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Tredje kvartalet (januari-mars) 
• Omsättningen steg med 15,4% till 857,6 Mkr (743,1), varav organisk tillväxt uppgick till 8,7% 
• Antalet elever i den svenska verksamheten vid kvartalets slut uppgick till 26 760 (25 555)  
• Antal köregistreringar i Sverige uppgick vid kvartalets slut till ca 218 500 (199 700) 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 162,6 Mkr (64,2). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick EBIT till 141,1 Mkr (64,2) 
• Rörelseresultatet (EBIT) justerat för poster av engångskaraktär om 53,8 Mkr (-6,2) relaterade till spanska förvärv och 

exklusive effekter av IFRS 16 uppgick till 87,3 (70,4)  
• Justerad EBIT-marginal exklusive IFRS 16 uppgick till 10,2% (9,5) 
• Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 122,0 Mkr (47,9). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick det till 134,3 Mkr (47,9) 
• Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 44,5 Mkr (6,9) 
• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,04 kr (1,19) 
• I januari förvärvades Colegio Joyfe, en privatskola i Madrid, Spanien med cirka 2 000 elever 
• I februari slutfördes förvärvet av Colegio Inglés Zaragoza, en privatskola i Zaragoza, Spanien med cirka 270 elever 
• Lars Jonsson utsågs i februari till ny CFO och medlem av koncernledningen. Han tillträder den 17 augusti 2020 
• Två hyresavtal tecknade avseende nya F-9 skolor i Vårby och Växjö med planerad öppning 2023/24 respektive 2022/23 
• Till följd av Covid-19 har de spanska skolorna enbart bedrivit undervisning på distans sedan mitten av mars medan 

de svenska grundskolorna varit öppna under hela perioden 
 

Första nio månaderna (juli-mars) 
• Omsättningen steg med 12,2% till 2 271,8 Mkr (2 024,7), varav organisk tillväxt uppgick till 8,6% 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 303,5 Mkr (137,6). Exklusive effekter av införandet av IFRS 16 uppgick EBIT till 

245,7 Mkr (137,6)  
• Rörelseresultatet (EBIT) justerat för poster av engångskaraktär om 78,5 Mkr (-6,4) relaterade till försäljning och förvärv av 

spanska skolor och exklusive effekter för IFRS 16 uppgick 167,2 Mkr (144,0) 
• Justerad EBIT-marginal exklusive IFRS 16 uppgick till 7,4 % (7,1) 
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 183,8 Mkr (100,3). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick det till 219,9 Mkr (100,3) 
• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 293,1 Mkr (200,0) 
• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,58 kr (2,50) 

Efter periodens slut 
• Hyresavtal tecknat i april avseende ny F-9 skola i Trelleborg med planerad öppning till läsåret 2022/23 

Nyckeltal koncernen 
Mkr Helår

IFRS 16 1 2018/2019 Förändring 3 IFRS 16 1 2018/2019 Förändring 3 2018/2019
Omsättning 857,6 - 857,6 743,1 15,4% 2 271,8 - 2 271,8 2 024,7 12,2% 2 781,1
Rörelseresultat EBIT 162,6 -21,5 141,1 64,2 119,8% 303,5 -57,8 245,7 137,6 78,5% 208,6
Rörelsemarginal EBIT 19,0% n/a 16,5% 8,6% 91,9% 13,4% n/a 10,8% 6,8% 58,8% 7,5%
Justerat rörelseresultat EBIT 108,8 -21,5 87,3 70,4 24,0% 225,1 -57,8 167,3 144,0 16,2% 215,0
Justerad EBIT-marginal 12,7% n/a 10,2% 9,5% 7,4% 9,9% n/a 7,4% 7,1% 4,2% 7,7%
Periodens resultat efter skatt 122,0 12,3 134,3 47,9 180,4% 183,8 36,1 219,9 100,3 119,1% 154,6
Resultat / aktie, SEK 3,04 0,3 3,35 1,19 2,15 4,58 0,9 5,48 2,50 2,98 3,85
Medelantal årsanställda i Sverige 2 940 n/a 2 940 2 711 229 2 869 n/a 2 869 2 441 428 2 669
Totalt antal elever i Sverige och Spanien 31 487 n/a 31 487 27 884 3 603 31 487 n/a 31 487 27 884 3 603 28 539

¹ Belopp avser justeringar för införande av redovisningsstandarden IFRS 16 Leasing för att visa redovisningen som den tillämpats i tidigare redovisningsperioder (IAS 17)
² Avser räkenskaper med tillämpning av tidigare redovisningsprinciper (IAS 17). Detta innebär att leasing av fastighet redovisas som hyra och inte som leasetagare enligt IFRS 16 Leasingavtal
³ Avser förändring mellan 2019/20 exkl. IFRS 16 Leasingavtal och 2018/19, dvs jämförbara tal

2019/20 exkl. 
IFRS 16 22019/2020 2019/2020

2019/20 exkl. 
IFRS 16 2

januari-mars juli-mars
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VD:s kommentar 

SKOLAN ÄR EN SAMHÄLLSFUNKTION 
Sällan har förutsättningarna för individer och ekonomi ändrats så drastiskt som under det senaste 
kvartalet. Även skolorna påverkas av pandemin, men genom engagemang, kreativitet och samarbete 
har våra medarbetare, elever och deras föräldrar säkerställt att utbildningen kan fortgå. I Spanien 
stängde skolorna helt i mitten av mars medan de svenska grundskolorna fortsatt är 
öppna. Även om Corona-viruset satt sin prägel på skolornas vardag var 
huvuddelen av kvartalet opåverkat och vi fortsatte växa med två nya förvärv i 
Spanien. Under tredje kvartalet ökade omsättningen med 15,4% till 857,6 Mkr 
(743,1) jämfört med samma period föregående år, varav 8,7% organisk tillväxt. 
Rörelseresultatet ökade till 87,3 Mkr (70,4) rensat för effekter av IFRS 16 och 
engångseffekter motsvarande en justerad EBIT-marginal om 10,2% (9,5). Det 
högre resultatet beror på fler elever i Sverige och genomförda förvärv i Spanien.

Coronaviruset utmanande för skolorna 
I mitten av mars bestämde svenska regeringen att 
gymnasieskolorna skulle stänga och övergå till distans-
undervisning medan grundskolorna fortsatt skulle hålla 
öppet. Möjligheten öppnades samtidigt för grundskolor att 
bedriva delar av undervisningen på distans vid särskilda 
skäl. Vi bestämde tidigt att vi skulle hålla våra skolor öppna 
så mycket som möjligt. Utbildning är lika viktigt nu som 
alltid och skolorna fyller dessutom en viktig funktion för att 
samhället ska fortsätta fungera. Några skolor har bedrivit 
delar av undervisningen på distans i perioder på grund av 
en mycket ansträngd bemanningssituation, men de flesta 
av våra skolor har hållit öppet som vanligt. Vi har vidtagit 
åtgärder som utökad städning, nya rutiner i matsalen, vid 
hämtning och lämning samt utökad utomhusaktivitet.   

I Spanien råder undantagstillstånd och samhället är totalt 
nedstängt sedan mitten av mars. Vi bedriver undervis-
ningen helt på distans. Övergången har fungerat väl då 
den digitala infrastrukturen fanns på plats sedan tidigare. 
Sedan mitten av mars tar vi inte ut avgifter för mat, 
transport eller fritidsaktiviteter. Från maj rabatterar vi även 
månadsavgifter för årskurser där den digitala lösningen 
inte kan kompensera skolundervisningen fullt ut, vilket 
framför allt gäller de yngsta eleverna. Vår bedömning är 
att skolorna kommer att förbli i huvudsak stängda resten 
av läsåret, vilket sammantaget innebär cirka 65 Mkr lägre 
intäkter än planerat i år. Vi har permitterat all personal 
som inte behövs för distansundervisningen och kan 
kompensera de lägre intäkterna till cirka 50%.  

Vår personal i Sverige och Spanien gör en imponerande 
insats för att hålla undervisningen igång och finnas 
tillgängliga för våra elever, vilket är än viktigare i tider av 
oro. 

Trots utmaningarna, inte minst inom vårdsektorn, är det 
glädjande att stora delar av samhället kraftsamlar och 
samarbetar. Medarbetare, företag, privatpersoner och 
offentliga initiativ gör tillsammans sitt yttersta för att 
säkerställa att viktiga samhällsfunktioner fortsätter att 
fungera. Vi deltar i initiativet Beredskapslyftet där vi under 

två omgångar snabbutbildat ett fyrtiotal permitterade och 
varslade medarbetare från SAS och andra företag för att 
stötta upp i skolorna. Det känns fantastiskt roligt att kunna 
ta tillvara på denna kompetens och använda där den så väl 
behövs.  

Sammantaget ett bra resultat under de första nio 
månaderna  
Tredje kvartalet och de första nio månaderna utvecklades i 
stort som förväntat i både Sverige och Spanien då större 
delen av tredje kvartalet var opåverkat av Corona. 
Kommunernas ekonomier är ansträngda och det har 
bidragit till lägre skolpengsökningar för kalenderåret 2020 
jämfört med 2019. De preliminära beskeden pekade på 
drygt 2% ökning för kalenderåret 2020 men när nu 
samtliga beslut har kommit blir ökningen 1,5% jämfört 
med 3% för 2019. Att kompensera för denna än lägre nivå 
blir utmanande. Vi kommer inte att vidta några åtgärder 
som påverkar vår kvalitet negativt. 

Under de första nio månaderna ökade intäkterna per elev i 
Sverige med 4,0%, personalkostnaderna per elev steg med 
3,8% och totala kostnader per elev med 3,1%, jämfört med 
motsvarande period förra året. 

Även Spanien utvecklades väl under större delen av det 
tredje kvartalet och förklarar tillsammans med engångs-
effekter relaterade till förvärven det mycket starka 
resultatet i kvartalet. Integrationen av de två senaste 
förvärven, Colegio Joyfe i Madrid och Colegio Inglés 
Zaragoza, löper enligt plan. Innan Corona-pandemin bröt 
ut, hade vi också spännande möten med flera skolor som 
vill bli en del av IEP.  

För koncernen som helhet steg omsättningen under de 
första nio månaderna med 12,2% till 2 271,8 Mkr, varav 
organisk tillväxt uppgick till 8,6%. Justerat rörelseresultat 
(EBIT) exklusive IFRS 16 uppgick under perioden till 
167,3 Mkr (144,0), vilket motsvarar en justerad EBIT-
marginal om 7,4% (7,1). Under fjärde kvartalet kommer de 
fulla effekterna av Corona och både omsättning och 
marginal i Spanien påverkas negativt. 

218 500 
registreringar i kön i 

Sverige 
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Tio nya skolor de kommande tre åren 
Tillväxten i Sverige fortsätter i hög takt och vi har 
annonserat tre nya skolor sedan förra rapporten och har 
nu totalt tio nya skolor som vi ska öppna de kommande tre 
åren. Vi får löpande förfrågningar från fler kommuner som 
vill stärka integrationen och ser IES som en pusselbit för 
att lösa denna utmaning. Vår tydliga utbildningsprofil och 
kvalitet lockar elever från många områden vilket få andra 
skolor gör.  

Vi har idag 218 500 anmälningar i kö till våra skolor och 
vårt mål är att erbjuda så många som möjligt en plats. Till 
hösten öppnar vi två nya skolor, en i Upplands Väsby och 
en i Östersund. Antagningen är nästan klar och enbart ett 
mindre antal platser finns kvar att erbjuda. 

Det finns ett antal opinionsbildare som för en intensiv 
mediedebatt kring våra etableringar och jag vill klargöra 
att vi har samma villkor som är tillgängliga för alla aktörer, 
kommunala som fristående, som vill bygga nya skolor. Vi 
samverkar aktivt med kommuner för att vara en del av 
lösningen för fler skolplatser, stärkt kvalitet och ökad 
integration och vi etablerar oss endast där vi är önskade. 

Utredning föreslår ökad skolbyråkrati och lottning 
Den statliga utredning (den sk. Åstrandutredningen) som 
under snart två år har arbetat med det lovvärda syftet att 
stärka likvärdighet och minska segregationen i svensk 
skola publicerade i slutet av april sina förslag. Vi kan 
konstatera att utredningen har missat målet och istället 
lagt förslag som innebär en kraftigt ökad byråkrati utan att 
adressera kvalitetsfrågor i sak. Utredningen fokuserar på 
elevernas bakgrund och adress som förklaringsfaktor för 
dåliga skolresultat, istället för att kartlägga vad som ligger 
bakom de framgångsrika skolorna - fristående och 
kommunala - som lyckas lyfta kunskapsresultaten för 
elever oavsett bakgrund.  

Valfriheten föreslås minskas genom kvotering för att skapa 
mer blandade skolor och föräldrar kommer inte längre att 
kunna ställa sina barn i kö. Förändrade antagningsprincip-
er kommer inte att påverka vår förmåga att fylla våra 
skolor, däremot ser vi det som en kraftig inskränkning i 
individens rätt att välja och förslaget innebär att lotten 
istället kommer avgöra möjligheten att komma in i 
populära skolor. Valfrihet har ett brett stöd bland föräldrar 
i Sverige och för att få fler att välja bör skolval göras 
obligatoriskt och  information finnas på fler språk. Vi ser 
inte heller att utredningen lagt förslag som minskar 
segregationen. Bra skolor och integration är hjärtefrågor 
för IES och ett område där vi lyckats väl. 38% av våra elever 
har utländsk bakgrund jämfört med 24% som är snittet 
nationellt. Vi har elever som reser till våra 36 grundskolor 

från 160 olika kommuner så vi motverkar segregation varje 
dag. 

Utredningen har också tittat på finansieringen av skolan, 
både statsbidrag och skolpeng. Det påstås att friskolor 
överkompenseras om likavillkorsprincipen används. Detta 
beläggs inte i Åstrands utredning och har avfärdats av 
tidigare utredningar. Utredningen föreslår att en kommun 
ska kunna göra ett godtyckligt avdrag på skolpengen för 
sin myndighetsutövning. Det är inte bara rättsosäkert 
eftersom inte alla kommuner kan redovisa beräkningar för 
utbetald skolpeng, utan det görs också redan idag ett 
avdrag vid beräkningen av grundbeloppet för kommunens 
ansvar. Men framför allt minskar det likvärdigheten, då 
elever som valt en friskola riskerar förfördelas. Det är inte 
huvudmannaskap som avgör en skolas kvalitet – den 
avgörs i klassrummet. Lösningarna bör därför fokusera på 
att förbättra eller avveckla dåliga skolor och det politiska 
spelet föras på en annan arena.  

Vi kan alla enas om att det finns kvalitetsproblem i svensk 
skola och det behöver stat, kommun och friskolor 
tillsammans lösa. Fler skolbyråkrater är inte lösningen. 
Under de 27 år som IES har funnits har vi tydliga belägg för 
att det sitter i ledarskapet, att ha höga förväntningar på 
alla elever och skapa ordning och ro i klassrummet. Det 
kan även andra skolor som lyckats vända trenden vittna 
om. Vi förväntar oss en intensiv debatt framöver och vi 
kommer tillsammans med Friskolornas riksförbund att ta 
en aktiv roll för att visa på bättre alternativ. De kommuner 
vi verkar i, våra elever och de föräldrar som valt våra 
skolor vet vad de tycker - och det är för dem vi finns till! 

Avslutningsvis - det är en annorlunda tid, men vi vet hur 
viktigt det är att eleverna får en så normal vardag som 
vanligt, kan fortsätta lära sig nya saker och träffa sina 
kamrater. Jag vill rikta ett varmt tack till alla våra 
medarbetare, som gör ett fantastiskt jobb varje dag med 
att både utbilda och stötta våra elever samt ställa upp för 
varandra under denna utmanande och kritiska tid. 

 

 

 

 

 

 

Anna Sörelius Nordenborg 
vd 
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Kommentarer på rapporten 

KONCERNENS OMSÄTTNING OCH 
RESULTAT 

Införandet av IFRS 16 Leasingavtal (i rapporten 
även kallad IFRS 16) har en stor effekt på IES 
finansiella rapporter. För att underlätta jämförelsen 
presenterar IES i not 10 verksamhetsåret 2019/20 
även justerat för effekterna av införandet av IFRS 16 
Leasingavtal.  
 

Segmenten inom IES har dock oförändrade 
redovisningsprinciper jämfört med föregående år 
då hyra i segmenten fortsatt rapporteras som 
operationell leasing.  

OMSÄTTNING 
Omsättningen under tredje kvartalet ökade med 15,4% 
jämfört med samma period föregående år och uppgick 
till 857,6 Mkr (743,1), varav organisk tillväxt uppgick till 
8,7%.  

Tillväxten förklaras främst av ett ökat antal elever i 
Sverige samt förvärv i Spanien under 2019/2020.  

För perioden juli-mars 2020 steg omsättningen jämfört 
med samma period föregående år med 12,2% och 
uppgick till 2 271,8 Mkr (2 024,7), varav organisk tillväxt 
uppgick till 8,6%. 

RESULTAT 
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick under tredje kvartalet 
till 162,6 Mkr (64,2) och EBIT-marginalen till 19,0% (8,6). 
Resultatet påverkas positivt av poster av engångs-
karaktär om 53,8 Mkr (-6,2). 

Exklusive poster av engångskaraktär och effekter av 
införandet av IFRS 16 ökade rörelseresultatet med 
24,0% till 87,3 Mkr (70,4), vilket motsvarar en EBIT-
marginal om 10,2% (9,5). Det starkare resultatet 
förklaras främst av fler elever i den svenska 
verksamheten samt fler skolor i Spanien.  

Under slutet av det tredje kvartalet försvagades den 
svenska kronan mot euron. Detta får inte någon 
betydande påverkan på resultatet då respektive 
segment har både intäkter och kostnader i inhemsk 
valuta. 

 

 Omsättning och resultatutveckling per kvartal 
 

 

Omsättningen under juli-
mars ökade med 

12,2% 
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Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till 122,0 Mkr 
(47,9) och resultat per aktie till 3,04 kr (1,19). Exklusive 
effekter av IFRS 16 uppgick resultat efter skatt till 134,3 
Mkr (47,9). 

För perioden juli-mars 2020 uppgick rörelseresultatet 
till 303,5 Mkr (137,6) och EBIT-marginalen uppgick till 
13,4% (6,8). I resultatet ingår poster av engångs-
karaktär om totalt 78,5 Mkr (-6,4). Exklusive poster av 
engångskaraktär och effekter av införandet av IFRS 16 
uppgick rörelseresultatet till 167,2 Mkr (144,0).  

Det högre resultatet under perioden förklaras av fler 
elever i Sverige och tillhörande skalfördelar samt fler 
skolor i Spanien än under motsvarande period 
föregående år.   

Resultat efter skatt för perioden juli-mars uppgick till 
183,8 Mkr (100,3) och resultat per aktie till 4,58 kr 
(2,50). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick resultatet 
efter skatt till 219,9 Mkr (100,3). 

POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR 
Under tredje kvartalet uppgick poster av engångs-
karaktär till 53,8 Mkr (-6,2) och bestod av förvärv till 
lågt pris om 54,6 Mkr och förvärvskostnader om 
0,8 Mkr − båda relaterade till förvärvet av Colegio Joyfe 
i januari. Posterna av engångskaraktär under 
jämförelseperioden avsåg kostnader för avgående vd. 

Under perioden juli-mars uppgick poster av engångs-
karaktär till 78,5 Mkr (-6,4) och bestod förutom av ovan 
av 24,7 Mkr i reavinst från försäljningen av Colegio 
IALE i juli 2019.  

FINANSNETTO 
Finansnettot under tredje kvartalet uppgick till  
-24,6 Mkr (-0,9), varav 14,8 Mkr (-0,9) förklaras av 
valutaeffekter. Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick 
finansnettot till 12,4 Mkr (0,2).  

För perioden juli-mars uppgick finansnettot till 
-90,1 Mkr (-6,0), varav 14,0 Mkr (-1,6) förklaras av 
valutaeffekter. I periodens finansnetto ingår en positiv 
effekt på 4,0 Mkr i samband med att ett banklån i 
Spanien skrevs ned då lånet löstes i förtid. Exklusive 
effekten av IFRS 16 uppgick finansnettot för perioden 
till 13,1 Mkr (-6,0).  

INKOMSTSKATT 
Kvartalets skattekostnad uppgick till 16,0 Mkr (15,4) 
vilket motsvarar en effektiv skattesats på 11,6% (24,3).   

Skattekostnaden för perioden juli-mars uppgick till 
29,7 Mkr (31,3), vilket motsvarar en effektiv skattesats 
på 13,9% (23,8).  

Den låga effektiva skattesatsen under kvartalet och 
perioden beror främst på att reavinsten från 
försäljningen av ägarandelen i Colegio IALE i juli 2019 
samt effekten av förvärv till lågt pris är skattefri.   

Effekten av beslutad förändrad inkomstskattesats 
under kommande år beräknas inte ha någon väsentlig 
effekt på koncernens skattekostnad. 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 
Hyresavtal tecknades i april avseende ny F-9 skola i 
Trelleborg för 700 elever med planerad öppning till 
läsåret 2022/23.

Omsättning per segment 
juli - mars 2019/2020 

 

 

 
Justerat rörelseresultat per segment 

juli - mars 2019/2020 
 

 

Sverige 92%

Spanien 8%
Storbritannien 0%

Sverige 94%

Spanien 6%
Storbritannien 0%
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SEGMENT 

Sverige 

• Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 760,5 Mkr (698,3) och för perioden juli-mars till  
2 080,9 Mkr (1 908,4)  

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick under tredje kvartalet till 66,3 Mkr (56,3) och för perioden juli-mars till 
155,1 Mkr (127,3)   

• Resultatet före skatt (EBT) uppgick för tredje kvartalet till 84,7 Mkr (57,1) och för perioden juli-mars till 
173,0 Mkr (128,0)   

• Antalet elever vid kvartalets slut uppgick till 26 760, +5% 
• Antal köregistreringar vid kvartalets slut uppgick till cirka 218 500, +9% 

Utveckling per elev 
Förändring i intäkter och kostnader per elev 
(jämförelse med motsvarande period föregående år). 

 Q3 
19/20 

 Q1-3 
19/20 

Helår 
18/19 

Totala intäkter per elev 4,0%  4,0% 4,0% 
Personalkostnader per elev 4,1%  3,8% 3,9% 
Totala kostnader per elev 3,2%  3,1% 3,0% 

Utvecklingen för tredje kvartalet 
Totala intäkter per elev steg med 4,0% jämfört med 
motsvarande kvartal föregående år. Ökningen 
förklaras av att en del av finansieringen för skolan har 
flyttats till olika statsbidrag där det största är statsbid-
raget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. 
IES har flera skolor i utanförskapsområden vilka är 
berättigade till dessa bidrag. Under kvartalet har IES 
intäktsfört 16,0 Mkr (10,6) avseende detta statsbidrag. 
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. Ökningen förklaras även av att ett flertal 
kommuner under kvartalet betalat retroaktiva 
ersättningar för underskott och andra tillskott i sin 
egen skolverksamhet avseende tidigare år. Intäkterna 
under tredje kvartalet påverkas även av den lägre 
skolpengsökningen för 2020 jämfört med 2019 (1,5% 
jämfört med drygt 3% 2019).  

Personalkostnaderna per elev steg med 4,1% jämfört 
med föregående år. Utbudet av legitimerade lärare på 
den svenska skolmarknaden fortsätter att vara lägre 
än efterfrågan men löneglidningen i marknaden har 
ändå minskat jämfört med motsvarande kvartal 
föregående år och än mer jämfört med situationen för 
två år sedan. Kostnadsökningen förklaras dels av 
personalförstärkningarna som del av den statligt 
finansierade likvärdighetssatsningen, dels av att fler 
anställda behövs i skolorna.   

De totala kostnaderna per elev ökade med 3,2%. 
Utvecklingen förklaras till stor del av ökade 
personalkostnader samt att övriga kostnader har 
kunnat hållas på en lägre nivå. 

Utvecklingen för perioden juli-mars 
Totala intäkter per elev steg med 4,0% jämfört med 
motsvarande period föregående år. Förklaringen till 
ökningen är främst att kommunernas skolpeng för 
2019 ökade med 3% samt att statsbidraget för stärkt 
likvärdighet och kunskapsutveckling har ökat jämfört 
med tidigare år.  

Under perioden har IES intäktsfört 37,3 Mkr (21,4) 
avseende statsbidraget för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling. Totalt har IES blivit tilldelade 42,4 
Mkr i anslag för kalenderåret 2019 och 64,1 Mkr för 
kalenderåret 2020. Intäkterna under perioden mot-
svaras av kostnader och investeringar som IES under 
perioden har haft respektive genomfört på dessa om-
råden i enlighet med den plan som lämnats till Skol-
verket i samband med ansökningarna om bidraget.    

Personalkostnaderna per elev steg med 3,8% jämfört 
med föregående år.  

De totala kostnaderna per elev ökade med 3,1%. Den 
något ökade kostnadsutvecklingen i övriga kostnader 
per elev jämfört med helår 2018/19 förklaras främst av 
ökade projektkostnader vid planering av nya skolor. 

Verksamhetsförändringar 
I augusti 2019 öppnades en ny F-9 skola i Skellefteå. 
Hyresavtal för nya skolor som planeras att öppna de 
kommande tre åren har tecknats avseende Kungs-
backa, Göteborg, Sigtuna, Solna, Trelleborg, Upplands 
Väsby, Vårby, Värmdö, Växjö och Östersund. Skolorna i 
Upplands Väsby och Östersund öppnar i augusti 2020. 

 Slutet av 
Q3 19/20 

Slutet av 
Q3 18/19 

Slutet av 
Q4 18/19 

Antal anställda (FTE) 2 950 2 715 2 600 
Antal elever 26 760 25 555 25 536 
Antal skolor 37 36 36 
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Spanien 
 

• Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 97,2 Mkr (44,8) och för perioden juli-mars till 191,2 
Mkr (116,1)  

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick i tredje kvartalet till 74,5 Mkr (8,1) och för perioden juli-mars till 90,0 
Mkr (10,9)  

• Resultatet för tredje kvartalet påverkas positivt av förvärv till lågt pris om 54,6 Mkr samt med -0,8 Mkr 
i förvärvskostnader i samband med förvärvet av Colegio Joyfe i januari 2020. Justerat EBIT-resultat för 
kvartalet uppgår till 20,7 Mkr (8,1). I resultatet för perioden juli-mars ingår även en reavinst om 
24,7 Mkr avseende försäljningen i juli 2019 av den 50 procentiga andelen i Colegio IALE. Justerat EBIT-
resultat för perioden uppgick till 11,5 Mkr (10,9)      

• Resultatet före skatt (EBT) uppgick för tredje kvartalet till 68,4 Mkr (6,4) och för perioden juli-mars till 
84,2 Mkr (4,1)   

• I EBIT och EBT ingår för tredje kvartalet avskrivningar på kundrelationer som identifierats i samband 
med förvärven i Spanien om 2,2 Mkr (0,9) samt för perioden juli-mars 5,5 Mkr (2,8) 

• Antalet elever i de sju spanska skolor som konsolideras i IES koncernen vid periodens slut uppgick till 
4 727 (1 832) 

 

Kommentar till utvecklingen  
IES verksamhet i Spanien har en betydande variation i 
omsättning och resultat mellan det första kvartalet och de 
följande tre kvartalen.  

Den högre omsättningen under kvartalet och perioden 
beror på att verksamheten i Spanien ökat från tre till sju 
skolor jämfört med motsvarande period föregående år. 
Omsättningen i de tre ursprungliga verksamheterna har 
påverkats negativt under perioden av att den spanska 
verksamheten i motsats till tidigare år inte bedrev 
sommarskola under juli och augusti. Sommarskoleverk-
samheten tog mycket personalresurser i anspråk både för 
planering och administration samt genomförande och 
bedöms inte ha varit lönsam. 

Det högre rörelseresultatet (EBIT) under tredje kvartalet 
och perioden beror på fler skolor jämfört med 
motsvarande period föregående år. Utfallet under tredje 
kvartalet var i linje med den plan som lagts fram tills 
myndigheterna i mitten av mars beslutade att stänga de 
spanska skolorna till följd av Corona-pandemin.  

Tidplanen för skolstängningarna har flyttats fram flera 
gånger och bedömningen är nu att skolorna kommer att i 
huvudsak hålla stängt resten av terminen. Eleverna 
undervisas helt på distans vilket fungerar väl och IES har, i 
enlighet med branschorganisationens rekommenda-
tioner, fortsatt att ta elevavgifter för undervisning medan 
avgifter ej tagits ut för mat, transport och andra 
fritidsaktiviteter. Från maj kommer IES att rabattera även 
undervisningsavgiften för resterande läsåret för de 
årskurser där IES inte anser sig fullt ut kunna leverera 
digital undervisning. Det gäller framför allt de yngsta 
eleverna. 

Totalt innebär detta för de sju skolorna i Spanien cirka 65 
Mkr i lägre intäkter för helåret, varav ej fakturerade 
avgifter avseende transporter, mat och fritidsaktiviteter 

står för merparten. Ett normalår står transporter, mat och 
fritidsaktiviteter för cirka 30 procent av de totala 
intäkterna i Spanien. De personalgrupper som inte är 
lärare och behövs i distansundervisningen har tillfälligt 
permitterats. Permitteringsersättningen betalas av staten. 
Totalt bedöms 50 procent av intäktsbortfallet kunna 
kompenseras i form av minskade kostnader. 

I finansnettot för segment Spanien ingår under perioden 
juli-mars en positiv resultateffekt på 4,0 Mkr i samband 
med att ett banklån skrevs ned då IES valde att lösa lånet i 
förtid. 

Verksamhetsförändringar 
Ytterligare fyra skolor har förvärvats sedan tredje 
kvartalet 2018/2019. I tredje kvartalet 2019/2020 
konsolideras sju skolor jämfört med tre under 
motsvarande kvartal föregående år. 

Under tredje kvartalet 2019/2020 förvärvades två nya 
skolor med totalt cirka 2 270 elever vilket innebär nästan 
en fördubbling av antalet elever i den spanska 
verksamheten och totalt sju skolor. Resultat från Colegio 
Joyfe konsolideras i koncernens resultat från och med 
1 januari 2020 och för Colegio Inglés Zaragoza från och 
med 1 februari 2020.  

Enligt den preliminära förvärvsanalysen värderas 
fastigheten som ingår i Colegio Joyfe till cirka 21 Meuro 
och transaktionsvärdet (enterprise value) uppgår till cirka 
16 Meuro. En effekt från förvärv till lågt pris om 5 Meuro 
(54,6 Mkr) intäktfördes under tredje kvartalet. 
 

 Slutet av 
Q3 19/20 

Slutet av 
Q3 18/19 

Slutet av 
Q4 18/19 

Antal anställda (FTE)* 501 260 359 
Antal elever* 4 727 1 832 2 506 
Antal helägda skolor* 7 3 5 

* Avser helägda skolor. IES ägde fram till den 5 juli 2019 50% i ytterligare en skola. 
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Storbritannien 

• Omsättningen uppgick under tredje kvartalet till 0,4 Mkr (0,4) och för perioden juli-mars till 1,1 Mkr 
(1,0) 

• Rörelseresultatet (EBIT) och resultatet före skatt (EBT) uppgick under tredje kvartalet till 0,2 Mkr (-0,3) 
och för perioden juli-mars till 0,5 Mkr (-0,3) 

• Antalet elever i den skola IES har ledningsansvar för uppgick vid tredje kvartalets slut till 507 (497) 

Kommentar till utvecklingen 
I Storbritannien tillhandahåller IES managementtjänster 
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 fortsatt att utvecklas positivt och elevantalet 
uppgick vid kvartalets slut till 507 (497). 

Verksamhetsförändringar 
Inga väsentliga verksamhetsförändringar har genomförts 
hittills under verksamhetsåret 2019/20. 
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KASSAFLÖDE OCH 
FINANSIELL STÄLLNING

KASSAFLÖDE 
I och med införandet av IFRS 16 redovisas den 
absoluta huvuddelen av betalningar för leasing under 
finansieringsverksamheten i stället för under den 
löpande verksamheten. Därmed blir, allt annat lika, 
kassaflödet från den löpande verksamheten högre och 
finansieringsverksamheten lägre. Under perioden juli-
mars uppgick leasingkostnaderna påverkade av IFRS 
16 (ränta och amortering) till 290,1 Mkr (0). Motsvar-
ande hyreskostnad har flyttats från rörelseresultatet. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten är 
opåverkat av IFRS 16. 

Kassaflöde exklusive effekt av IFRS 16 
Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive 
effekten av IFRS 16 uppgick under tredje kvartalet till 
-17,1 Mkr (6,9) och för perioden juli-mars till 106,3 Mkr 
(200,0).  

Det svagare kassaflödet under tredje kvartalet jämfört 
med föregående år beror främst på de engångs-
åtgärder som genomfördes för att minska rörelse-
kapitalbehovet efter förvärvet av återstående 
ägarandel i IEP i juli 2018.  

Det svagare kassaflödet i perioden juli-mars förklaras i 
tillägg till ovan av att det i jämförelseårets siffra ingick 
effekter av att externa fordringar och skulder 
omvandlades till interna fordringar och skulder i 
samband med förvärvet i juli 2018 av återstående 
ägarandel i IEP i Spanien.   

Kassaflödet för perioden juli-mars var -137,8 Mkr 
(54,4). Skillnaden jämfört med föregående år, utöver 
det som förklaras av kassaflödet från den löpande 
verksamheten består framför allt av effekter från 
återbetalning av lån i Spanien och utbetalad utdelning i 
år samt betalning och upptagande av lån för de två 
förvärv i Spanien som genomfördes under tredje 
kvartalet.  

Investeringar 
Totala investeringar uppgick under tredje kvartalet till 
3,5 Mkr (9,7). Investeringarna i Sverige uppgick till 2,4 
Mkr (7,7) och i Spanien till 1,1 Mkr (2,0). Totala 
investeringar under perioden juli-mars var 61,0 Mkr 
(68,7). Investeringarna i Sverige uppgick till 56,9 Mkr 
(64,3) och i Spanien till 4,1 Mkr (4,4). I Sverige 
öppnades i år bara en skola jämfört med två skolor 
föregående år. Emellertid expanderade skolan i 
Sundbyberg kraftigt i år vilket innebar en investering 
på samma nivå som vid öppnande av en ny skola.  

Förvärv 
IES har under det tredje kvartalet slutfört två förvärv i 
Spanien. Den 10 januari 2020 förvärvade IES genom 
sitt helägda spanska dotterbolag International 
Education Partnership S.L (”IEP”) 100% av aktierna i 
Colegio Joyfe, en avgiftsfinansierad privatskola i 
Madrid, Spanien med cirka 2 000 elever. Transaktions-
värdet (enterprise value) uppgick till 16 Meuro.  

Den 3 februari 2020 slutförde IEP förvärvet av 100% av 
verksamheten i Colegio Inglés Zaragoza, en avgifts-
finansierad privatskola i Zaragoza, Spanien med cirka 
270 elever. Transaktionsvärdet uppgick till 4 Meuro. Ett 
förvärvslån om 11 Meuro togs i samband med 
förvärven (se även not 8 sid 24-25). 

Avseende de två förvärv som gjordes i Spanien under 
fjärde kvartalet 2018/19 har inga förändringar gjorts i 
de ännu preliminära förvärvsbalanserna (se även not 
8, sid 24-25).  

Avyttringar 
Den 5 juli 2019 avyttrade IES sin 50 procentiga andel i 
Colegio IALE till delägaren familjen Monzonis för 3,9 
Meuro viket innebar en reavinst för IES om 24,7 Mkr.  
Försäljningen var ett led i den renodling på ägarsidan 
av den spanska verksamheten som inleddes den 9 juli 
2018 då IES förvärvade familjen Monzonis ägarandel i 
de tre andra skolorna i Spanien. 

FINANSIELL STÄLLNING 
I och med införandet av IFRS 16 redovisas hyrda 
lokaler såsom nyttjanderättstillgång respektive 
leasingskuld i balansräkningen. Totalt ökade balans-
omslutningen per den 1 juli 2019 med 3 431,4 Mkr 
som en effekt av detta.  

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 1 256,5 Mkr 
(1 059,1) och koncernens balansomslutning till  
5 444,4 Mkr (1 729,4). Soliditeten var 23,1% (61,2). 
Exklusive effekten av IFRS 16 var eget kapital 
1 292,3 Mkr (1 059,1), koncernens balansomslutning 
2 040,9 Mkr (1 729,4) och soliditeten 63,3% (61,2). 

Långfristiga räntebärande skulder uppgick vid 
periodens slut till 3 392,5 Mkr (187,2) varav hyres-
skulder uppgick till 3 171,5 (-). Exklusive effekten av 
IFRS 16 uppgick långfristiga räntebärande skulder till 
297,0 Mkr (184,6) och avser förvärvslån, fastighetslån 
och checkräkningskrediter från kreditinstitut i Spanien. 
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Kortfristiga räntebärande skulder består av kortfristig 
del av de ovan nämnda lånen samt hyresskulder och 
uppgick totalt till 287,5 Mkr (0), varav hyresskulder 
uppgick till 268,0 Mkr (-). Exklusive effekten av IFRS 16 
uppgick kortfristiga räntebärande skulder till 154,4 Mkr 
(10,5) och avser lån från kreditinstitut i Spanien. 

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 108,5 Mkr 
(176,9).   

Materiella anläggningstillgångar uppgick vid periodens 
slut till 726,6 Mkr (482,2). Ökningen beror huvud-
sakligen på förvärven under tredje kvartalet.  

Nyttjanderättstillgångarna i form av hyresrätter 
uppgick vid periodens slut till 3 394,2 Mkr (-). Exklusive 
effekten av IFRS 16 uppgick nyttjanderättstillgångarna 
till 0 (-). 

Immateriella anläggningstillgångar uppgick vid 
periodens slut till 946,8 Mkr (865,6), varav goodwill 
utgör 865,8 Mkr (827,4).   

Uppskjuten skattefordran uppgick vid periodens slut 
till 9,3 Mkr (-) och är en följd av införandet av IFRS 16. 
Andelar i Joint Venture uppgick vid periodens slut till 0 
(15,2). Under perioden såldes IES ägarandel (50%) i 
Colegio IALE och Colegio IALE återbetalade även sitt 
utestående lån till IES.   

Finansiering 
Koncernen hade den 31 mars 2020 utestående lån 
från kreditinstitut på totalt 240,5 Mkr (21,7 Meuro). 
Samtliga dessa lån har tagits i Spanien. I Sverige har 
moderbolaget en checkräkningskredit om 100 Mkr. Vid 
utgången av perioden var den outnyttjad. Se vidare 
not 5 sid 23. 

 

 



INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN i Sverige Holdings II AB (publ), Delårsrapport 1 juli–31 mars 2019/2020  11 (37) 
 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

PERSONAL 
Medelantalet årsanställda (FTE) under tredje kvartalet i 
den svenska verksamheten uppgick till 2 940 (2 711) och 
för perioden juli-mars till 2 869 (2 653). Vid periodens slut 
uppgick antalet anställda i Sverige (heads) till 3 048 
(2 867).  

I Spanien uppgick antal FTE:er vid periodens slut till 501 
(260) och i Storbritannien fanns liksom vid samma 
tidpunkt föregående år inga anställda. 

AKTIER 
Antalet registrerade aktier uppgick den 31 mars 2020 till 
40 130 000 aktier, varav 80 000 C-aktier i eget förvar.  

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Koncernen hade under perioden juli-mars, genom 
moderbolaget, en närstående relation till ett bolag helägt 
av en styrelseledamot. Konsultarvode och kostnads-
ersättningar avseende en tillförordnad VD-roll har under 
perioden betalats ut med ett belopp uppgående till 
0,9 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 
2018/19, förvaltningsberättelsen, sid 73 och not 25, sid 
100. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer gäller såväl för 
koncernen som för moderbolaget. Utöver de risker som 
beskrivs i årsredovisningen bedöms risken för pandemier 
tillkommit vilket redogörs för nedan. 

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 i 
Sverige eller någon form av vinst- eller utdelningsbegräns-
ning. Gemensamt för olika politiska förslag både i Sverige 
och i Spanien är att processerna ofta är långa och 
förslagen måste formuleras i juridiskt genomförbara 
förslag som också måste röstas igenom i riksdagen/ 
parlamentet. 

Pandemier  
Pandemier såsom covid-19 kan ha allvarlig påverkan på 
IES verksamhet och förmåga att utföra utbildningsuppdra-
get. Riskerna består både av nödvändiga begränsande 
åtgärder i verksamheten för att inte riskera elevers och 
medarbetares hälsa samt de myndighetsbeslut som kan 
fattas avseende bland annat karantänsbestämmelser.  

IES kan arbeta förebyggande med stärkta rutiner för 
städning och hygien samt motverka effekterna genom 
utvecklade IT-system och processer för distans-
undervisning. En långvarig stängning av skolor har 
emellertid en väsentlig påverkan på IES finansiella 
ställning då verksamheten i Spanien finansieras helt av 
skolavgifter som betalas av föräldrarna vilka kan få 
minskad betalningsförmåga samt att vissa tjänster inte 
kan levereras medan karantän råder.  

FRAMTIDSUTSIKTER 
Internationella Engelska Skolan lämnar ingen prognos.  
Som meddelats i april har guidningen för segment 
Spanien dragits tillbaka till följd av Covid-19. 

SÄSONGSEFFEKTER 
Internationella Engelska Skolans omsättning och 
lönsamhet påverkas av verksamhetens natur och således 
dess säsongscykel. Omsättning och lönsamhet i Sverige är 
normalt sett något lägre under första kvartalet än under 
övriga kvartal på grund av skolornas sommarlov.  

Den spanska verksamheten har en än starkare 
säsongsvariation då skolåret i Spanien börjar först under 
september månad. Omsättning och resultat är betydligt 
lägre under första kvartalet jämfört med de följande tre 
kvartalen. Omsättningen i Spanien under det första 
kvartalet är normalt sett ungefär hälften av omsättningen 
under vart och ett av de följande tre kvartalen. 
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 samt arrangerar vid behov lån från 
kreditinstitut och upprättar i vissa fall internlån.  

Resultatet för moderbolaget för tredje kvartalet uppgick till 
-0,8 Mkr (-9,4) och för perioden juli-mars till 20,5 (-17,0) 
Mkr. Orsaken till det starka resultatet i perioden är 
reavinsten om 24,7 Mkr avseende försäljningen i juli 2019 
av den 50 procentiga andelen i Colegio IALE. 

I november 2019 betalades utdelning för verksamhetsåret 
2018/19 med 1,16 kr/aktie (-). Ingen utdelning utgick på de 
80 000 C-aktier som företaget har i eget förvar. 
Utdelningen uppgick totalt till 46,5 Mkr (-) vilket var i linje 
med styrelsens antagna utdelningspolicy om 30% av 
resultat efter skatt.  

INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN 
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB 
(publ) benämns ibland Internationella Engelska Skolan 
eller IES. Varje sådan hänvisning i denna rapport syftar till 
koncernens konsoliderade rapporter, om inte annat 
tydligt framgår. 
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Undertecknade försäkrar att delårsrapporten 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 15 maj 2020 
 

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) 

 

 
Carola Lemne, 

Ordförande 
 

Birker Bahnsen 
Styrelseledamot 

 

     

 
Robert Clark 

Styrelseledamot 
 

Brian Hatch 
Styrelseledamot 

 

     

 
Maria Rankka 

Styrelseledamot 
 

Lars Strannegård 
Styrelseledamot 

 

     

  
Peter Wikström 
Styrelseledamot 

  

     

 Arbetstagarrepresentanter  
     

 
Albert Lauschus 
Styrelseledamot 

 
Jessica Fryksten 
Styrelseledamot 

 

     

 
Anna Sörelius Nordenborg, 

Verkställande direktör 
 

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 
 

Till styrelsen i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings 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 Holdings II AB (publ) per den 31 mars 2020 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 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 15 maj 2020 

 

KPMG AB  

  

  

Håkan Olsson Reising  

Auktoriserad revisor  
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KONCERNENS RESULTATRAPPORT 
I SAMMANDRAG  
  

  

KONCERNENS RAPPORT ÖVER 
TOTALRESULTAT 

 

Mkr Helår

2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2018/2019
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 816,7 711,9 2 161,5 1 935,0 2 663,8
Övriga rörelseintäkter 40,9 31,2 110,3 89,7 117,3
Omsättning 857,6 743,1 2 271,8 2 024,7 2 781,1

Undervisnings- och måltidskostnader -83,7 -80,5 -241,2 -232,4 -303,2
Övriga externa kostnader -71,0 -149,7 -203,1 -435,7 -593,4
Personalkostnader -490,9 -428,8 -1 298,2 -1 158,6 -1 593,9
Avskrivningar materiella tillgångar -101,8 -19,7 -299,6 -59,1 -80,3
Avskrivningar immateriella tillgångar -2,2 -0,9 -5,5 -2,8 -3,9
Andel i intresseföretags resultat i koncernen 0,0 - 24,7 - -
Resultatandelar från joint venture 0,0 0,7 0,0 1,6 2,2
Förvärv till lågt pris 54,6 - 54,6 - -
Rörelseresultat 162,6 64,2 303,5 137,6 208,6

Resultat från finansiella poster
Finansnetto -24,6 -0,9 -90,1 -6,0 -6,2
Resultat före skatt 138,0 63,3 213,4 131,6 202,4

Skatt -16,0 -15,4 -29,7 -31,3 -47,8
PERIODENS RESULTAT 122,0 47,9 183,8 100,3 154,6

Hänförligt till: 
Moderbolagets aktieägare 122,0 47,9 183,8 100,3 154,6
Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat per aktie före och efter utspädning 3,04 1,19 4,58 2,50 3,85
Antal aktier 40 130 000 40 130 000 40 130 000 40 130 000 40 130 000

januari-mars juli-mars

Mkr Helår

2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2018/2019
Periodens resultat 122.0 47.9 183.8 100.3 154.6
Övrigt totalresultat 
Poster som kommer att omklassificeras till resultatet

Periodens omräkningsdifferens 17.1 2.9 4.8 5.4 5.8

Periodens övriga totalresultat efter skatt 17.1 2.9 4.8 5.4 5.8

PERIODENS TOTALRESULTAT 139.1 50.8 188.6 105.7 160.4

Hänförligt till: 
Moderbolagets aktieägare 139.1 50.8 188.6 105.7 160.4
Innehav utan bestämmande inflytande 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

januari-mars juli-mars
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER 
FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG 
 

 

  

Mkr 31 mars, 31 mars, 30 juni
2020 2019 2019

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 946,8 865,6 893,2
Nyttjanderättstillgångar 3 394,2 0,0 -
Materiella anläggningstillgångar 726,6 482,2 475,8
Uppskjuten skattefordran 9,3 - -
Andelar i joint venture 0,0 15,2 15,8
Summa anläggningstillgångar 5 076,9 1 363,0 1 384,8

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 24,0 16,0 21,6
Övriga fordringar 35,7 24,7 23,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 199,3 139,7 117,0
Kortfristiga fordringar hos joint venture - 9,1 8,9
Likvida medel 108,5 176,9 245,0
Summa omsättningstillgångar 367,5 366,4 416,1
SUMMA TILLGÅNGAR 5 444,4 1 729,4 1 800,9

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 256,3 1 058,9 1 113,6
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 0,2 0,2 0,3
SUMMA EGET KAPITAL 1 256,5 1 059,1 1 113,9

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 221,0 187,2 171,3
Långfristiga leasingskulder 3 171,5 - -
Övriga långfristiga skulder - 26,1 -
Uppskjutna skatteskulder 76,0 77,0 76,8
Summa långfristiga skulder 3 468,5 290,3 248,1

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 19,5 - 24,4
Kortfristiga leasingskulder 268,0 - -
Skulder till joint venture - 6,5 9,7
Leverantörsskulder 101,7 104,4 109,2
Aktuella skatteskulder 28,5 - 16,1
Övriga kortfristiga skulder 134,7 125,6 111,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 167,0 143,4 167,9
Summa kortfristiga skulder 719,4 380,0 438,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 444,4 1 729,4 1 800,9
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER 
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I 
SAMMANDRAG 
 

 

 

 

 

Mkr Aktiekapital
Övrigt till-

skjutet 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 0,0 -0,7 6,1 100,3 105,7

Nyemission 0,0 0,0
Aktiematchningsprogram 0,3 0,3
Innehav utan bestämmande inflytande 0,2 0,2

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

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

Mkr Aktiekapital
Övrigt till-

skjutet kapital
Omräknings-

reserv
Balanserade 

vinstmedel Totalt

Ingående eget kapital 2019-07-01 1,0 361,3 6,3 745,3 1 113,9

Periodens resultat 183,8 183,8
Periodens övrigt totalresultat 3,4 1,4 4,8
Periodens totalresultat  1) 0,0 3,4 1,4 183,8 188,6

Aktiematchningsprogram 0,2 0,2
Innehav utan bestämmande inflytande 0,2 0,2
Lämnad utdelning -46,5 -46,5
Summa 0,0 0,2 0,0 -46,3 -46,1
Utgående eget kapital 2020-03-31  2) 1,0 364,9 7,7 882,9 1 256,5

1) Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 183,8

                                Innehav utan bestämmande inflytande 0,0
2) Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 1 256,3

                                Innehav utan bestämmande inflytande 0,2
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
 

 

  

 

 

Mkr Helår

2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2018/2019

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 162,6 64,1 303,4 137,7 208,6
   erhållen ränta 2,2 1,4 8,0 4,1 8,3
   erlagd ränta -40,8 -2,3 -112,1 -10,1 -10,8
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet *) 19,3 15,0 223,7 70,0 64,1
Betald inkomstskatt -7,1 -16,0 -27,5 -46,8 -15,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

136,2 62,2 395,5 154,9 254,6

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -79,6 -36,5 -96,8 -42,3 -20,0
Förändring av rörelseskulder -12,1 -18,8 -5,5 87,4 69,7
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -91,7 -55,3 -102,3 45,1 49,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 44,5 6,9 293,2 200,0 304,4

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag -206,9 - -206,9 -292,9 -309,3
Förvärv av materiella anläggningstillgångar i Spanien -1,1 -2,0 -4,1 -4,4 -4,8
Förvärv av materiella anläggningstillgångar i Sverige -2,4 -7,7 -56,9 -64,3 -71,9
Försäljning av andelar joint venture - 8,9 15,8 8,7 8,7
Återbetalning fordran på joint venture - - 8,9 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -210,4 -0,8 -243,2 -352,9 -377,3

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 107,1 3,0 107,1 213,3 215,4
Amortering av lån - -6,0 -61,5 -6,0 -19,7
Amortering av leasingskuld -61,7 - -186,9
Utdelning till aktieägare - 0,0 -46,5 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 45,4 -3,0 -187,8 207,3 195,7

Periodens kassaflöde -120,5 3,1 -137,8 54,5 122,8
Likvida medel vid periodens början 227,4 173,4 245,0 121,9 121,9
Effekter av omräkningsdifferenser i likvida medel 1,5 0,4 1,4 0,5 0,3
Likvida medel vid periodens slut 108,5 176,9 108,5 176,9 245,0

juli-marsjanuari-mars

*) Poster som inte ingår i kassaflödet omfattas av avskrivningar, utrangeringar, valutaförändringar samt poster som 
ej har kassaflödespåverkan i rörelseresultatet såsom resultandel i joint venture samt förvärv till lågt pris.
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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 januari-mars juli-mars Helår

2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2018/2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1,6 0,1 3,7 0,2 4,5
Övriga rörelseintäkter 0,0 1,0 0,0 3,7 0,5
Omsättning 1,6 1,1 3,7 4,0 5,0

Rörelsens kostnader
Undervisnings- och måltidskostnader -0,1 -0,2 -0,2 -0,4 -0,6
Övriga externa kostnader -2,4 -2,1 -7,2 -7,1 -9,8

Personalkostnader -1,5 -7,1 -2,6 -10,2 -10,5
Rörelseresultat -2,4 -8,3 -6,3 -13,8 -15,9

Resultat från finansiella poster
Finansnetto 1,6 -1,1 26,8 -3,3 -4,5
Resultat efter finansnetto -0,8 -9,4 20,5 -17,0 -20,4

Bokslutsdispositioner - - - - 182,0
Aktuell skatt 0,0 - -0,1 - -35,7
PERIODENS  RESULTAT -0,8 -9,4 20,4 -17,0 125,8
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MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING I 
SAMMANDRAG 

 

  

  

Mkr
31 mars  

2020 31 mars 2019
30 juni 

2019

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 629,1 618,0 635,1
Summa anläggningstillgångar 629,1 618,0 635,1

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 1,1 0,6 -
Fordringar hos joint venture - 0,4 8,9
Aktuell skattefordran 35,2 14,2 -
Övriga fordringar - - 0,3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,8 1,0 0,4
Kassa och bank 12,5 14,6 16,6
Summa omsättningstillgångar 49,6 30,8 26,2
SUMMA TILLGÅNGAR 678,7 648,8 661,3

Fritt eget kapital 498,5 381,2 524,2
Bundet eget kapital 1,0 1,0 1,0
SUMMA EGET KAPITAL 499,5 382,2 525,2

Obeskattade reserver 90,2 37,2 90,2

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder - 26,1 -
Summa långfristiga skulder 0,0 26,1 0,0

Leverantörsskulder 0,2 1,4 0,9
Skulder till koncernföretag 50,0 200,0 -
Aktuella skatteskulder 35,7 - 16,6
Övriga kortfristiga skulder 0,5 0,4 27,5
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2,5 1,5 1,0
Summa kortfristiga skulder 89,0 203,3 45,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 678,7 648,8 661,3
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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 2018/2019. 
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. Upplysningar enligt IAS 34.16A 
framkommer förutom i de finansiella rapporterna och 
dess tillhörande noter även i övriga delar av 
delårsrapporten. 

Koncernens huvudsakliga intäkter består av skolpeng 
och elevavgifter vilka periodiseras över den period 
som undervisningen pågår inkluderat för- och 
efterarbete av undervisning. Hänförliga personal-
kostnader periodiseras enligt samma princip. Not om 
intäktsredovisning, se årsredovisningen 2018/2019 
not 1, sidan 89. 

IFRS 16 Leasingavtal 
International Accounting Standards Board har beslutat 
om en ny redovisningsstandard för redovisning av 
leasingavtal, IFRS 16 Leases. IFRS 16 är godkänd av EU 
och har trätt i kraft för det räkenskapsår som påbörjas 
närmast efter den 1 januari 2019 vilket för IES del 
innebar räkenskapsåret som påbörjades den 1 juli 
2019.  

Enligt tidigare regler redovisades leasingbetalningar 
som en rörelsekostnad inkluderad i externa kostnader. 
IFRS 16 Leasingavtal 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 belastas med avskrivningar över 
tillgångens nyttjandeperiod, vilket i normalfallet 
överensstämmer med leasingavtalets längd, och 
räntekostnader. Vidare kan noteras att övergången till 
IFRS 16 inte påverkar kassaflödet. 

I moderbolaget tillämpas undantaget i RFR 2 
beträffande leasingavtal. Det innebär att 
moderföretagets principer för redovisning av 
leasingavtal är oförändrade.  

Val av övergångsmetod 
IES har som övergångsmetod valt den modifierade 
retroaktiva metoden, vilken innebar en omräkning vid 
övergångstidpunkten genom en justering av öppnings-
balansen den 1 juli 2019. Vid övergången till IFRS 16 
gavs möjlighet att tillämpa vissa lättnadsregler, vilka 
IES har valt att tillämpa. 

Fastigheter/lokaler 
IES har identifierat ett huvudsakligt tillgångsslag, 
fastigheter/lokaler. Hyresavtal för fastigheter och 
lokaler med löptid längre än 12 månader från den 
1 januari 2019 har identifierats och redovisas. Ett antal 
mindre förråd, parkeringsplatser och kontor har 
exkluderats. Avtal avseende tillsvidarekontrakt på 
hyreslägenheter med kort uppsägningstid har också 
exkluderats. Det totala antalet hyresavtal uppgick per 
den 1 juli 2019 till cirka 100 stycken. Av dessa avsåg 
cirka 100 segment Sverige och ett segment Spanien.  

För att beräkna leasingskulden hänförlig till fastigheter 
har skulden diskonterats med IES uppskattade 
marginella låneränta. Som underlag för att beräkna 
den marginella låne- och diskonteringsräntan har 
bland annat marknadsräntor och externa jämförelsetal 
för avkastning på samhälls- och skolfastigheter 
använts. Den marginella låneräntan bedöms skilja sig 
åt mellan olika geografiska områden varför IES 
hyreskontrakt har kategoriserats utifrån dess 
geografiska läge. För hyreskontrakt i Sverige används 
under verksamhetsåret 2019/20 en ränta mellan 2,9-
4,5% och för Spanien 4,5%. Genomsnittet av 
diskonteringsräntorna för koncernens leasingskuld 
uppgår för år 2019/20 till 4,0%. 

Förlängningsoptioner och indexuppräkning 
IES gör individuella bedömningar om förlängning för 
varje enskilt avtal. Normalt används faktisk avtalslängd 
för avtal som är längre än två år medan avtal som 
kommer att gå ut inom två år förväntas förlängas 
enligt den förlängningsklausul som finns i avtalen. IES 
hyresavtal är normalt sett långa och den genom-
snittliga återstående avtalstiden i IES hyresportfölj är 
cirka 10 år.  

Avseende indexuppräkning har kontraktets startdatum 
använts som basdatum med uppräkning enligt den 
faktiska indexklausulen i avtalet. 
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Övriga tillgångsslag 
Utöver hyreskontrakt har IES även leasing av ett 
mindre antal bilar. Då det totala värdet ej bedöms som 
väsentligt har denna leasing inte beaktats i samband 
med IFRS 16. Inte heller enstaka mindre avtal 
avseende andra tillgångsslag såsom IT-utrustning och 
annan kontorsutrustning har beaktats. 

Övergångseffekter 
IES redovisning påverkades väsentligt vid övergången 
till den nya standarden IFRS 16 den 1 juli 2019. 
Balansomslutningen ökade kraftigt. I tabellen nedan 
beskrivs övergångseffekterna i balansräkningen per  

den 1 juli 2019.  EBITDA och EBIT blir efter övergången 
högre och finansnettot mer negativt än tidigare. I not 
10 på sidorna 27-31 framgår effekterna av IFRS 16 på 
balans- och resultaträkning, kassaflödesanalys samt på 
väsentliga nyckeltal under tredje kvartalet och 
perioden juli-mars.  
 
För ytterligare information om redovisningsprinciper, 
se årsredovisningen 2018/19, sidorna 86-92.  
 
 
 
 
 

 
   

Ingångsbalansräkning FÖRE resp EFTER IFRS 16

Mkr
Före omräkning 

1 jul 2019 Effekt  IFRS 16
Efter omräkning 

1 jul 2019

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 893,2 893,2 

Nyttjanderättstillgångar - 3 431,4 3 431,4

Materiella anläggningstillgångar 475,8 475,8

Andelar i intresseföretag 15,8 15,8

Summa anläggningstillgångar 1 384,8 3 431,4 4 816,2

Kundfordringar 21,6 21,6

Övriga fordringar 23,7 23,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 117,0 -96,1 20,9

Kortfristiga fordringar hos joint venture 8,9 8,9

Likvida medel 245,0 245,0

Summa omsättningstillgångar 416,1 -96,1 320,0

SUMMA TILLGÅNGAR 1 800,9 3 335,3 5 136,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 113,6 1 113,6

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 0,3 0,3

Summa eget kapital   1 113,9 0,0 1 113,9

Skulder till kreditinstitut 171,3 171,3

Övriga långfristiga skulder 0,0 3 081,3 3 081,3
- varav leasingskulder 0,0 3 081,3 3 081,3

Uppskjutna skatteskulder 76,8 76,8

Långfristiga skulder 248,1 3 081,3 3 329,4

Skulder till kreditinstitut 24,4 24,4

Skulder till joint venture 9,7 9,7

Leverantörsskulder 109,2 109,2

Aktuella skatteskulder 16,1 16,1

Övriga kortfristiga skulder 111,7 253,9 365,6
- varav leasingskulder 0,0 253,9 253,9

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 167,9 167,9

Kortfristiga skulder 438,9 253,9 692,8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 800,9 3 335,2 5 136,2
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2 Geografiska marknader/Segment 

Segmenten definieras utifrån den uppföljnings- och 
rapporteringsstruktur som görs till styrelsen och vd. 
Segmenten inom IES har oförändrade redovisnings-
principer jämfört med föregående år och påverkas ej 
av införandet av IFRS 16. Hyra kommer i segmenten 

därmed fortsatt att rapporteras som operationell 
leasing. Koncernens nettoomsättning, rörelseresultat 
EBIT, resultat före skatt (EBT), materiella anläggnings-
tillgångar och långfristiga skulder fördelar sig på 
segmenten enligt nedan: 

 

 

  

Mkr Helår

2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2018/2019
Nettoomsättning 
Sverige 719,8 667,0 1 970,8 1 818,7 2 489,0
Spanien 97,0 44,9 191,0 116,1 174,5
Storbritannien 0,4 0,4 1,1 1,0 1,4
Koncernjustering/eliminering -0,5 -0,3 -1,5 -0,9 -1,2

Övriga intäkter 
Sverige 40,7 31,4 110,1 89,7 117,5
Spanien 0,2 -0,1 0,2 0,0 -0,2
Storbritannien 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koncernjustering/eliminering 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totalt omsättning koncernen 857,6 743,1 2 271,8 2 024,7 2 781,0

Rörelseresultat EBIT
Sverige 66,3 56,3 155,1 127,3 191,9
Spanien 74,5 8,1 90,0 10,9 17,7
Storbritannien 0,2 -0,3 0,5 -0,3 -0,8
Koncernjustering/eliminering (inkl. effekt av IFRS 16 Leasingavtal) 21,5 0,1 57,8 -0,3 -0,2
Totalt koncernen 162,6 64,2 303,4 137,6 208,6

Resultat före skatt (EBT)
Sverige 84,7 57,1 173,0 128,0 193,4
Spanien 68,4 6,4 84,2 4,1 9,9
Storbritannien 0,2 -0,3 0,5 -0,3 -0,8
Koncernjustering/eliminering  (inkl. effekt av IFRS 16 Leasingavtal) -15,5 0,1 -44,3 -0,3 -0,1
Totalt koncernen 138,0 63,3 213,4 131,6 202,4

31 mars 2020 31 mars 2019 30 juni 2019
Materiella anläggningstillgångar inkl 
nyttjanderättstillgångar
Sverige 172,9 180,7 170,8
Spanien 553,7 301,6 305,1
Storbritannien - - -
Koncernjustering/eliminering (inkl. effekt av IFRS 16 Leasingavtal) 3 394,2 - -
Totalt koncernen 4 120,8 482,2 475,8

Långfristiga skulder 
Sverige 0,0 26,1 -
Spanien 221,0 187,3 171,3
Storbritannien - - -
Koncernjustering/eliminering (inkl. effekt av IFRS 16 Leasingavtal) 3 171,5 - -
Totalt koncernen 3 392,5 213,3 171,3

juli-marsjanuari-mars
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3 Immateriella anläggningstillgångar 

 
De totala immateriella anläggningstillgångarna vid 
periodens slut på 946,8 Mkr (865,6) utgörs av goodwill 
om 865,8 Mkr (827,4), kundrelationer om 55,0 Mkr 
(27,1), övriga 0,0 (0,3) och markkoncession om 26,0 
Mkr (-).  

4 Finansiella instrument 

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

5 Finansiering 

I Sverige har moderbolaget en checkräkningskredit om 
100 Mkr. Vid utgången av perioden var den outnyttjad. 

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

Vid sidan om allmänna villkor för 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 en finansiell kovenant 
som kräver att förhållandet mellan nettoskuld och 
EBITDA för koncernen inte överstiger vissa nivåer. 

Genom det spanska dotterbolaget IEP i Spanien har 
koncernen vid periodens slut utestående förvärvslån 
på 16,9 Meuro motsvarande 187,0 Mkr samt 
fastighetslån och övriga lån på totalt 4,8 Meuro 
motsvarande 53,2 Mkr.  

Som säkerhet för ovannämnda lån har ställts säkerhet 
i fastigheter och moderbolagsgarantier. 

6 Ställda säkerheter 

Moderbolaget garanterar 100% av fastighetslånet i 
Elians Boston uppgående till 4,0 Meuro och har vidare 
ställt ut en garanti för förvärvslånet som vid periodens 
slut uppgick till 6,9 Meuro.  

Fastighetslånet avseende Elians Londres löstes och 
slutbetalades under andra kvartalet varvid det inte 
kvarstår någon garanti avseende det lånet. 

Moderbolagets garanti för 50% av fastighetslånet i det 
tidigare joint venture bolaget Colegio IALE avvecklades 
under perioden. 

För övriga ställda säkerheter se årsredovisning för 
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB 
(publ) 2018/2019, not 31, sidan 102.  

7 Bolag som ingår i koncernen 

Se årsredovisning för Internationella Engelska Skolan i 
Sverige Holdings II AB (publ) 2018/2019, not 21, sidan 
98.  
 

Utöver de bolag som framgår i noten enligt ovan 
bildades under perioden två nya bolag i Spanien som 
förberedelser för de förvärv som sedan genomfördes i 

januari och februari 2020. Dessa två bolag är 
International English School of Zaragoza, S.L.U. (100 % 
ägarandel) och International Education Partnership 
Madrid, S.L.U. (100 %).  
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8 Förvärv 

Förvärv av Colegio Internacional de Valladolid, 
Spanien 
Den 1 april 2019 förvärvade IES genom sitt helägda 
spanska dotterbolag IEP 99,4% av aktierna i Colegio 
Internacional de Valladolid (”CIV”), en avgiftsfinansierad 
tvåspråkig privatskola i Valladolid, Spanien med vid 
förvärvstidpunkten 294 elever i åldrarna 3 till 18 år. 
Transaktionsvärdet (enterprise value) för verksam-
heten uppgick till cirka 800 Teuro. Förvärvet finansier-
ades genom ett aktieägartillskott från IEP om 280 
Teuro och övertagande av skuld. Byggnaden hyrs och 
ingår inte i förvärvet. 

Förvärvet följer IES tillväxtstrategi i Spanien. Valladolid 
ligger i en expansiv region med flera internationella 
industrier och är en av de regioner som IES identifierat 
som mest intressanta. Efterfrågan på engelskspråkig 
undervisning är stor i regionen, men skolan i Valladolid 
har idag inte den kvalitet och rykte som den borde ha 
och IES avser att successivt genomföra förbättringar 
skolan och vända resultatet. 

Nedan framgår den fortfarande preliminära 
förvärvsbalansen: 

 

 

Förvärv av Engage Independent School, Spanien 
Den 7 juni 2019 förvärvade IES genom sitt helägda 
spanska dotterbolag IEP 100% av aktierna i Engage 
Independent School (”EIS”), en avgiftsfinansierad 
privatskola i Majadahonda (Madrid), Spanien med vid 
förvärvstidpunkten 400 elever i åldrarna 3 till 18 år. 
Transaktionsvärdet (enterprise value) för verksam-
heten uppgick till cirka 2,4 Meuro. Förvärvet finansier-
ades i sin helhet genom ett aktieägartillskott från IES 
om 2,4 Meuro. Byggnaden hyrs och ingår inte i 
förvärvet.  

Förvärvet följer IES tillväxtstrategi i Spanien. Skolan 
ligger i ett område som växer snabbt och har ett 
utmärkt rykte och goda akademiska resultat. Genom 
att införa det brittiska sättet att undervisa avser IES 
ytterligare förbättra den akademiska kvaliteten och 
därigenom locka än fler elever. 

Nedan framgår den fortfarande preliminära 
förvärvsbalansen: 
 

 

 

 

 

 

  

Preliminär förvärvsanalys CIV TEUR TSEK

Materiella anläggningstillgångar 488 5 071

Immateriella anläggningstillgångar 0

Kortfristiga fordringar 63 653

Likvida medel 316 3 284

Avsättningar och skulder -365 -3 793

Övriga skulder -525 -5 454

Kundrelationer 401 4 170

Uppskjuten skatt kundrelationer -100 -1 043

Netto identifierbara tillgångar och skulder 278 2 889

Total köpeskilling 278 2 889

Förvärvade nettotillgångar 278 2 889

Goodwill 0 0

Summa förvärvade tillgångar 278 2 889

Total ersättning för förvärvet 278 2 889

 - Varav verkligt värde av tidigare innehav 0 0

 - Varav ej utbetald tilläggsköpeskilling 0 0

Likvida medel i förvärvad verksamhet 316 3 284

Påverkan på koncernens likvida medel -38 -394

Preliminär förvärvsanalys EIS TEUR TSEK

Materiella anläggningstillgångar 235 2 500

Immateriella anläggningstillgångar 0 0

Kortfristiga fordringar 9 95

Likvida medel 856 9 105

Avsättningar och skulder -14 -154

Övriga skulder -355 -3 779

Kundrelationer 1 221 12 987

Uppskjuten skatt kundrelationer -305 -3 247

Netto identifierbara tillgångar och skulder 1 646 17 507

Total köpeskilling 2 400 25 528

Förvärvade nettotillgångar 1 646 17 507

Goodwill 754 8 021

Summa förvärvade tillgångar 2 400 25 528

Total ersättning för förvärvet 2 400 25 528

 - Varav verkligt värde av tidigare innehav 0 0

 - Varav ej utbetald tilläggsköpeskilling 0 0

Likvida medel i förvärvad verksamhet 856 9 105

Påverkan på koncernens likvida medel 1 544 16 423
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Förvärv av Colegio Joyfe, i Madrid, Spanien 
Den 10 januari 2020 förvärvade IES genom sitt helägda 
spanska dotterbolag International Education 
Partnership S.L (”IEP”) 100% av aktierna i Colegio Joyfe, 
en privatskola i Madrid, Spanien med cirka 2 000 
elever. Skolbyggnaden ingår i förvärvet och det totala 
transaktionsvärdet (enterprise value) uppgår till 16 
Meuro. Förvärvet finansieras delvis genom ytterligare 
banklån i IEP om 11 Meuro.  

Enligt den preliminära förvärvsanalysen är 
skolbyggnaden värderad till 21 Meuro. Eftersom 
värdet på byggnaden överstiger transaktionsvärdet 
har en effekt av förvärv till lågt pris om 5 Meuro 
(54,6 Mkr) uppstått vilken har intäktsförts under 
tredje kvartalet.  

Förvärvet följer IES tillväxtstrategi i Spanien. Colegio 
Joyfe är en stor, välrenommerad och välskött 
tvåspråkig privatskola. Skolan har utmärkta och 
välunderhållna lokaler med bland annat 
idrottsanläggningar både inomhus och utomhus. 

Omsättningen för räkenskapsåret 2018/19 var cirka 9,6 
Meuro och EBITDA uppgick till cirka 2,5 Meuro. 

Nedan framgår den preliminära förvärvsanalysen: 
 

  

Förvärv av verksamheten i Colegio Inglés 
Zaragoza, Spanien 
Den 3 februari 2020 slutförde IES genom sitt helägda 
spanska dotterbolag IEP förvärvet av 100% av 
verksamheten i Colegio Inglés Zaragoza, en avgifts-
finansierad privatskola i Zaragoza, Spanien med cirka 
270 elever. Förvärvet är ett inkråmsförvärv som 
finansieras utan externa lån. Byggnaden ingår inte i 
förvärvet utan hyrs av skolans tidigare ägare.  

Förvärvet följer IES tillväxtstrategi i Spanien. Colegio 
Inglés är en välskött skola med en kultur som liknar IES 
svenska skolor. Zaragoza har ett begränsat antal 
privatskolor och skolan är väl positionerad i samhället 
med utrymme att växa kommande år. 

Omsättningen för räkenskapsåret 2018/19 var cirka  
1 800 Teuro och EBITDA justerad för hyreskostnader 
uppgick till cirka 400 Teuro. 

Nedan framgår den preliminära förvärvsanalysen: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Preliminär förvärvsanalys Joyfe TEUR TSEK

Materiella anläggningstillgångar 21 189 223 453

Immateriella anläggningstillgångar 2 19

Kortfristiga fordringar 308 3 249

Likvida medel 6 427 67 776

Avsättningar och skulder -226 -2 384

Övriga skulder -576 -6 073

Kundrelationer 0 0

Uppskjuten skatt kundrelationer 0 0

Netto identifierbara tillgångar och skulder 27 124 286 040

Verkligt värde av tidigare innehav 0 0

Köpeskilling 22 000 232 008

Total köpeskilling 22 000 232 008

Förvärvade nettotillgångar 27 124 286 040

Förvärv till lågt pris -5 124 -54 032

Summa förvärvade tillgångar 22 000 232 008

Total ersättning för förvärvet 22 000 232 008

 - Varav verkligt värde av tidigare innehav 0 0

 - Varav ej utbetald tilläggsköpeskilling 0 0

Likvida medel i förvärvad verksamhet 6 427 67 776

Påverkan på koncernens likvida medel 15 573 164 232

Preliminär förvärvsanalys TEUR TSEK

Materiella anläggningstillgångar 46 492

Immateriella anläggningstillgångar 0 0

Kortfristiga fordringar 0 0

Likvida medel 0 0

Avsättningar och skulder 0 0

Övriga skulder 0 0

Kundrelationer 1 317 14 053

Uppskjuten skatt kundrelationer -329 -3 513

Netto identifierbara tillgångar och skulder 1 034 11 031

Verkligt värde av tidigare innehav 0 0

Köpeskilling 4 000 42 680

Total köpeskilling 4 000 42 680

Förvärvade nettotillgångar 1 034 11 031

Goodwill 2 966 31 649

Summa förvärvade tillgångar 4 000 42 680

Total ersättning för förvärvet 4 000 42 680

 - Varav verkligt värde av tidigare innehav 0 0

 - Varav ej utbetald tilläggsköpeskilling 0 0

Likvida medel i förvärvad verksamhet 0 0

Påverkan på koncernens likvida medel 4 000 42 680
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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) 
2018/2019, not 7, sidan 94. 

Inga förändringar i incitamentsprogrammen har skett 
under perioden juli-mars 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

realise their full 
potential, whatever 
their background. 
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10 Övergång till IFRS 16 Leasingavtal  
(se sid 27-31) 

 

 

 

 

  

Mkr Helår

2019/2020 IFRS 16 2018/2019 2019/2020 IFRS 16 2018/2019
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 816,7 816,7 711,9 2 161,5 2 161,5 1 935,0 2 663,8
Övriga rörelseintäkter 40,9 40,9 31,2 110,3 110,3 89,7 117,3
Omsättning 857,6 857,6 743,1 2 271,8 2 271,8 2 024,7 2 781,1

Rörelsens kostnader
Undervisnings- och måltidskostnader -83,7 -83,7 -80,5 -241,2 -241,2 -232,4 -303,2
Övriga externa kostnader -71,0 -98,5 -169,5 -149,7 -203,1 -290,1 -493,2 -435,7 -593,4
Personalkostnader -490,9 -490,9 -428,8 -1 298,2 -1 298,2 -1 158,6 -1 593,9
Avskrivningar materiella tillgångar -101,8 -101,8 -19,7 -299,6 -299,6 -59,1 -80,3
Avskrivningar immateriella tillgångar -2,2 -2,2 -0,9 -5,5 -5,5 -2,8 -3,9
Avskrivningar nyttjanderättstillgångar 0,0 77,0 77,0 - 232,3 232,3 - -
Resultatandelar från joint venture 0,0 0,0 0,7 24,7 24,7 1,6 2,2
Negativ goodwill 54,6 54,6 54,6 54,6
Rörelseresultat 162,6 -21,5 141,1 64,2 303,5 -57,8 245,7 137,6 208,6

Resultat från finansiella poster
Finansnetto -24,6 37,0 12,4 -0,9 -90,1 103,2 13,1 -6,0 -6,2
Resultat före skatt 138,0 15,5 153,5 63,3 213,4 45,4 258,8 131,6 202,4

Skatt -16,0 -3,2 -19,2 -15,4 -29,7 -9,3 -38,9 -31,3 -47,8
PERIODENS RESULTAT 122,0 12,3 134,3 47,9 183,8 36,1 219,9 100,3 154,6
Hänförligt till: 
Moderbolagets aktieägare 122,0 12,3 134,3 47,9 183,8 36,1 219,9 100,3 154,6
Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat per aktie före och efter utspädning 3,04 0,31 3,35 1,19 4,58 0,90 5,48 2,50 3,85
Antal aktier 40 130 000 40 130 000 40 130 000 40 130 000 40 130 000 40 130 000 40 130 000 40 130 000 40 130 000

2019/2020 
exkl IFRS 16

2019/2020 
exkl IFRS 16 2018/2019

januari-mars juli-mars

Helår

2019/2020 IFRS 16 2018/2019 2019/2020 IFRS 16 2018/2019
Periodens resultat 122,0 12,3 134,3 47,9 183,8 36,1 219,9 100,3 154,6

Övrigt totalresultat 
Poster som kommer att omklassificeras till resultatet

Periodens omräkningsdifferens 9,5 9,5 2,9 1,2 -0,4 1,2 5,4 5,8

Periodens övriga totalresultat efter skatt 9,5 9,5 2,9 1,2 1,2 5,4 5,8
PERIODENS TOTALRESULTAT 131,5 12,3 143,8 50,8 185,0 35,7 221,2 105,7 160,4

januari-mars
2019/2020 

exkl IFRS 16 2018/2019

juli-mars
2019/2020 

exkl IFRS 16
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Övergång till IFRS 16 Leasingavtal – forts 

 

Koncernens rapport över finansiella ställning i sammandrag 

Mkr  2020-03-31 IFRS 16 
2020-03-31                 

exkl IFRS 16 2019-03-31 2019-06-30 

Anläggningstillgångar  
          

Immateriella anläggningstillgångar  946,8   946,8 865,6 893,2 
Hyresrätter och liknande rättigheter  3 394,2 -3 394,2 0,0 0,0 - 

Materiella anläggningstillgångar  726,6   726,6 482,2 238,8 

Andelar i joint venture  0,0   0,0 15,2 15,8 

Uppskjutna skattefordringar   9,3 -9,3 0,0 0,0 0,0 

Summa anläggningstillgångar  5 076,9 -3 403,5 1 673,4 1 363,0 1 384,8 

            
Omsättningstillgångar            
Kundfordringar  24,0   24,0 16,0 21,6 

Övriga fordringar  35,7   35,7 24,7 23,7 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  199,3   199,3 139,7 117,0 

Kortfristiga fordringar hos joint venture  -   0,0 9,1 8,9 

Likvida medel   108,5   108,5 176,9 245,0 

Summa omsättningstillgångar   367,5 0,0 367,5 366,4 416,1 

SUMMA TILLGÅNGAR   5 444,4 -3 403,5 2 040,9 1 729,4 1 800,9 

            

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  1 256,3 36,1 1 292,5 1 058,9 1 113,6 
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande 
inflytande 

0,2 - 0,2 0,2 0,3 

SUMMA EGET KAPITAL  1 256,5 36,1 1 292,7 1 059,1 1 113,9 

            
Långfristiga skulder            
Skulder till kreditinstitut  221,0   221,0 187,2 171,3 

Övriga långfristiga skulder   3 171,5 -3 171,5 0,0 26,1 - 

- varav leasingskulder  3 171,5         

Uppskjutna skatteskulder   76,0   76,0 77,0 76,8 

Summa långfristiga skulder  3 468,5 -3 171,5 297,0 290,3 248,1 

            
Kortfristiga skulder            
Skulder till kreditinstitut  19,5   19,5 0,0 24,4 

Skulder till joint venture  -   - 6,5 9,7 

Leverantörsskulder  101,7   101,7 104,4 109,2 

Aktuella skatteskulder  28,5   28,5 - 16,1 

Övriga kortfristiga skulder   402,7 -268,0 134,9 125,6 111,7 

- varav leasingskulder  268,0   268,0     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   167,0   167,0 143,4 167,9 

Summa kortfristiga skulder   719,4 -268,0 451,6 380,0 438,9 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  5 444,4 -3 403,5 2 041,3 1 729,4 1 800,9 
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Övergång till IFRS 16 Leasingavtal – forts 

 

Koncernens kassaflödesanalys       

Mkr  juli-mars Helår 

  
2019/2020 IFRS 16 

2019/2020 
exkl IFRS 

16 
2018/2019 2018/2019 

Den löpande verksamheten         

Rörelseresultat   303,4 -57,8 245,6 137,7 208,6 

   erhållen ränta  8,0  8,0 4,1 8,3 

   erlagd ränta  -112,1 103,2 -8,9 -10,1 -10,8 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    *)  223,7 -232,3 -8,6 70,0 64,1 

Betald inkomstskatt   -27,5   -27,5 -46,8 -15,6 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 

 
395,5 -186,9 208,6 154,9 254,6 

         

         

Förändringar i rörelsekapital         

Förändring av rörelsefordringar  -96,8  -96,8 -42,3 -20,0 

Förändring av rörelseskulder   -5,5   -5,5 87,4 69,7 
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 

 
-102,3 0,0 -102,3 45,1 49,8 

         

Kassaflöde från den löpande verksamheten  293,2 -186,9 106,3 200,0 304,4 

         

Investeringsverksamheten         

Förvärv av dotterföretag   -206,9  -206,9 -292,9 -309,3 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar i Spanien  -4,1  -4,1 -4,4 -4,8 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar i Sverige  -56,9  -56,9 -64,3 -71,9 

Försäljning av andelar joint venture  8,9  8,9   

Återbetalning lån från joint venture    15,8   15,8 8,7 8,7 

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -243,2 0,0 -243,2 -352,9 -377,3 

         

Finansieringsverksamheten         

Upptagna lån  107,1  107,1 213,3 215,4 

Amortering av lån  -61,5  -61,5 -6,0 -19,7 

Amortering av leasingskuld  -186,9 186,9 0,0   

Utdelning till aktieägare   -46,5   -46,5     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  

 
-187,8 186,9 -0,9 207,3 195,7 

         

Periodens kassaflöde  -137,8 0,0 -137,8 54,4 122,8 
Likvida medel vid periodens början  245,0  245,0 121,9 121,9 

Effekter av omräkningsdifferenser i likvida medel  
1,4  1,4 0,5 0,3 

Likvida medel vid periodens slut  108,5  108,5 176,9 245,0 
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Övergång till IFRS 16 Leasingavtal – forts 

 

 
  

Avstämning mot finansiella rapporter enligt IFRS 16

EBITDA och justerad EBITDA exklusive IFRS 16
19/20

jan-mar
18/19

jan-mar
19/20

jul-mar
18/19           

jul-mar
2018/2019    

Helår
Mkr
Rörelseresultat (EBIT) 108,8 64,2 225,0 137,7 215,0
Av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar 104,0 20,6 305,1 61,9 80,3
Tillkommer: Hyreskostnad -98,5 - -290,1 - -
Netto IFRS 16 effekt på EBITDA -98,5 0,0 -290,1 0,0 0,0
EBITDA exklusive IFRS 16 effekt 114,3 84,8 240,0 199,6 295,3
Jämförelsestörande poster 53,8 -6,2 78,5 -6,4 -6,4
Justerad EBITDA exklusive IFRS 16 168,1 78,6 318,5 193,1 288,9

Omsättning 857,6 743,1 2 271,8 2 024,7 2 781,1
EBITDA marginal exklusive IFRS 16 effekt 13,3% 11,4% 10,6% 9,9% 10,6%
Justerad EBITDA marginal exklusive IFRS 16 effekt 19,6% 10,6% 14,0% 9,5% 10,4%

EBITA och justerad EBITA exklusive IFRS 16 effekt
Mkr
Rörelseresultat (EBIT)  162,6 64,2 303,5 137,6 208,6
Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 2,2 -0,9 5,5 -2,8 -
Avgår IFRS 16 effekt som ingår i resultatraden av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella tillgångar 77,0 - 232,3 - -
Tillkommer: Hyreskostnad -98,5 - -290,1 - -
Netto IFRS 16 effekt på EBITA -21,5 0,0 -57,8 0,0 0,0
EBITA exklusive IFRS 16 effekt 143,4 63,3 251,2 134,8 208,6
Jämförelsestörande poster 53,8 -6,2 78,5 -6,4 -6,4
Justerad EBITA exklusive IFRS 16 effekt 197,1 57,1 329,8 128,4 202,2

Omsättning 857,6 743,1 2 271,8 2 024,7 2 781,1
EBITA marginal exklusive IFRS 16 effekt (%) 16,7% 8,5% 11,1% 6,7% 7,5%
Justerad EBITA marginal exklusive IFRS 16 effekt (%) 23,0 7,7 14,5 6,3 7,3

Rörelseresultat (EBIT) exklusive IFRS 16 effekt
Mkr
Rörelseresultat (EBIT)  162,6 64,2 303,5 137,6 208,6
Avgår IFRS 16 effekt som ingår i resultatraden av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella tillgångar 77,0 - 232,3 - -
Tillkommer: Hyreskostnad -98,5 - -290,1 - -
Netto IFRS 16 effekt på EBIT -21,5 0,0 -57,8 0,0 0,0
EBIT exklusive IFRS 16 effekt 141,1 64,2 245,7 137,6 208,6

Resultat före och efter skatt exklusive IFRS 16 effekt
Mkr
Resultat före skatt 138,0 63,3 213,4 131,6 202,3
Netto IFRS 16 effekt på EBIT -21,5 - -57,8 - -
Avgår: IFRS 16 effekt som ingår i resultatraden Finansiella kostnader 36,8 - 103,2 - -
Netto IFRS 16 effekt på resultat före skatt 15,3 - 45,4 - -
Resultat före skatt exklusive IFRS 16 effekt 153,3 63,3 258,8 131,6 202,3
Skatt på periodens resultat -19,2 -15,4 -38,9 -31,3 -47,7
Resultat efter skatt exklusive IFRS 16 effekt 134,1 47,9 219,9 100,4 154,6

Resultat per aktie före utspädning, exklusive IFRS 16 effekt
Antal aktier 40 130 000 40 130 000 40 130 000 40 130 000 40 130 000
Resultat per aktie före utspädning, exklusive IFRS 16 effekt 3,34 1,19 5,48 2,50 3,85
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Övergång till IFRS 16 Leasingavtal – forts 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive IFRS 16

Mkr
Kassaflöde från den löpande verksamheten 44,5 6,9 396,3 200,0 304,4
Avgår: IFRS 16 effekt på EBITDA -61,7 - -290,1 - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive IFRS 16 -17,1 6,9 106,3 200,0 304,4

Kassagenerering exklusive IFRS 16
Mkr
Kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive IFRS 16 effekt -17,1 6,9 106,3 200,0 304,4
Justerad EBITDA exklusive IFRS 16 effekt 168,1 78,6 318,5 193,1 288,9
Kassagenerering, Cash Conversion exklusive IFRS 16 -10,2% 8,8% 33,4% 103,6% 105,4%

Fritt kassaflöde exklusive IFRS 16 effekt
Mkr
Fritt kassaflöde 41,0 6,1 360,0 140,0 236,4
Avgår: IFRS 16 effekt på EBITDA -61,7 0,0 -290,1 0,0 0,0
Tillkommer: Räntebetalningar 36,8 0,0 103,2 0,0 0,0
Fritt kassaflöde exklusive IFRS 16 effekt 16,1 6,1 173,1 140,0 236,4

Nettoskuld, Nettoskuld/Justerad  EBITDA RTM exklusive IFRS 16 effekter
19/20

Mkr juli-mar
Långfristiga räntebärande skulder 3 392,5
Avgår: Långfristiga leasingskulder som avser fastigheter redovisade på rad Leasingskuld -3 171,5
Kortfristiga räntebärande skulder 287,5
Avgår: Kortfristiga leasingskulder som avser fastigheter redovisade på rad Leasingskuld -268,0
Avgår: Likvida medel -108,5
Nettoskuld exklusive IFRS 16 effekter 132,0
Justerad EBITDA RTM justerad för IFRS 16 333,2
Nettoskuld / Justerad EBITDA RTM (ggr) exklusive IFRS 16 effekter 0,4

Soliditet exklusive IFRS 16 effekter 19/20
Mkr juli-mar
Totalt eget kapital 1 256,8
Summa tillgångar 5 304,4
Avgår: nyttjanderättstillgångar hänförligt till fastighet -3 254,2
Avgår: IFRS 16 effekt på uppskjuten skatt redovisad på rad Uppskjutna skattefordringar -9,3
Summa tillgångar exklusive IFRS 16 effekter 2 040,9
Soliditet (%) 63,3

19/20
jan-mar

18/19
jan-mar

19/20
jul-mar

18/19           
jul-mar

2018/2019    
Helår

19/20
jan-mar

18/19
jan-mar

19/20
jul-mar

18/19           
jul-mar

2018/2019    
Helår
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NYCKELTAL KONCERN  
  

 

 

 

KVARTALSÖVERSIKT  
 

 

Mkr Helår

2019/2020 IFRS 16 1 2018/2019 Förändring 3 2019/2020 IFRS 16 1 2018/2019 Förändring 3 2018/2019
Omsättning 857,6 - 857,6 743,1 15,4% 2 271,8 - 2 271,8 2 024,7 12,2% 2 781,1
Rörelseresultat EBIT 162,6 -21,5 141,1 64,2 119,8% 303,5 -57,8 245,7 137,6 78,5% 208,6
Rörelsemarginal EBIT 19,0% n/a 16,5% 8,6% 91,9% 13,4% n/a 10,8% 6,8% 58,8% 7,5%
Justerat rörelseresultat EBIT 108,8 -21,5 87,3 70,4 24,0% 225,1 -57,8 167,3 144,0 16,2% 215,0
Justerad EBIT-marginal 12,7% n/a 10,2% 9,5% 7,4% 9,9% n/a 7,4% 7,1% 4,2% 7,7%
Periodens resultat efter skatt 122,0 12,3 134,3 47,9 180,4% 183,8 36,1 219,9 100,3 119,1% 154,6
Nettomarginal 14,2% n/a 15,7% 6,4% 145,3% 8,1% n/a 9,7% 5,0% 94,0% 5,6%
Rörelsekapital -440,9 268,0 -172,9 -193,1 -10,5% -440,9 268,0 -172,9 -193,1 -10,5% -242,6
Avkastning på eget kapital 10,3% 1,0% 11,3% 4,6% 145,7% 15,5% 3,0% 18,6% 10,0% 85,5% 15,0%
Nettoskuld (+) / Nettokassa (-) 3 303,5 -3 171,5 132,0 10,3 1181,6% 3 303,5 3 171,5 132,0 10,3 1181,6% -49,3
Soliditet 23,1% 40,2% 63,3% 61,2% 3,8% 23,1% 40,2% 63,3% 61,2% 3,4% 61,9%
Kassaflöde från den löpande verksamheten 44,5 -61,7 -17,1 6,9 -347,8% 293,2 -186,9 106,3 200,0 -46,9% 304,4
Investeringar -3,5 n/a -3,5 -9,7 -63,9% -61,0 n/a -61,0 -68,7 -11,2% -76,7
Medelantal årsanställda i Sverige 2 940 n/a 2 940 2 711 229 2 869 n/a 2 869 2 653 216 2 669
Totalt antal elever i Sverige och Spanien 31 487 n/a 31 487 27 884 3603 31 487 n/a 31 487 27 884 3603 28 539

januari-mars

2019/20 exkl. 
IFRS 16 2

2019/20 exkl. 
IFRS 16 2

juli-mars

Mkr Q3 19/20
Q3 19/20 

exkl.IFRS 16 Q2 19/20
Q2 19/20 

exkl.IFRS 16 Q1 19/20
Q1 19/20 

exkl.IFRS 16 Q4 18/19 Q3 18/19 Q2 18/19 Q1 18/19 Q4 17/18 Q3 17/18
Omsättning 858 858 814 814 601 601 757 743 726 556 611 632
EBITDA 212 114 187 89 155 60 93 85 71 44 44 69
EBITDA-marginal % 24,7% 13,2% 22,9% 11,0% 25,9% 9,9% 12,3% 11,4% 9,8% 7,9% 7,2% 10,9%
Avskrivningar -104 -27 -100 -21 -101 -23 -22 -21 -21 -21 -17 -17
Rörelseresultat EBIT 163 141 86 68 55 37 71 64 50 23 28 53
EBIT-marginal % 19,0% 16,5% 10,6% 8,4% 9,1% 6,1% 9,4% 8,6% 6,9% 4,2% 4,5% 8,3%
Poster av engångskaraktär 54 54 0 0 25 25 0 -6 0 0 0 0
Justerat rörelseresultat EBIT 109 87 86 68 30 12 71 70 50 23 28 53
Justerad EBIT-marginal % 12,7% 10,2% 10,6% 8,4% 5,0% 2,0% 9,4% 9,5% 6,9% 4,2% 4,5% 8,3%
Skatt -16 -19 -10 -13 -4 -7 -16 -15 -10 -6 -8 -11
Finansnetto -25 12 -32 1 -34 0 0 -1 0 -5 -1 1
Periodens resultat 122 134 44 56 17 29 54 48 40 12 20 43

Nettoskuld (+) / Nettokassa (-) 3 304 132 2 938 -108 3 056 -59 -74 10 24 120 -122 -245
Soliditet 23,1% 63,3% 22,3% 64,6% 21,8% 61,7% 61,9% 61,2% 60,1% 59,2% 72,9% 69,8%

Kassaflöde från den löpande verksamheten 45 -17 183 87 132 36 104 7 97 33 24 75
Investeringar -4 -4 -6 -6 -52 -52 -8 -10 -9 -50 -6 -3

Omsättning Sverige 761 761 747 747 573 573 698 698 682 528 595 632
EBIT Sverige 66 66 55 55 34 34 65 56 41 30 26 51
EBIT marginal Sverige 8,7% 8,7% 7,3% 7,3% 6,0% 6,0% 9,3% 8,1% 5,9% 5,8% 4,4% 8,0%
Justerad EBIT Sverige 66 66 55 55 34 34 65 63 41 31 26 51
Justerad EBIT marginal Sverige 8,7% 8,7% 7,3% 7,3% 6,0% 6,0% 9,3% 9,0% 5,9% 5,8% 4,4% 8,0%

Omsättning Spanien 97 97 67 67 27 27 58 45 44 28 - -
EBIT Spanien 75 75 13 13 2 2 7 8 10 -7 - -
EBIT marginal Spanien 76,7% 76,7% 20,2% 20,2% 7,4% 7,4% 11,7% 18,0% 22,2% -24,8% - -
Justerad EBIT Spanien 21 21 13 13 -23 -23 7 8 10 -7 - -
Justerad EBIT marginal Spanien 21,3% 21,3% 20,2% 20,2% -82,8% -82,8% 11,7% 18,0% 22,2% -24,8% - -

Medelantal årsanställda (FTE) i Sverige 2 940 2 940 2 899 2 899 2 765 2 765 2 707 2 711 2 692 2 554 2 496 2 508
Antal skolor Sverige 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 34 34
Antal elever i Sverige 26 760 26 760 26 814 26 814 26 828 26 828 25 536 25 555 25 608 25 582 23 927 23 971
Antal skolor Spanien (dotterbolag) 7 7 5 5 5 5 5 3 3 3 - -
Antal elever i Spanien (dotterbolag) 4 727 4 727 2 491 2 491 2 467 2 467 2 506 1 832 1 834 1 836 - -
Antal skolor UK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Antal elever i UK 507 507 507 507 507 507 497 497 497 497 480 480
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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 
nyttjanderättstillgångar och förvärvsrelaterade investeringar. 

Justerad EBIT Rörelseresultat avser resultat efter avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella 
tillgångar och före finansiella poster och skatt, exklusive poster av engångskaraktär. 

Justerad EBIT-marginal Justerad EBIT i procent av omsättningen. 

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. 

Poster av engångskaraktär Poster av engångskaraktär särredovisas för att tydliggöra utvecklingen i den underliggande 
verksamheten. Poster av engångskaraktär är poster såsom rådgivningskostnader vid förvärv, 
kostnader som följer av strategiska beslut samt väsentliga omstruktureringar av 
verksamheten. Däremot ingår inte statliga bidrag såsom likvärdighetsbidrag, lärarlönelyftet och 
karriärtjänster i poster av engångskaraktär då de förväntas återkomma under flera år och är 
en del av den löpande verksamheten. 

Resultat per aktie * Periodens resultat dividerat med antal aktier. 

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, likvärdighetsbidrag, lärarlönelyftet 
och övriga statliga bidrag (för statliga bidrag se även stycke om intäktsredovisning i 
årsredovisningen 2018/2019 not 1, sidan 89). 
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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 26 800 elever i 37 skolor. IES äger även sju tvåspråkiga 
privatskolor i Spanien med 4 700 elever. I Sverige bedriver IES 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 sjutton av de tjugo 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 27: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 
900 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 
med i snitt 19 procent per år. Under det senaste 
räkenskapsåret 2018/2019, som avslutades den 30 juni 

2019, uppgick omsättningen till 2 781,1 Mkr, vilket är 
en ökning med cirka 18 procent från föregående år. I 
kön för att få en plats i de svenska skolorna under 
nuvarande och kommande år fanns per den 31 mars 
2020 cirka 218 500 anmälningar. 

BÄST SKOLRESULTAT I SVERIGE 
På de nationella proven i årskurs 9 når Internationella 
Engelska Skolan toppresultat i ämnet engelska och 
även betydligt bättre resultat än genomsnittet för 
svenska skolor i matematik och svenska.  

Andel elever 2019 med C+, dvs A, B eller C på den 
sexgradiga betygsskalan på de nationella proven i 
årskurs 9.  

Ämne Snitt 
kommunala 

skolor 

Snitt 
friskolor 

IES 

Engelska 

Svenska  

Matematik 

71% 

53% 

26% 

84% 

65% 

38% 

97% 

71% 

49% 

 
Det genomsnittliga meritvärdet (ett av Skolverket 
sammanvägt betygsmått) vid avslutning från 
grundskolans årskurs 9 våren 2019 var för 
Internationella Engelska Skolan 271 poäng, att jämföra 
med det nationella snittet för samtliga skolor på 230 
poäng. 
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Internationella Engelska Skolan har en större andel 
elever med utländsk bakgrund än genomsnittet i 
Sverige. Skolåret 2018/2019 hade 38 procent av 
Internationella Engelska Skolans elever i årskurs 1–9 
utländsk bakgrund. Motsvarande siffra för Sveriges 
samtliga skolor var 24 procent. 

Av alla elever som gick ut Internationella Engelska 
Skolans skolor 2019 fick 96 procent betyg som gav 
dem behörighet för gymnasiet. Motsvarande andel för 

niondeklassare i samtliga skolor i Sverige var 84 
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, grundaren Barbara Bergström samt 
Paradigm Capital AG med olika fonder. Bland de tio 
största ägarna fanns i slutet av mars 2020 också 
Swedbank Robur fonder och Handelsbanken fonder. 

 

  

271 
poäng 
IES MERITVÄRDE 

(genomsnitt samtliga 
skolor i Sverige 230) 

96 
procent 
BEHÖRIGHET TILL 

GYMNASIET 
(genomsnitt i samtliga 
skolor i Sverige 84%) 



 

 
 
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 556900-7254 

 

 

Långsiktiga finansiella mål 
(före införande av IFRS 16) 
 

 
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 
Anna Sörelius Nordenborg, VD, tel. 0709-90 38 21 
 

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED PUBLICERING AV 
KVARTALSRAPPORTEN: 
VD Anna Sörelius Nordenborg och IR-chef Emma Rheborg kommer idag, 
fredagen den 15 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; 79939929#. Presentationsmaterialet 
återfinns på IES webbsida: http://corporate.engelska.se. 
 

KOMMANDE RAPPORTER Datum 

Bokslutskommuniké 2019/20 26 augusti 2020 

Delårsrapport Q1 2020/21 20 november 2020 

Årsstämma 2019/20 24 november 2020 

 

 

 

 

 

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 15 maj 2020, kl. 08.00 CEST. 
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