 Mkr 

(245,2).   

Finansiering 

Koncernen hade den 31 mars 2019 utestående lån 

från kreditinstitut på totalt 198,0 Mkr (19,0 Meuro). 

Samtliga dessa lån har tagits i Spanien. I Sverige har 

moderbolaget en checkräkningskredit om 100 Mkr. Vid 

utgången av perioden den 31 mars 2019 var den 

outnyttjad. Se vidare not 5 sid 19. 

Finansiella anläggningstillgångar 

IES ägarandel (50%) i Elians IALE var vid periodens slut 

bokfört till 15,2 Mkr och det till samma bolag 

utestående och numera kortfristiga rörelsekapitallånet 

till 9,1 Mkr.   
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

PERSONAL 

Medelantalet årsanställda (FTE) under kvartalet i den 

svenska verksamheten uppgick till 2 711 (2 508) och 

för perioden juli-mars till 2 653 (2 441). Vid kvartalets 

slut uppgick antalet anställda (heads) till 2 867 (2 702). 

AKTIER 

Antalet registrerade aktier uppgick den 31 mars 2019 

till 40 130 000 aktier, varav 80 000 C-aktier i eget 

förvar. 0,002 Mkr tillsköts i juli 2018 som eget kapital 

till följd av gällande aktiematchningsprogram. 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Koncernen hade den 31 mars 2019 genom 

moderbolaget en närstående relation till Elians IALE 

genom sitt 50 procentiga ägande i Elians IALE. 

Management fee uppgående till 0,2 Mkr har under 

perioden juli-mars debiterats det spanska bolaget. 

Dessutom har moderbolaget sedan tidigare ställt ut 

lån till bolaget på 0,8 Meuro. Upplupen men ej 

förfallen ränta på detta lån under perioden juli-mars 

uppgick till motsvarande 0,4 Mkr. 

Koncernen hade vidare under perioden, genom 

dotterbolaget Internationella Engelska Skolan i Sverige 

AB, en närstående relation till en närstående till en 

styrelseledamot. Konsultarvode och kostnads-

ersättningar avseende skolmarknads- och omvärlds-

bevakning har under perioden juli-mars betalats ut 

med ett belopp uppgående till 0,2 Mkr. Beloppet 

bedöms vara marknadsmässigt.  

Slutligen hade koncernen under perioden juli-mars, 

genom moderbolaget, en närstående relation till ett 

bolag helägt av en styrelseledamot. Konsultarvode och 

kostnadsersättningar avseende en tillförordnad VD-roll 

har under perioden juli-mars betalats ut med ett 

belopp uppgående till 0,6 Mkr. Beloppet bedöms vara 

marknadsmässigt. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

Väsentliga operativa, externa och finansiella risker och 

osäkerhetsfaktorer beskrivs i Internationella Engelska 

Skolan i Sverige Holdings II AB’s (publ) årsredovisning 

för 2017/18, förvaltningsberättelsen, sid 74 och not 20, 

sid 97. Utöver de risker som beskrivs i årsredovisning-

en bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. 

Operationella risker består exempelvis av variationer i 

efterfrågan och elevtal, risker relaterade till försörjning 

av medarbetare och lönekostnader, risker relaterade 

till kvalitetsbrister, IES anseende och varumärke, 

tillstånd samt ansvars- och egendomsrisker. Externa 

risker omfattar exempelvis risker relaterade till 

skolpeng och konjunktur, politiska risker, förändring av 

lagar och regelverk samt beroendet av nationella 

myndigheter inom utbildningssektorn. Politiska risker 

kan exempelvis bestå av införande av ändrad 

momsschablon i skolpeng eller någon form av vinst- 

eller utdelningsbegränsning. Gemensamt för olika 

politiska förslag är att processerna ofta är långa och 

förslagen måste formuleras i juridiskt genomförbara 

förslag som också måste röstas igenom i riksdagen. 

FRAMTIDSUTSIKTER 

Internationella Engelska Skolan lämnar ingen prognos. 

SÄSONGSEFFEKTER 

Internationella Engelska Skolans omsättning och 

lönsamhet påverkas av verksamhetens natur och 

således dess cykel. Omsättning och lönsamhet i 

Sverige är normalt sett något lägre under första 

kvartalet än under övriga kvartal på grund av 

skolornas sommarlov.  

Den verksamhet som konsolideras i Spanien har på 

grund av det senare förlagda sommarlovet en 

betydande variation i omsättning och resultat mellan 

det första kvartalet och de följande tre kvartalen.  

Omsättningen i första kvartalet är normalt sett ungefär 

hälften av omsättningen i vart och ett av följande tre 

kvartal. Rörelseresultatet EBIT är normalt sett klart 

negativt i första kvartalet och därefter positivt och 

jämnt fördelat mellan de följande tre kvartalen. 

MODERBOLAGET 

Moderbolaget Internationella Engelska Skolan i Sverige 

Holdings II AB (publ) debiterar managementtjänster till 

dotterbolag och joint venture bolag samt arrangerar 

vid behov lån från kreditinstitut och upprättar 

internlån. Vid periodens slut hade moderbolaget en 

skuld till dotterbolaget IES i Sverige AB på 200 Mkr. 

INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN 

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB 

(publ) benämns ibland Internationella Engelska Skolan. 

Varje sådan hänvisning i denna rapport syftar till kon-

cernens konsoliderade rapporter, om inte annat tydligt 

framgår. 
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Undertecknade försäkrar att delårsrapporten juli till mars ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 

koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 

moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

Stockholm den 17 maj 2019 

 

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) 

 

 
Birker Bahnsen, 

Ordförande 
 

Gunilla Carlsson 
 

     

 Brian Hatch  Cecilia Marlow  

     

 Maria Rankka  Lars Strannegård  

     

  Peter Wikström   

     

 Arbetstagarrepresentanter  

     

 Albert Lauschus  Jessica Fryksten  

     

 
Cecilia Marlow, 

Tillförordnad verkställande direktör och koncernchef 
 

 

Denna rapport har granskats av bolagets revisorer. 

 

 

 

We prepare our 
students for 
success by 

providing a safe and 
orderly school 

environment where 
teachers can teach 
and students learn. 
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REVISORS GRANSKNINGSRAPPORT 
 

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

 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för 

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holding II AB (publ) per 31 mars 2018 och den niomånadersperiod som 

slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och 

presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en 

slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 

Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning 

består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och 

redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En 

översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har. 

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 

säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en 

revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en 

uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att 

anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 

årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

 

Stockholm den 17 maj 2019 

Ernst & Young AB 

 

 

 

Daniel Öberg 

Auktoriserad revisor 
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KONCERNENS RESULTATRAPPORT 

I SAMMANDRAG 

 

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER 

TOTALRESULTAT 

 

Mkr
Rullande 12 mån

2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 711,9 607,4 1 935,0 1 648,3 2 529,8

Övriga rörelseintäkter 31,2 24,9 89,7 88,2 106,3

Omsättning 743,1 632,3 2 024,7 1 736,5 2 636,1

Rörelsens kostnader

Undervisnings- och måltidskostnader -80,5 -76,0 -232,4 -222,8 -303,0

Övriga externa kostnader -149,7 -124,5 -435,7 -362,0 -562,7

Personalkostnader -428,8 -364,7 -1 158,6 -977,3 -1 529,6

Avskrivningar materiella tillgångar -19,7 -16,5 -59,1 -48,6 -75,6

Avskrivningar immateriella tillgångar -0,9 - -2,8 - -2,8

Resultatandelar från joint venture 0,7 2,1 1,6 -1,2 2,9

Rörelseresultat 64,2 52,7 137,6 124,7 165,3

Resultat från finansiella poster

Finansnetto -0,9 1,1 -6,0 1,7 -6,5

Resultat före skatt 63,3 53,8 131,6 126,4 158,8

Skatt -15,4 -11,0 -31,3 -29,4 -39,1

PERIODENS RESULTAT 47,9 42,8 100,3 97,0 119,7

Hänförligt till: 

Moderbolagets aktieägare 47,9 42,8 100,3 97,0 119,7

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 - 0,0 - 0,0

Resultat per aktie före och efter utspädning 1,19 1,07 2,50 2,42 2,98

Antal aktier 40 130 000 40 050 000 40 130 000 40 050 000 40 130 000

januari-mars juli-mars

1 april  2018 -         

31 mars 2019

Mkr Rullande 12 mån

2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018

Periodens resultat 47,9 42,8 100,3 97,0 119,7

Övrigt totalresultat 

Poster som kommer att omklassificeras 

till resultatet

Periodens omräkningsdifferens 2,9 0,3 5,4 0,4 1,2

Periodens övriga totalresultat efter skatt 2,9 0,3 5,4 0,4 1,2

PERIODENS TOTALRESULTAT 50,8 43,1 105,7 97,3 120,9

Hänförligt till: 

Moderbolagets aktieägare 50,8 43,1 105,7 97,3 120,9

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 - 0,0 - 0,0

1 april  2018 -         

31 mars 2019

januari-mars juli-mars
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER 

FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mkr 31 mars, 31 mars, 30 juni

2019 2018 2018

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 865,6 661,0 661,0

Materiella anläggningstillgångar 482,2 179,1 169,1

Finansiella anläggningstillgångar 15,2 74,5 76,1

Summa anläggningstillgångar 1 363,0 914,6 906,2

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 16,0 13,8 12,9

Övriga fordringar 24,7 35,6 20,2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 139,7 127,9 245,6

Kortfristiga fordringar hos joint venture 9,1 0,0 0,0

Likvida medel 176,9 245,2 121,9

Summa omsättningstillgångar 366,4 422,5 400,6

SUMMA TILLGÅNGAR 1 729,4 1 337,1 1 306,8

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 058,9 933,7 953,3

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 0,2 - -

SUMMA EGET KAPITAL 1 059,1 933,7 953,3

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 187,2 - -

Övriga långfristiga skulder 26,1 - -

Uppskjutna skatteskulder 77,0 48,6 54,1

Summa långfristiga skulder 290,3 48,6 54,1

Kortfristiga skulder

Skulder till joint venture 6,5 - -

Leverantörsskulder 104,4 100,6 77,2

Aktuella skatteskulder - 26,0 6,8

Övriga kortfristiga skulder 125,6 103,6 72,2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 143,4 124,7 143,2

Summa kortfristiga skulder 380,0 354,8 299,4

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 729,4 1 337,1 1 306,8



INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN i Sverige Holdings II AB (publ), Delårsrapport 1 juli–31 mars 2018/2019  13 (27) 

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER 

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I 

SAMMANDRAG 
 

 

 

 

Mkr

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital

Omräknings-

reserv

Balanserade 

vinstmedel
Totalt

Ingående eget kapital 2017-07-01 1,0 360,9 0,1 520,3 882,3

Periodens resultat 116,5 116,5

Periodens övrigt totalresultat 0,4 -0,3 0,1

Periodens totalresultat 0,0 0,0 0,4 116,3 116,6

Övrigt

Lämnad utdelning -45,7 -45,7

Summa 0,0 0,0 0,0 -45,7 -45,7

Utgående eget kapital 2018-06-30 1,0 360,9 0,5 590,9 953,3

Mkr

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital

Omräknings-

reserv

Balanserade 

vinstmedel
Totalt

Ingående eget kapital 2018-07-01 1,0 360,9 0,5 590,9 953,3

Förändrad redovisningsprincip, IFRS 9 -0,4 -0,4

Justerat ingående eget kapital 2018-07-01 952,9

Periodens resultat 100,3 100,3

Periodens övrigt totalresultat -0,7 6,1 5,4

Periodens totalresultat  1) 0,0 -0,7 6,1 100,3 105,7

Övrigt

Nyemission 0,0 0,0

Aktiematchningsprogram 0,3 0,3

Minoritetsintresse 0,2 0,2

Summa 0,0 0,3 0,0 0,2 0,5

Utgående eget kapital 2019-03-31  2) 1,0 360,5 6,6 691,0 1 059,1

100,3

0,0

1058,8

0,2

1) Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare

                                Innehav utan bestämmande inflytande

2) Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare

                                Innehav utan bestämmande inflytande
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
 

 

 

 

Mkr Rullande 12 mån

2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 64,1 52,7 137,7 124,7 165,4

   erhållen ränta 1,4 1,6 4,1 3,2 6,3

   erlagd ränta -2,3 -0,5 -10,1 -1,5 -14,8

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet *) 15,0 14,4 70,0 49,7 87,1

Betald inkomstskatt -16,0 -12,1 -46,8 -37,2 -68,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital
62,2 56,1 154,9 138,9 175,8

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar -36,5 -7,6 -42,3 -34,8 -3,0

Förändring av rörelseskulder -18,8 26,1 87,4 70,5 51,1

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -55,3 18,5 45,1 35,7 48,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,9 74,6 200,0 174,6 223,9

Investeringsverksamheten

Förvärv av verksamhet i Spanien 2018-07-02 - - -292,9 - -292,9

Förvärv av materiella anläggningstillgångar i Spanien -2,0 - -4,4 - -4,4

Förvärv av materiella anläggningstillgångar i Sverige -7,7 -3,2 -64,3 -82,1 -70,7

Förändring av finansiella anläggningstillgångar 8,9 -0,9 8,7 -0,1 8,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,8 -4,1 -352,9 -82,2 -359,2

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 3,0 0,0 213,3 0,0 213,3

Amortering av lån -6,0 0,0 -6,0 0,0 -6,0

Kortfristigt lån till joint venture 0,0 0,0 0,0 0,0 -140,7

Utdelning till aktieägare 0,0 0,0 0,0 -45,7 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3,0 0,0 207,3 -45,7 66,6

Periodens kassaflöde 3,1 70,5 54,5 46,8 -68,7

Likvida medel vid periodens början 173,4 174,6 121,9 198,3 245,2

Effekter av omräkningsdifferenser i likvida medel 0,4 0,1 0,5 0,1 0,5

Likvida medel vid periodens slut 176,9 245,2 176,9 245,2 176,9

*) Poster som inte ingår i kassaflödet omfattas av avskrivningar, utrangeringar, valutaförändringar samt poster som ej har kassaflödespåverkan 

 i rörelseresultatet såsom resultandel i joint venture.

januari-mars juli-mars

1 april  2018 -         

31 mars 2019
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING 

I SAMMANDRAG 
 

 

 

 

 

 

MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER 

TOTALRESULTAT 
 

I moderbolaget finns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat, varför summan totalresultat 

överensstämmer med periodens resultat. 

Mkr Rullande 12 mån

2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0,1 0,2 0,2 0,7 2,7

Övriga rörelseintäkter 1,0 0,9 3,7 2,4 5,9

Omsättning 1,1 1,1 4,0 3,1 8,7

Rörelsens kostnader

Undervisnings- och måltidskostnader -0,2 -0,6 -0,4 -2,2 -0,5

Övriga externa kostnader -2,1 -2,8 -7,1 -6,8 -9,7

Personalkostnader -7,1 -0,6 -10,2 -4,3 -11,8

Rörelseresultat -8,3 -2,9 -13,8 -10,3 -13,3

Resultat från finansiella poster

Finansnetto -1,1 1,0 -3,3 1,8 -3,9

Resultat före skatt -9,4 -1,8 -17,0 -8,5 -17,2

Bokslutsdispositioner - - - - 40,2

Aktuell skatt - - - - -7,3

PERIODENS  RESULTAT -9,4 -1,8 -17,0 -8,5 15,7

januari-mars juli-mars

1 april  2018 -         

31 mars 2019
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MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING I 

SAMMANDRAG 
 

 

Mkr
31 mars 2019 31 mars  2018 30 juni 2018

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 618,0 436,7 437,1

Summa anläggningstillgångar 618,0 436,7 437,1

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 0,6 - -

Fordringar intresseföretag 0,4 0,2 -

Aktuell skattefordran 14,2 - -

Övriga fordringar - 1,2 19,1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1,0 1,6 1,5

Kassa och bank 14,6 28,3 8,1

Summa omsättningstillgångar 30,8 31,3 28,6

SUMMA TILLGÅNGAR 648,8 468,0 465,7

Eget kapital 382,2 368,6 399,1

SUMMA EGET KAPITAL 382,2 368,6 399,1

Obeskattade reserver 37,2 27,4 37,2

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 26,1 - -

Summa långfristiga skulder 26,1 0,0 0,0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1,4 0,2 0,7

Skulder till koncernföretag 200,0 50,0 -

Aktuella skatteskulder - 18,1 25,3

Övriga kortfristiga skulder 0,4 1,1 1,5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1,5 2,6 1,9

Summa kortfristiga skulder 203,3 72,0 29,4

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 648,8 468,0 465,7
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NOTER 

1 Redovisningsprinciper 

Internationella Engelska Skolans koncernredovisning 

upprättas i enlighet med International Financial 

Reporting Standards (IFRS) såsom de är antagna av EU, 

vilka beskrivs i årsredovisningen 2017/2018. 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 

samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. 

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i 

enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, 

Delårsrapport. 

Koncernens huvudsakliga intäkter består av skolpeng, 

vilken periodiseras över den period som undervis-

ningen pågår inkluderat för- och efterarbete av 

undervisning. Hänförliga personalkostnader periodi-

seras enligt samma princip. Not om intäktsredovisning, 

se årsredovisning 2017/2018 not 1, sidan 88. 

Inga nya eller ändrade IFRS-standarder och IFRIC-

tolkningar som har effekt från och med den första 

januari 2018 har haft någon betydande påverkan på de 

konsoliderade finansiella rapporterna. International 

Accounting Standards Board har beslutat om en ny 

redovisningsstandard för redovisning av leasingavtal, 

IFRS 16 Leases. IFRS 16 är godkänd av EU och kommer 

att träda i kraft för det räkenskapsår som påbörjas 

närmast efter den 1 januari 2019 vilket för Bolagets del 

innebär räkenskapsåret som påbörjas den 1 juli 2019.  

Enligt nuvarande regler redovisas leasingbetalningar 

som en rörelsekostnad inkluderad i externa kostnader. 

IFRS 16 innebär i korthet att operationella leasingavtal, 

med löptid längre än ett år, istället ska redovisas som 

tillgång i balansräkningen baserat på ett diskonterat 

nuvärde av framtida betalningar. Motsvarande belopp 

ska redovisas som skuld. Resultaträkningen kommer 

att belastas med avskrivningar över tillgångens 

nyttjandeperiod, vilket i normalfallet överensstämmer 

med leasingavtalets längd, och räntekostnader. 

Bolagets redovisning kommer vid övergången till den 

nya standarden IFRS 16 den 1 juli 2019 att påverkas 

väsentligt. Balansomslutningen och EBITDA kommer 

att öka kraftigt medan finansnettot blir betydligt mer 

negativt. Kostnaden för operationella leasingavtal för 

räkenskapsåret 2017/18 uppgick till 336,7 Mkr. Per den 

30 juni 2018 uppgick det odiskonterade beloppet 

avseende betalningsåtaganden för operationella 

leasingavtal till 5 047,4 Mkr.  

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder ersätter 

samtliga tidigare utgivna standarder och tolkningar 

som hanterar intäkter. IFRS 15 innehåller således en 

samlad modell för all intäktsredovisning. Tanken med 

standarden är att allt tar sin början i ett avtal om 

försäljning av en vara eller tjänst, mellan två parter. 

Inledningsvis ska ett kundavtal identifieras, vilket hos 

säljaren genererar en tillgång (rättigheter, ett löfte om 

erhållande av ersättning) och en skuld (åtagande, ett 

löfte om överföring av varor/tjänster). Enligt modellen 

ska sedan en intäkt redovisas och därigenom påvisa 

att åtagandet att leverera utlovade varor eller tjänster 

till kunden uppfyllts. De finansiella rapporterna 

påverkas i form av väsentligt utökade upplysningskrav. 

Standarden är godkänd av EU och tillämpas från det 

räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 1 

januari 2018 vilket för Bolagets del innebär innevar-

ande räkenskapsår. IFRS 15 påverkar inte väsentligt 

koncernens resultat och finansiella ställning på 

årsbasis men innebär vissa förändrade periodiseringar 

av intäkterna mellan kvartalen. Bolaget har valt att inte 

göra någon omräkning av föregående år och ingen 

omräkning av den ingående balansen 1 juli 2018 har 

krävts. 

IFRS 9 ersätter IAS 39 Finansiella instrument: 

Redovisning och värdering. Den innehåller regler för 

klassificering och värdering av finansiella tillgångar och 

skulder, nedskrivning av finansiella instrument- och 

säkringsredovisning. Standarden tillämpas från det 

räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 1 

januari 2018 vilket för Bolagets del innebär inne-

varande räkenskapsår. Koncernen har inte räknat om 

jämförelsetal för föregående räkenskapsår, i enlighet 

med standardens övergångsregler. Bestämmelserna i 

IFRS 9 avseende klassificering och värdering av 

koncernens finansiella instrument påverkade inte 

koncernens finansiella ställning väsentligt vid 

övergångstidpunkten, då regelverket inte innebar 

någon väsentlig förändring vad gäller värdering av de 

finansiella instrument som återfanns i koncernens 

balansräkning vid denna tidpunkt. 

IFRS 9 introducerar en ny nedskrivningsmodell 

avseende förväntade kreditförluster, och som även 

beaktar framåtriktad information. Den nya nedskriv-

ningsmodellen har inte någon väsentlig påverkan på 

koncernens finansiella ställning. Reserv för förväntade 

kreditförluster påverkade det egna kapitalet med 0,4 

Mkr i ingångsbalansräkningen för räkenskapsåret. 

Koncernen tillämpar inte säkringsredovisning. 

För ytterligare information om redovisningsprinciper, 

se årsredovisningen 2017/2018. 
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2 Geografiska marknader/Segment 

Segmenten definieras utifrån den uppföljnings- och 

rapporteringsstruktur som görs till styrelsen och vd. 

Koncernens nettoomsättning, rörelseresultat EBIT, 

resultat före skatt (EBT), materiella anläggnings-

tillgångar och långfristiga skulder fördelar sig på 

segmenten enligt nedan:

 

 

  

 

Geografiska marknader / Segment

Mkr Rullande 12 mån

2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018

Nettoomsättning 

Sverige 667,0 602,2 1 818,7 1 647,4 2 413,5

Spanien 44,9 - 116,1 - 116,1

Storbritannien 0,4 0,3 1,0 0,9 1,4

Koncernjustering/eliminering -0,3 - -0,9 - -0,9

Övriga intäkter 

Sverige 31,4 29,8 89,7 88,2 106,3

Spanien -0,1 - 0,0 - 0,0

Storbritannien 0,0 - 0,0 - 0,0

Koncernjustering/eliminering 0,0 - 0,0 - 0,0

Totalt omsättning koncernen 743,1 632,3 2 024,7 1 736,5 2 636,5

Rörelseresultat EBIT

Sverige 56,3 50,6 127,3 125,9 153,4

Spanien 8,1 - 10,9 - 10,9

Storbritannien -0,3 0,1 -0,3 -0,1 0,1

Koncernjustering/eliminering 0,1 2,1 -0,3 -1,2 0,9

Totalt koncernen 64,2 52,7 137,6 124,7 165,3

Resultat före skatt (EBT)

Sverige 57,1 51,7 128,0 127,6 153,6

Spanien 6,4 - 4,1 - 4,1

Storbritannien -0,3 0,1 -0,3 -0,1 0,1

Koncernjustering/eliminering 0,1 2,0 -0,3 -1,1 0,9

Totalt koncernen 63,3 53,8 131,6 126,4 158,8

Materiella anläggningstillgångar
31 mars 2019 31 mars 2018 30 juni 2018

Sverige 180,7 179,1 169,1

Spanien 301,6 - -

Storbritannien - - -

Totalt koncernen 482,2 179,1 169,1

Långfristiga skulder exkl. skatt

Sverige 26,1 0,0 -

Spanien 187,3 - -

Storbritannien - - -

Totalt koncernen 213,3 0,0 -

1 april  2018 -         

31 mars 2019

januari-mars juli-mars
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3 Immateriella anläggningstillgångar 

 

De totala immateriella anläggningstillgångarna vid 

periodens slut på 854,8 Mkr (661,0) utgörs av goodwill 

om 827,4 Mkr (661,0), kundrelationer om 27,1 Mkr (-) 

och övriga uppgående till 0,3 Mkr (-). Se även not 8, sid 

20. 

4 Finansiella instrument 

 

Det bedöms ej vara någon väsentlig skillnad mellan 

redovisade och verkliga värden för de finansiella 

instrumenten. 

5 Finansiering 

I september 2016, upptog Internationella Engelska 

Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) ett amorterande 

lån hos kreditinstitut och en checkräkningskredit om 

100 Mkr. Det amorterande lånet är sedan mars 2017 

till fullo återbetalt och checkräkningskrediten nyttjades 

ej vid utgången av perioden den 31 mars 2019. På 

checkräkningskrediten utgår det en årlig 

kontraktsränta på kreditbeloppet samt en 

dispositionsränta på vid var tid utestående skuld. 

Checkräkningskrediten löper till den 31 december 

2019. 

Som säkerhet för ovannämnda lån har ställts 

företagshypotek om 62,5 Mkr i Internationella 

Engelska Skolan i Sverige AB.  

Vid sidan om allmänna villkor för den ovan beskrivna 

kreditfaciliteten regleras Internationella Engelska 

Skolan i Sverige Holdings II AB:s (publ) skyldigheter 

gentemot det aktuella kreditinstitutet av ett avtal om 

särskilda villkor från den 29 juni 2018. Avtalet 

innehåller sedvanliga åtaganden för Internationella 

Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) och dess 

dotterbolag, såsom restriktioner avseende ställande av 

säkerhet och restriktioner för upptagande av 

finansiella skulder. Kreditfaciliteten innehåller även 

finansiella kovenanter som kräver att förhållandet 

mellan nettoskuld och EBITDA för Koncernen inte 

överstiger vissa nivåer. 

I samband med förvärvet av de återstående 50% i IEP i 

Spanien konsolideras denna verksamhet i IES 

koncernen. Genom IEP har koncernen vid periodens 

slut utestående fastighetslån på totalt 11,4 Meuro 

motsvarande 119 Mkr samt förvärvslån på 7,5 Meuro 

motsvarande 78 Mkr.  

Som säkerhet för ovannämnda lån har ställts säkerhet 

i fastigheter och moderbolagsgarantier. 

6 Ställda säkerheter 

Under perioden juli 2018-mars 2019 har huvuddelen 

av verksamheten i Spanien blivit del av IES koncernen. 

Moderbolaget garanterar 100% av fastighetslånen i 

Elians Boston och Elians Londres tillsammans totalt 

uppgående till 10,7 Meuro. Dessutom har 

moderbolaget ställt ut en garanti för förvärvslånet som 

vid periodens slut uppgick till 7,5 Meuro. 

Moderbolagets garanti för 50% av fastighetslånet i 

Elians IALE kvarstår. Fastighetslånet uppgick vid 

periodens slut till 1,5 Meuro. 

För övriga ställda säkerheter se årsredovisning för 

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB 

(publ) 2017/2018, not 26, sidan 99.  

7 Bolag som ingår i koncernen 

Se årsredovisning för Internationella Engelska Skolan i 

Sverige Holdings II AB (publ) 2017/2018, not 16, sidan 

96. Utöver de i noten nämnda bolagen är sedan 

förvärvet den 9 juli 2018 International Education 

Partnership S.L. (100%), Elians Boston S.A. (100%), 

Elians Londres S.A. (100%) och The English School of 

Asturias, S.A. (99,55%) koncernföretag i IES koncernen   

och sedan förvärvet den 1 april 2019 också Colegio 

Internacional de Valladolid S.L. (99,4%).  
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8 Förvärv 

Den 9 juli 2018 slutförde IES förvärvet av de resterande 

50% av det tidigare joint venture bolaget International 

Education Partnership, S.L. (IEP) i Spanien. Med 

förvärvet blev större delen av verksamheten i Spanien, 

tre av fyra skolor, del av IES koncernen och IES har  

därmed blivit en av de större aktörerna i Spanien på  

 

 

marknaden för privata tvåspråkiga (engelska och 

spanska) kvalitetsskolor.  

Nedan framgår den preliminära förvärvsbalansen. 

Under kvartalet har förvärvsbalansen justerats 

avseende beloppen för Avsättningar och skulder och 

Goodwill. Förvärvsbalansen kommer slutligt justeras 

under fjärde kvartalet.  

  

Verkligt värde av tidigare innehav har bedömts och 

uppgår till 3 760 Teuro. Värdet består av ursprunglig 

köpeskilling i november 2016 för de två Elians bolag 

som ingår i IEP uppgående till 3 433 Teuro samt total 

resultatandel från i IEP tidigare ingående joint venture 

bolag uppgående till 327 Teuro. Köpeskillingen för den 

resterande delen av IEP uppgående till 12 000 Teuro, 

varav 2 500 Teuro beräknad tilläggsköpeskilling att 

betalas tidigast i december 2019, är påverkad av det 

förvärv av ESA, Asturias som genomfördes av IEP i maj 

2018 innan IES förvärvade resterande 50% av IEP.    

I och med förvärvet övertog IES moderbolag 100% av 

garantierna för fastighetslånen i de två Elians bolag 

som nu blivit dotterbolag. För Elians IALE som fortsatt 

ägs till 50% av IES kvarstår garantin för 50% av 

fastighetslånet vid periodens slut uppgående till 1,3 

Meuro.  

Verksamheterna som ingår i IEP har från och med juli 

2018 konsoliderats i IES koncernen och förväntas 

räkenskapsåret 2018/19 generera intäkter om 15,3 

Meuro och en EBITDA respektive EBIT på 2,9 respektive 

2,0 Meuro.  I koncernens bokslut för perioden juli 

2018–mars 2019 ingår för segment Spanien intäkter 

om 116,1 Mkr och rörelseresultat om 10,9 Mkr.  

 

 

   

Preliminär förvärvsanalys TEUR TSEK

Materiella anläggningstillgångar 30 065 307 568

Immateriella anläggningstillgångar 29 297

Kortfristiga fordringar 1 048 10 721

Likvida medel 996 10 189

Avsättningar och skulder -31 747 -324 775

Övriga skulder -3 786 -38 731

Kundrelationer 2 873 29 391

Uppskjuten skatt kundrelationer -718 -7 348

Netto identifierbara tillgångar och skulder -1 240 -12 688

Verkligt värde av tidigare innehav 3 760 38 465

Köpeskilling resterande del av IEP 12 000 122 761

Total köpeskilling 15 760 161 226

Förvärvade nettotillgångar -1 240 -12 688

Goodwill 17 000 173 914

Summa förvärvade tillgångar 15 760 161 226

Total ersättning för förvärvet 15 760 161 226

 - Varav verkligt värde av tidigare innehav 3 760 38 465

 - Varav ej utbetald tilläggsköpeskilling 2 500 25 575

Likvida medel i förvärvad verksamhet 996 10 189

Påverkan på koncernens likvida medel 8 504 86 997



INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN i Sverige Holdings II AB (publ), Delårsrapport 1 juli–31 mars 2018/2019  21 (27) 

 

9 Incitamentsprogram 

Vid extra bolagsstämma i Internationella Engelska 

Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) den 13 juni 

2018 beslutade aktieägarna att införa två långsiktiga 

incitamentsprogram i form av ett aktiematchnings-

program, riktat till högst 50 rektorer och andra 

nyckelpersoner i koncernen, och ett tecknings-

optionsprogram, riktat till högst tio ledande 

befattningshavare. För vidare information om 

programmen se årsredovisning för Internationella 

Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) 

2017/2018, not 7, sidan 94. 

Inga förändringar i aktiematchningsprogrammet har 

skett under det tredje kvartalet. 

Under perioden har 111 000 teckningsoptioner 

återköpts från avgående VD till teckningskurs. Totalt 

antal utestående teckningsoptioner vid kvartalets 

slut uppgår till 173 000. 

 

  

 

 

 

Our mission is to 
give children and 
young people an 
opportunity to 

realise their full 
potential, whatever 
their background. 
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NYCKELTAL KONCERN 

 

 

KVARTALSÖVERSIKT 

 

 

Mkr Rullande 12 mån

2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018

Omsättning 743,1 632,3 2 024,7 1 736,5 2 636,1

Rörelseresultat EBIT 64,2 52,7 137,6 124,7 165,3

Rörelsemarginal EBIT 8,6% 8,3% 6,8% 7,3% 6,3%

Justerat rörelseresultat EBIT 70,4 52,7 144,0 127,4 171,9

Justerad EBIT-marginal 9,5% 8,3% 7,1% 7,3% 6,5%

Periodens resultat 47,9 42,8 100,3 97,0 119,7

Nettomarginal 6,4% 6,8% 5,0% 5,6% 4,5%

Rörelsekapital -193,1 -177,5 -193,1 -177,5 -193,1

Avkastning på eget kapital 4,6% 4,7% 10,0% 10,7% 12,0%

Nettoskuld (+) / Nettokassa (-) 10,3 -245,2 10,3 -245,2 10,3

Soliditet 61,2% 69,8% 61,2% 69,8% 61,2%

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,9 74,6 200,0 174,6 223,9

Investeringar -9,7 -3,2 -68,7 -82,1 -75,1

Medelantal årsanställda 2 711 2 508 2 653 2 441 2 596

1 april  2018 -         

31 mars 2019

januari-mars juli-mars

Q3 18/19 Q2 18/19 Q1 18/19 Q4 17/18 Q3 17/18 Q2 17/18 Q1 17/18 Q4 16/17 Q3 16/17

Omsättning 743 726 556 611 632 613 491 543 541

EBITDA 85 71 44 44 69 53 51 67 68

EBITDA-marginal % 11,4% 9,8% 7,9% 7,2% 10,9% 8,7% 10,4% 12,4% 12,5%

Avskrivningar -21 -21 -21 -17 -17 -16 -16 -14 -14

Rörelseresultat (EBIT) 64 50 23 28 53 37 35 54 54

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

Jämförelsestörande poster -6 0 0 0 0 0 -3 0 0

Justerat rörelseresultat (EBIT) 70 50 23 28 53 37 38 54 54

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

Skatt -15 -10 -6 -8 -11 -9 -9 -13 -12

Finansnetto -1 0 -5 -1 1 1 0 2 2

Periodens resultat 48 40 12 20 43 28 26 42 44

Nettoskuld (+) / Nettokassa (-) 10 24 120 -122 -245 -175 -179 -198 -121

Soliditet 61,2% 60,1% 59,2% 72,9% 69,8% 70,9% 71,1% 74,2% 76,1%

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 97 33 24 75 56 44 82 -23

Investeringar -10 -9 -50 -6 -3 -12 -67 -5 -4

Medelantal årsanställda (FTE) i Sverige 2 711 2 692 2 554 2 496 2 508 2 508 2 306 2 187 2 177

Antal skolor Sverige 36 36 36 34 34 34 34 30 30

Antal elever i Sverige 25 555 25 608 25 582 23 927 23 971 24 000 23 911 21 383 21 420

Antal skolor Spanien (dotterbolag) 3 3 3 - - - - - -

Antal elever i Spanien (dotterbolag) 1 832 1 834 1 836 - - - - - -

Antal skolor UK 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Antal elever i UK 497 497 497 480 480 480 480 452 452
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DEFINITIONER 

ALTERNATIVA NYCKELTAL 

Koncernen använder alternativa nyckeltal för att öka läsarens förståelse för verksamhetens utveckling. Det är vår 

bedömning att de alternativa nyckeltalen bidrar till att det blir lättare att värdera och analysera koncernens 

utveckling inom viktiga områden såsom möjligheter till utdelning och genomförande av framtida strategiska 

investeringar samt koncernens förmåga att leva upp till olika finansiella förpliktelser. Vissa alternativa nyckeltal 

såsom justerad EBIT och justerad EBIT-marginal möjliggör också för investerare att bättre bedöma 

resultatutvecklingen mellan åren exklusive poster som påverkar jämförbarheten. 
 

Nyckeltal definierade enligt IFRS markeras med * 

 

Antal aktier * Antalet aktier enligt aktieboken. 

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

kapital dividerat med två). 

FTE Full Time Equivalent = medelantalet årsanställda. 

Heads Antal anställda vid periodens slut oaktat sysselsättningsgrad. 

Intäkter per elev Totala intäkter dividerat med genomsnittligt antal elever under perioden. 

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

förvärvsrelaterade investeringar. 

Justerad EBIT Rörelseresultat avser resultat efter avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella 

tillgångar och före finansiella poster och skatt, exklusive jämförelsestörande poster. 

Justerad EBIT-marginal Justerad EBIT i procent av omsättningen. 

Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster särredovisas för att tydliggöra utvecklingen i den underliggande 

verksamheten. Jämförelsestörande poster är poster såsom rådgivningskostnader vid förvärv, 

kostnader som följer av strategiska beslut samt väsentliga omstruktureringar av 

verksamheten. Däremot ingår inte statliga bidrag såsom läxhjälp, lärarlönelyftet och 

karriärtjänster i jämförelsestörande poster då de förväntas återkomma under flera år och är 

en del av den löpande verksamheten. 

Likvida medel Kassa och bank samt kortfristiga placeringar. 

Nettomarginal Periodens resultat dividerat med total omsättning. 

Nettoomsättning * Avser skolpeng och socioekonomiska bidrag. 

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

Resultat per aktie * Periodens resultat dividerat med antal aktier. 

Rullande 12 mån Avser perioden 1 april 2018 till 31 mars 2019. 

Rörelsekapital Kortfristiga tillgångar, exklusive kortfristig fordran joint venture och likvida medel, minskat 

med rörelseskulder. 

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

Segment Internationella Engelska Skolan redovisar geografiska marknader som rörelsesegment. 

Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar. 

Totala kostnader per elev Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar dividerat med genomsnittligt antal elever under 

perioden. 

Övriga intäkter Intäkter från Junior Club samt ersättning för karriärtjänster, läxhjälp, lärarlönelyftet och 

övriga statliga bidrag (för statliga bidrag se även stycke om intäktsredovisning i 

årsredovisningen 2017/2018 not 1, sidan 88). 
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OM INTERNATIONELLA 

ENGELSKA SKOLAN 

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom 

utbildning i Sverige, med cirka 25 600 elever i 36 skolor samt 2 800 elever i skolorna i 

Spanien. IES bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med 

gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4–9, vad som 

internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda 

huvudmannen, med nio av de tio största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de 

nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige. 

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 

och är inne på sitt 26:e verksamhetsår. Skolorna 

har under alla år präglats av tre starka övertygelser 

hos grundaren Barbara Bergström: 

 Att det ska råda ordning och arbetsro, så 

att lärare kan undervisa och elever lära 

 Att eleverna ska lära sig fullt behärska 

engelska språket, som är nyckeln till 

världen 

 Att eleverna ska mötas av höga 

akademiska förväntningar och mål 

 

Upp till hälften av undervisningen bedrivs på engelska, 

av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 

800 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – 

från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika 

– undervisar i IES-skolorna. 

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal 

elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat 

organiskt med i snitt 19 procent per år. Under det 

senaste räkenskapsåret 2017/2018, som avslutades 

den 30 juni 2018, uppgick omsättningen till 2 347,9 

MSEK, vilket är en ökning med cirka 15 procent från 

föregående år. I kön för att få en plats under 

nuvarande och kommande år fanns per den 31 mars 

2019 cirka 199 700 anmälningar. 

BÄST SKOLRESULTAT I SVERIGE 

På de nationella proven i årskurs 9 nådde Inter-

nationella Engelska Skolan 2016 toppresultat i ämnet 

engelska och även betydligt bättre resultat än genom-

snittet för svenska skolor i matematik och svenska. På 

grund av att 2017 och 2018 års nationella prov läckte 

ut före provtillfällena finns inte tillförlitliga siffror i 

Sverige för dessa år. Våra skolor presterade 2016 även 

bättre än genomsnittet för friskolor. 

Andel elever 2016 med C+, dvs A, B eller C på den 

sexgradiga betygsskalan på de nationella proven i 

årskurs 9.  

Ämne Snitt 

kommunala 

skolor 

Friskolor IES 

Engelska 

Svenska  

Matematik 

69% 

51% 

35% 

83% 

64% 

45% 

97% 

72% 

60% 

 

Det genomsnittliga meritvärdet (ett av Skolverket 

sammanvägt betygsmått) vid avslutning från 

grundskolans årskurs 9 våren 2018 var för 

Internationella Engelska Skolan 273 poäng, att jämföra 

med det kommunala snittet på 223 poäng. 

Internationella Engelska Skolan har en större andel 

elever med utländsk bakgrund än genomsnittet i de 

kommunala skolorna i Sverige. Skolåret 2018/2019 

hade 38 procent av Internationella Engelska Skolans 
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elever i årskurs 1–9 utländsk bakgrund. Motsvarande 

siffra för Sveriges kommunala skolor var 24 procent. 

Av alla elever som gick ut Internationella Engelska 

Skolans skolor 2018 fick 97 procent betyg som gav 

dem behörighet för gymnasiet. Motsvarande andel för 

niondeklassare i kommunala skolor i Sverige var 83 

procent. 

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad 

på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet 

”ENG”. Största ägare av IES är (indirekt), amerikanska 

TA Associates, nära knutet till ledande universitet och 

stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström. 

Bland de tio största ägarna fanns i slutet av mars 2019 

också Paradigm Capital, Swedbank Robur fonder, 

Tredje AP-fonden och AMF Försäkring & Fonder (ägt 

gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv). 

 

  

273 
poäng 
IES MERITVÄRDE 

(genomsnitt 
kommunala skolor i 

Sverige 223) 

97 
procent 
BEHÖRIGHET TILL 

GYMNASIET 

(genomsnitt i 
kommunala skolor i 

Sverige 83%) 



 

 

 
HUVUDKONTOR 

Internationella Engelska Skolan 

Nytorpsvägen 5B 183 71 Täby, Sverige 

Tel: + 46 (0) 8 544 735 30 

info@engelska.se www.engelska.se 

Org nr 556462-4368 

 

 

Långsiktiga finansiella mål 
 

 

TILLVÄXT 

10 procent i årlig tillväxt, med potential för ytterligare tillväxt genom 

förvärv. 

 

 

LÖNSAMHET 

Minst 8 procent i rörelsemarginal (EBIT).  

 

 

KAPITALSTRUKTUR 

En soliditet om minst 40 procent.  

 

 

UTDELNINGSPOLICY 

30 procent av nettovinsten efter skatt delas ut, med utrymme för 

undantag från styrelsen om till exempel attraktiva förvärv kan skapa 

mervärde för aktieägarna. 

 

 

  

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: 

Emma Rheborg, IR- och kommunikationschef, tel. 0768-511 540 

Cecilia Marlow, tf VD, tel. 073-414 61 28 

Fredrik Åkerman, CFO, tel. 070-415 23 65 

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED PUBLICERING AV 

KVARTALSRAPPORTEN: 

Tf VD Cecilia Marlow och CFO Fredrik Åkerman kommer idag, fredagen den 17 

maj, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av 

kvartalsrapporten. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. För att 

delta i telefonkonferensen, ring följande telefonnummer; 08-566 426 51 och slå 

sedan deltagarkoden; 95869380#. Presentationsmaterialet återfinns på IES 

webbsida: http://corporate.engelska.se. 

 

KOMMANDE RAPPORTER Datum 

Bokslutskommuniké 2018/19  30 augusti 2019 

Årsstämma 2018/2019 21 november 2019 

Delårsrapport Q1 2019/20 21 november 2019 

 

 

 

 

 

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i 

Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019, kl. 08.00 CEST. 


