
Första kvartalet (juli–september)
•    Omsättningen steg med 8,1% till 649,4 Mkr (600,7), varav organisk tillväxt uppgick till 6,3% (7,0)
•     Antalet elever i den svenska verksamheten vid kvartalets slut uppgick till 28 088 (26 828) 
•    Antal köregistreringar i Sverige uppgick vid kvartalets slut till ca 223 800 (204 700)
•     Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 37,7 Mkr (54,6). Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick EBIT till 17,7 Mkr (36,5)
•    Rörelseresultatet (EBIT) justerat för poster av engångskaraktär om –2,5 Mkr (24,7) relaterade till rådgivarkostnader till följd av det 

offentliga uppköpserbjudandet på IES och exklusive effekter av IFRS 16 uppgick till 20,2 Mkr (11,8) 
•     Justerad EBIT-marginal exklusive IFRS 16 uppgick till 3,1% (2,0)
•     Kvartalets resultat efter skatt uppgick till –0,2 (17,1) Mkr. Exklusive effekter av IFRS 16 uppgick det till 13,6 Mkr (29,3)
•     Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 124,0 Mkr (98,6)
•    Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,00 kr (0,43)
•     Den 25 september 2020 offentliggjorde ett konsortium lett av Paradigm Capital Value Fund SICAV ett kontant budpliktsbud på IES 

om 77,04 kr per aktie
•     I september publicerade oberoende skolforskare en policyrapport där de mätt skolkvalitet enligt måttet förädlingsvärde (value 

added). Rapporten visar att IES har högre förädlingsvärden än landets kommunala skolor och även andra friskolor i kärnämnena

Händelser efter rapportperiodens slut
•     I november offentliggjorde budgivarna en höjning av budet från 77,04 kr per aktie till 82 kr per aktie och att acceptfristen förlängdes 

till den 25 november

•     Den 10 november meddelades att budgivaren äger mer än 90% av aktierna i IES och att tvångsinlösen påkallats. IES har ansökt om 
avnotering från Nasdaq Stockholm

Mkr
juli–september Helår

2020/2021 2019/2020 Förändring 2019/20

Omsättning 649,4 600,7 8,1% 3 082,0
Rörelseresultat (EBIT) 37,7 54,6 –31,0% 392,8
Rörelsemarginal (EBIT) 5,8% 9,1% –36,3% 12,7%
Justerat rörelseresultat (EBIT) 40,2 29,9 34,4% 315,3
Justerad EBIT-marginal 6,2% 5,0% 24,0% 12,2%
Justerat rörelseresultat (EBIT) exkl IFRS 16 20,2 11,8 71,2% 245,6
Justerad EBIT-marginal exkl IFRS 16 3,1% 2,0% 56,0% 8,0%
Periodens resultat efter skatt –0,2 17,1 –101,2% 215,3
Resultat / aktie, SEK 0,00 0,43 –101,2% 5,37
Totalt antal elever i Sverige och Spanien 32 734 31 406 4,2% 31 406
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ENGELSKA SKOLAN
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VD:s kommentar

BRA START PÅ HÖSTTERMINEN

I Sverige inledde vi terminen med att inviga två nya grundskolor, en i Upplands Väsby 
och en i Östersund. I Spanien kunde eleverna äntligen återvända till skolan efter vårens  
karantän. Totalt välkomnade vi drygt 32 700 förväntansfulla elever till ett nytt läsår i 
våra skolor. Året har börjat bra. Vi fortsätter växa och även om första kvartalet är det 
säsongsmässigt svagaste ökade det justerade rörelseresultatet jämfört med förra året 
tack vare fler elever. Omsättningen ökade med 8,1% till 649,4 Mkr (600,7) jämfört med 
samma period föregående år, varav 6,3% (7,0) organisk tillväxt. Rörelse
resultatet ökade till 20,2 Mkr (11,8) rensat för effekter av IFRS 16 och 
engångseffekter motsvarande en justerad EBITmarginal om 3,1% (2,0).

ALLT FLER AV VÅRA SKOLOR TÄCKER  
SAMTLIGA ÅRSKURSER
IES har traditionellt drivit skolor för elever i mellan-  
och högstadiet. Under senare år har vi i hög utsträck-
ning öppnat nya skolor som täcker samtliga årskur-
ser i grundskolan, dvs från förskoleklass upp till års-
kurs nio (F–9). Båda skolorna vi öppnade nu i augusti 
var F–9 skolor och nio av de tio skolor vi planerar att 
öppna från hösten 2021 till hösten 2023 är F–9 sko-
lor. En anledning till denna förändring är att många 
kommuner vill ha en sammanhållen grundskola. En 
än viktigare anledning är att vi ser tydliga fördelar för 
eleverna med att introducera vår pedagogik, rutiner 
och arbetssätt redan från start. 

Det är mycket oroande att vi i flera skolor ser hur 
allt fler elever som kommer till oss i årskurs tre eller 
fyra har stora brister för sin ålder i läs- och skrivkun-
nighet. Många elever har inte ens börjat att knäcka 
läskoden. Vi jobbar hårt med dessa elever för att ta 
igen det de missat, men vi konstaterar också att vi vill 
finnas där för våra elever genom hela grundskolan. 
Genom att börja arbeta med eleverna redan från 
förskoleklass kan vi stötta eleverna för att de ska nå 
kunskapskraven för sin ålder genom hela grundsko-
lan och därmed hjälpa dem att nå ännu längre. För 
en elev att känna att han eller hon kan och lyckas är 
viktigt för självförtroendet över hela studietiden!

Att gå ner i åldrarna skapar också en ytterligare 
tillväxtplattform för IES då vi kan etablera oss på 
mindre orter. Med en F–9 skola kan vi skapa förut-
sättningar för högkvalitativ utbildning med alla stöd-
funktioner även i en två-parallellig skola, där gränsen 
tidigare har varit fyra eller fler parallellklasser. 
 

Vi arbetar också för att fler av våra befintliga skolor 
ska kunna utökas med lågstadiet. Denna expansion 
är helt beroende av att vi kan hitta en närliggande 
byggnad då alla våra skolor redan är fulla av högre 
årskurser. Vi har flera dialoger med fastighetsägare, 
och i takt med att vi identifierar nya byggnader och 
åstadkommer förändrade detaljplaner kommer vi att 
successivt utöka flera av befintliga skolor med F–3. 
Denna process kommer att ta flera år.  

EN BRA BÖRJAN PÅ HÖSTEN
Första kvartalet är det säsongsmässigt svagaste för 
IES eftersom vårt finansiella år följer skolåret där 
större delen av sommarlovet infaller under första 
kvartalet. I Sverige är säsongseffekten begränsad, 
men i Spanien blir effekten stor och större ju fler 
skolor vi har. Bakgrunden är att skolstarten sker 
först i mitten av september och sommarmånader-
na dessförinnan har vi fulla kostnader, men inga 
intäkter. Detta mönster stämmer även i år, även om 
kostnaderna var något lägre detta kvartal än normalt 
då en andel av personalen var korttidspermitterad 
under kvartalet. Det gäller personal kopplad till mat-
servering, transporter och fritidsaktiviteter som inte 
erbjudits alls det senaste halvåret till följd av corona-
pandemin.

Både våra medarbetare och eleverna i Spanien är  
entusiastiska över att kunna ses i skolan igen. Det har 
varit utmanande med så lång tid av distansundervis-
ning. Vi har nu minskat klasstorlekar, infört rutiner 
för social distansering och lagt om scheman för att 
möta upp till högt ställda krav på en säker arbets-
miljö. Hittills har det gått bra och skolorna är fortsatt 
öppna även om restriktionerna blir allt hårdare i det 
spanska samhället i stort.

223 800
registreringar i kön i Sverige 
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Den svenska verksamheten utvecklades väl och som 
förväntat under första kvartalet. Intäkterna per elev 
i Sverige ökade med 3,1%, personalkostnaderna per 
elev steg med 3,2% och totala kostnader per elev 
ökade med 1,9%, jämfört med motsvarande period 
förra året. 

Kön fortsätter växa och uppgick vid kvartalets ut-
gång till 223 800 registreringar, en ökning med drygt 
9% jämfört med motsvarande period föregående år.

Spanien utvecklades enligt plan i kvartalet. Som för-
väntat minskade antalet inskrivna elever margi nellt 
och uppgick i september till 4 646 jämfört med 4 681 
med fjärde kvartalet. Skolavgifter samt avgifter för 
mat och transporter har tagits ut enligt plan medan 
coronarestriktionerna medfört att färre fritidsaktivi-
teter kunde genomföras under kvartalet. Vi fortsätter 
även ha dialog med skolor som vill bli en del av IES.

För koncernen som helhet steg omsättningen under 
kvartalet med 8,1% till 649,4 Mkr, varav organisk 
tillväxt uppgick till 6,3% (7,0). Justerat rörelseresultat 
(EBIT) exklusive IFRS 16 uppgick under året till 20,2 
Mkr (11,8), vilket motsvarar en justerad EBIT-marginal  
om 3,1% (2,0). Fler elever i Sverige och en positiv 
utveckling i nyöppnade skolor förklarar det goda 
resultatet. 

STÄRKTA KUNSKAPSRESULTAT GENOM  
STRUKTUR OCH JÄVLARANAMMA HOS BÅDE 
ELEVER OCH MEDARBETARE
I september publicerade skolforskare Gabriel 
Heller-Sahlgren (London School of Economics) och 
professor Henrik Jordahl (Örebro universitet) knut-
na till Institutet för näringslivsforskning (IFN) en 
policyrapport där de mätt skolkvalitet enligt måttet 
förädlingsvärde (value added). Den visar att våra 
elever når bättre resultat jämfört med om de gått i 
en annan skola.   

Förädlingsvärden utgår ifrån resultaten på de natio-
nella proven i årskurs sex respektive årskurs nio och 
mäter hur mycket bättre eleverna på en skola preste-
rar jämfört med vad som kan förväntas av deras tidi-
gare resultat och bakgrundsparametrar. Rapporten 
visar att IES har högre förädlingsvärden än landets 
kommunala skolor och även andra fri skolor. Denna 
kvalitetsfördel gäller i alla kärnämnen (matematik, 
svenska och engelska) och både för elever med 
utländsk och svensk bakgrund. Kvalitetsför delen är 
något större bland elever med lågutbildade föräldrar.

En viktig del för att nå dessa resultat är att vi har 
höga akademiska förväntningar på alla våra elever 
och vet att en trygg och ordnad skolmiljö är en för-
utsättning för att eleverna ska nå sin fulla potential. 
Vi har gjort stor skillnad för våra elever i snart 28 år. 
Det är väldigt positivt att forskare nu kan belägga IES 
effekter på elevernas skolresultat. Jag är särskilt glad 
över att rapporten visar att det gäller alla elever oav-
sett bakgrund. Vi är en skola för alla och vi har byggt 
en organisation för att hantera det. 

En central del i denna organisation är teamet för 
”pastoral care” som finns på varje skola och närmast 
kan översättas med ansvariga för trygghet och stu-
diero. De stöttar både elever och lärare så att varje 
elev får den hjälp han eller hon behöver och ser till 
att stök hanteras så att lärarna kan undervisa och 
eleverna lära sig. Det handlar inte om att skapa en 
helt friktionsfri miljö utan fokus är att stötta eleverna  
för att komma förbi de sociala eller akademiska 
problem som uppstår och att aldrig ge upp, inte med 
någon elev. Vi ser det som vår uppgift att inte bara 
göra våra elever framgångsrika akademiskt utan ock-
så socialt så att de med självförtroende kan ta sig an 
vuxenvärlden och veta vad som förväntas av dem. Vi 
jobbar alla på IES för att vi vill möjliggöra för alla barn 
att nå sina framtidsdrömmar!

Anna Sörelius Nordenborg
VD

SKOLEFFEKT JÄMFÖRT MED FRISTÅENDE 
AKTÖRER SAMT KOMMUNALA SKOLOR I DE 

KOMMUNER DÄR IES HAR EN SKOLA

 IES   Friskolor   Kommunala skolor

Källa: Policyrapport från IFN ”The Value Added of Internationella Engelska Skolan”

Matematik SvenskaEngelska
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Kommentarer på rapporten

KONCERNENS OMSÄTTNING  
OCH RESULTAT

OMSÄTTNING
Omsättningen under första kvartalet ökade med 
8,1% jämfört med samma period föregående år och 
uppgick till 649,4 Mkr (600,7), varav organisk tillväxt 
uppgick till 6,3% (7,0). 

Tillväxten förklaras främst av ett ökat antal elever i 
Sverige samt förvärv i Spanien under 2019/2020. Den 
organiska tillväxten i Spanien har påverkats negativt 
av effekter av coronapandemin. I Sverige var den 
organiska tillväxten 7,8%.

RESULTAT
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick under det första 
kvartalet till 37,7 Mkr (54,6) och EBIT-marginalen till 
5,8% (9,1). Resultatet påverkas negativt av poster av 
engångskaraktär om –2,5 Mkr (24,7).

Exklusive poster av engångskaraktär och effekter av  
införandet av IFRS 16 ökade rörelseresultatet med  
71,2% till 20,2 Mkr (11,8), vilket motsvarar en EBIT- 
marginal om 3,1% (2,0). Det starkare resultatet förkla-
ras främst av fler elever i den svenska verksamheten 
samtidigt som den negativa effekten av coronapan-
demin i Spanien delvis motverkats av korttidspermit-
teringar.

Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till –0,2 Mkr 
(17,1) och resultat per aktie till 0,00 kr (0,43). Exklu-
sive effekter av IFRS 16 uppgick resultat efter skatt  
till 13,6 Mkr (29,3).

POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR
Under första kvartalet uppgick poster av engångs- 
karaktär till –2,5 Mkr (24,7) och bestod av kostnader 
relaterade till rådgivarkostnader uppkomna till följd 

IFRS 16 Leasingavtal (i rapporten även kallad IFRS 16) 
har sedan införandet haft en stor effekt på IES finansiella  
rapporter. Denna påverkan presenteras i not 10. 

Segmenten, som presenteras på sidorna 6-8 i denna 
rapport, redovisas exklusive IFRS 16, vilket innebär att 
hyreskostnader redovisas linjärt över hyresperioden och 
ingår i det operativa rörelseresultatet.

Omsättning och resultatutveckling per kvartal

Omsättning

Rullande 12 månader justerad EBIT-marginal exkl IFR 16
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av det offentliga uppköpserbjudandet på bolaget 
som kommunicerades i slutet av kvartalet. Posterna  
av engångskaraktär under motsvarande period 
föregående år om 24,7 Mkr relaterade till ett positivt 
realisationsresultat till följd av avyttringen av Colegio 
IALE i juli 2019.

FINANSNETTO
Finansnettot under första kvartalet uppgick till  
–38,5 Mkr (–33,6), exklusive effekten av IFRS 16 upp-
gick finansnettot till –1,1 Mkr (–0,2). 

INKOMSTSKATT
Till följd av ett negativt resultat före skatt rapporte-
ras en skatteintäkt om 0,6 Mkr under kvartalet vilket 
kan jämföras med en skattekostnad om –3,9 Mkr 
under motsvarande period föregående år. 

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

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
OCH EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 
Den 25 september 2020 offentliggjorde ett konsor-
tium lett av Paradigm Capital Value Fund SICAV ett 
kontant budpliktsbud på Internationella Engelska 
Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) (”IES”). Budgiv-
aren erbjöd 77,04 kronor kontant för varje aktie i  
IES (”Erbjudandet”) och acceptfristen inleddes den  
5 oktober 2020 för att avslutas den 2 november 2020.

I syfte att bereda det uttalande som ska lämnas av 
styrelsen angående Erbjudandet utsåg styrelsen 
en oberoende budkommitté bestående av Carola 
Lemne, Peter Wikström och Maria Rankka. Som ett 
led i styrelsens utvärdering av Erbjudandet anlitades 
Handelsbanken i syfte att avge ett värderingsutlå-
tande avseende Erbjudandet samt att SEB Corporate 
Finance samt advokatfirman Vinge anlitades som 
finansiell respektive legal rådgivare. 

Den 16 oktober gjorde Internationella Engelska 
Skolans oberoende styrelseledamöter ett uttalande 
där de enhälligt rekommenderade aktieägarna att 
inte acceptera budgivarens offentliga uppköpserbju-
dande. Vid en samlad bedömning ansåg styrelsen att 
erbjudandet inte reflekterade IES tillväxtmöjligheter 
och värde ur ett finansiellt perspektiv. 

Den 2 november offentliggjorde budgivaren att (i) 
vederlaget i Erbjudandet höjs till 82 kronor kontant 
per aktie, (ii) acceptperioden förlängs till den 17 
november 2020, och (iii) att priset i Erbjudandet inte 
kommer att höjas ytterligare. IES meddelade samma 
dag att den oberoende budkommittén kommer låta 
inhämta ett nytt värderingsutlåtande från Handels-
banken avseende det höjda erbjudandevederlaget, 
varefter styrelsen kommer att offentliggöra ett 
formellt uttalande så snart som möjligt, dock senast 
en vecka före utgången av acceptperioden i Erbju-
dandet.  

Den 6 november meddelade budgivaren att accept-
fristen förlängdes till den 25 november i syfte att 
möjliggöra för personer i ledande ställning inom IES 
som är föremål till handelsrestriktioner till den 20 
november (till följd av bolagets delårsrapport), skulle 
kunna acceptera erbjudandet.  

Den 9 november offentliggjorde IES att de obero-
ende styrelseledmöterna enhälligt rekommenderar 
aktieägarna att acceptera det offentliga uppköps-
erbjudandet. 

Den 10 november meddelade budgivaren att ägar-
skapet uppgick till mer än 90% av aktierna i IES och 
att tvångsinlösen påkallats avseende resterande 
aktier i IES. IES har ansökt om avnotering från  
Nasdaq Stockholm. 

 
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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SEGMENT

UTVECKLING PER ELEV I SVERIGE
Förändring i intäkter och kostnader per elev (jäm-
förelse med motsvarande period föregående år).

Q1 
2020/2021

Q1 
2019/2020

Totala intäkter per elev 3,1% 3,4%

Personalkostnader per elev 3,2% 2,7%

Totala kostnader per elev 1,9% 3,1%

UTVECKLINGEN FÖR FÖRSTA KVARTALET
Totala intäkter per elev steg med 3,1% jämfört med 
motsvarande kvartal föregående år. Intäkterna un-
der första kvartalet påverkas av den lägre skolpengs-
ökningen för 2020 jämfört med 2019 (1,5% jämfört 
med drygt 3% 2019). Ökningen i totala intäkter 
förklaras framför allt av ökade statsbidrag där det 
största är statsbidraget för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling. IES har flera skolor i utanför-
skapsområden vilka är berättigade till dessa bidrag. 
Under kvartalet har IES intäktsfört 16,0 Mkr (10,6) 
avseende detta statsbidrag. Intäkterna motsvaras 
i sin helhet 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. 
Totalt har IES blivit tilldelade 64,1 Mkr i anslag för 
kalenderåret 2020. För kalenderåret 2021 har IES fått 
besked om att bidragsramen uppgår till 103,1 Mkr. 
IES har emellertid ännu inte lämnat in ansökan för 
2021. 

Personalkostnaderna per elev steg med 3,2% jämfört 
med föregående år. Personalkostnaderna har påver-
kats positivt av den sjuklöneersättning som erhållits 
från staten under coronapandemin, och negativt 
av ökade vikariekostnader. Rekryteringen av lärare 
inför skolstarten i augusti har även i år löpt väl. Den 
internationella rekryteringen gick också bra trots 
att coronapandemin medförde att rekryteringsre-
sorna inte kunde genomföras i samma omfattning 
som vanligt. 160 nya internationella lärare har börjat 
under kvartalet och totalt arbetar 980 internationella 
lärare med pedagogisk högskoleexamen på IES.

De totala kostnaderna per elev ökade med 1,9%. 
Utvecklingen förklaras av ökade personalkostnader 
medan övriga kostnader per elev har kunnat hållas 
på en lägre nivå.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
I augusti 2020 öppnades två nya F-9 skolor i Upp-
lands Väsby och Östersund. Hyresavtal för nya skolor 
som planeras att öppnas de kommande tre åren 
har sedan tidigare tecknats avseende Kungsbacka, 
Göteborg, Norrtälje, Sigtuna, Solna, Staffanstorp, 
Trelleborg, Vårby, Värmdö och Växjö. 

Skolorna i Kungsbacka, Sigtuna, Solna och Värmdö 
öppnar i augusti 2021. Rekryteringen av rektorer är 
klar och under november hålls digitala öppna hus. 
Kön är lång och antagningen kommer påbörjas under 
det tredje kvartalet.

Slutet av Q1 
2020/2021

Slutet av Q1 
2019/2020

Antal anställda (FTE) 3 090 2 880

Antal elever 28 088 26 828

Antal skolor 39 37

•  Omsättningen under första kvartalet uppgick till 
618,3 Mkr (573,3) 

•  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 41,3 Mkr (34,3) 

•  Rörelseresultatet (EBIT) justerat för poster av 
engångskaraktär uppgick till 43,8 Mkr (34,3). Den 
justerade rörelsemarginalen uppgick till 7,1% (6,0)

•  Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 45,2 Mkr (34,9)   

•  Antalet elever vid kvartalets slut uppgick till 28 088, 
+5% 

•  Antal köregistreringar vid kvartalets slut uppgick till   
cirka 223 800, +9%

Sverige
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SEGMENT, forts

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 omsätt-
ningen under kvartalet beror på att verksamheten 
i Spanien ökat från fem till sju skolor jämfört med 
första kvartalet föregående år.

Det första kvartalet har normalt en betydligt lägre 
omsättning och resultat än övriga kvartal då det 
spanska skolåret inleds i september. Vid kvartalets 
slut hade samtliga skolor inlett undervisningen på 
plats i skolorna med anpassningar för att hantera 
krav på social distansering.

Skolavgifter samt avgifter för mat och transporter 
har tagits ut medan coronapandemin har medför att 
färre fritids- och sommaraktiviteter kunnat genom-
föras under kvartalet.

Det justerade rörelseresultatet (EBIT) under första 
kvartalet har påverkats av de ovan nämnda effek-
terna av coronapandemin. Intäktsbortfallet kunde 
delvis kompenseras av att viss personal har korttids-
permitterats.  

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
Under första kvartalet 2020/2021 konsolideras sju 
skolor jämfört med fem under motsvarande kvartal 
föregående år. 

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

Slutet av Q1 
2020/2021

Slutet av Q1 
2019/2020

Antal anställda (FTE) 516 359

Antal elever 4 646 2 467

Antal skolor 7 5

•  Omsättningen under första kvartalet uppgick till  
32,1 Mkr (27,4) 

•  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –23,7 Mkr (2,0)

•  I rörelseresultatet för jämförelseperioden ingår en 
reavinst om 24,7 Mkr avseende försäljningen i juli 
2019 av den 50 procentiga andelen i Colegio IALE. 

•  Rörelseresultatet (EBIT) justerat för poster av en-
gångskaraktär uppgick till –23,7 Mkr (–22,7). Den jus-
terade rörelsemarginalen uppgick till –73,9% (–82,8)

•   Resultatet före skatt (EBT) uppgick till –28,7 Mkr (0,2)  

•   I EBIT och EBT ingår avskrivningar på kundrelationer 
om 2,2 Mkr (1,7)

•  Antalet elever vid kvartalets slut uppgick till 4 646  
(2 467)

Spanien



8INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN Sverige Holdings II AB (publ) • Delårsrapport 1 juli–30 september 2020/2021

SEGMENT, forts

•   Omsättningen uppgick under första kvartalet till  
0,4 Mkr (0,4)

•  Rörelseresultatet (EBIT) och resultatet före skatt 
(EBT) uppgick till 0,2 Mkr (0,2) 

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

Storbritannien

KOMMENTAR TILL UTVECKLINGEN
I Storbritannien tillhandahåller IES management-
tjänster till en föräldrastiftelse som driver en skola i 
Breckland. Enligt avtalet med stiftelsen erhåller IES 
vissa arvoden och står för vissa kostnader i samband 
med utövandet av ledningsansvaret. 

Verksamheten under IES ledningsansvar har under 
kvartalet fortsatt att utvecklas positivt och elevanta-
let uppgick vid kvartalets slut till 507 (507).
 
VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
Inga väsentliga verksamhetsförändringar har genom-
förts under kvartalet.
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KASSAFLÖDE OCH  
FINANSIELL STÄLLNING

KASSAFLÖDE
I och med införandet av IFRS 16 redovisas den abso-
luta 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 första 
kvartalet uppgick leasingkostnaderna påverkade av 
IFRS 16 (ränta och amortering) till 101,5 Mkr (95,7). 
Motsvarande hyreskostnad har flyttats från rörelse-
resultatet. Kassaflödet från investeringsverksam-
heten är opåverkat av IFRS 16.

Kassaflöde exklusive effekt av IFRS 16
Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive 
effekten av IFRS 16 uppgick under första kvartalet till 
41,7 Mkr (36,3). Kassaflödesförbättringen förklaras 
till stor del av positiva rörelsekapitalförändringar 
medan ett lägre resultat och högre betald skatt hade 
motsatt effekt. 

Periodens kassaflöde uppgick till -34,4 Mkr (9,3). 
Skillnaden jämfört med föregående år, utöver det 
som förklaras ovan, består av högre investeringar i 
år samt att bolaget under föregående år erhöll 24,7 
Mkr i samband med avyttringen av det 50 procentiga 
innehavet i Colegio IALE.  

Investeringar
Totala investeringar uppgick under första kvartalet 
till 76,1 Mkr (51,7). Investeringarna i Sverige uppgick 
till 69,4 Mkr (48,8) och i Spanien 6,7 Mkr (3,7). Inves-
teringarna i Sverige är till stor del hänförliga till de 
under kvartalet öppnade skolorna i Upplands Väsby 
och Östersund samt färdigställandet av skolorna i 
Sundbyberg och Skellefteå. 

Förvärv
Avseende de två förvärv som gjordes i Spanien 
under tredje kvartalet 2019/20 har inga förändringar 
gjorts i de preliminära förvärvsbalanserna (se även 
not 8, sid 21). 

FINANSIELL STÄLLNING
Eget kapital uppgick vid kvartalets slut till 1 275,5 
Mkr (1 138,1) och koncernens balansomslutning till 
5 945,5 Mkr (5 220,1). Soliditeten var 21,5% (21,8). 
Exklusive effekten av IFRS 16 var eget kapital 1 338,9 
Mkr (1 150,3), koncernens balansomslutning 2 166,8 
Mkr (1 863,2) och soliditeten 61,8% (61,7).

Långfristiga räntebärande skulder uppgick vid kvar-
talets slut till 3 653,5 Mkr (3 289,2) varav hyresskul-
der uppgick till 3 438,5 (3 115,1). Exklusive effekten av 
IFRS 16 uppgick långfristiga räntebärande skulder till 
215,0 Mkr (174,1) och avser förvärvslån, fastighets-
lån och checkräkningskrediter från kreditinstitut i 
Spanien.

Kortfristiga räntebärande skulder består av korfristig 
del av de ovan nämnda lånen samt hyres skulder och 
uppgick totalt till 431,5 Mkr (275,3), varav hyresskul-
der uppgick till 403,6 Mkr (253,9). Exklusive effekten 
av IFRS 16 uppgick kortfristiga räntebärande skulder 
till 27,9 Mkr (21,4) och avser lån från kredit institut i 
Spanien.

Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 256,7 
Mkr (254,6).  

Materiella anläggningstillgångar uppgick vid kvarta-
lets slut till 739,6 Mkr (510,6). Ökningen beror huvud-
sakligen på gjorda investeringar samt övertagna 
tillgångar till följd av de förvärv som genomfördes 
under det tredje kvartalet 2019/2020. 

Nyttjanderättstillgångarna i form av hyresrätter upp-
gick vid kvartalets slut till 3 815,8 Mkr (3 353,7). 

Immateriella anläggningstillgångar uppgick vid kvar-
talets slut till 927,0 Mkr (895,9), varav goodwill utgör 
855,7 Mkr (827,5).  

Uppskjuten skattefordran uppgick vid kvartalets slut 
till 24,4 Mkr (3,2) och är en följd av bland annat tem-
porära skillnader hänförliga till IFRS 16.   

Finansiering
Koncernen hade den 30 september 2020 utestående 
lån från kreditinstitut på totalt 23 Meuro (18), motsva-
rande 242,9 Mkr (195,5). Samtliga dessa lån har tagits 
i Spanien. I Sverige har moderbolaget en checkräk-
ningskredit om 100 Mkr (100). Vid utgången av perio-
den var den outnyttjad. Se vidare not 5 sid 20.
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

PERSONAL
Medelantalet årsanställda (FTE) under första kvar-
talet i den svenska verksamheten uppgick till 2 979 
(2 765). Vid kvartalets slut uppgick antalet anställda i 
Sverige (heads) till 3 214 (2 974). 

I Spanien uppgick antal FTE:er vid kvartalets slut till 
516 (359) och i Storbritannien fanns liksom vid sam-
ma tidpunkt föregående år inga anställda.

AKTIER
Antalet registrerade aktier uppgick den 30 september 
2020 till 40 130 000 aktier, varav 80 000 C-aktier i eget 
förvar. 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Koncernen hade under det första kvartalet 2019/2020, 
genom moderbolaget, en närstående relation till ett 
bolag helägt av en styrelseledamot. Konsultarvode och 
kostnadsersättningar avseende den då tillförordnade 
vd:n uppgick till 0,5 Mkr. Beloppet bedömdes 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 2019/2020, under avsnittet Risker och osäkerhets-
faktorer (sid 73) samt i not 1 (sid 87) samt i not 25 (sid 
100). Dessa risker och osäkerhetsfaktorer gäller såväl 
för koncernen som för moderbolaget. 

Operationella risker består exempelvis av variationer 
i efterfrågan och elevtal, risker relaterade till för-
sörjning av medarbetare och lönekostnader, risker 
relaterade till kvalitetsbrister, IES anseende och varu-
märke, tillstånd samt ansvars- och egendomsrisker. 
Externa risker omfattar exempelvis risker relaterade 
till skolpeng och konjunktur, politiska risker, föränd-
ring av lagar och regelverk samt beroendet av natio-
nella myndigheter inom utbildningssektorn. Politiska 
risker kan exempelvis bestå av införande av ändrad 
momsschablon i skolpeng i Sverige eller någon form 
av vinst- eller utdelningsbegränsning. 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 ock-
så måste röstas igenom i riksdagen/parlamentet.

FRAMTIDSUTSIKTER
Internationella Engelska Skolan lämnar ingen prognos.

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

Den spanska verksamheten har en ännu starkare 
säsongsvariation än den svenska eftersom skolåret 
i Spanien börjar först under september månad. Om-
sättning 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. Rörelsere-
sultatet (EBIT) är normalt sett klart negativt i första 
kvartalet och därefter positivt och relativt jämnt 
fördelat mellan de tre efterföljande 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 första kvartalet uppgick 
till –4,6 Mkr (23,9). 

INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II 
AB (publ) benämns ibland Internationella Engelska 
Skolan eller IES. Varje sådan hänvisning i denna rap-
port 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 20 november 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

Albert Lauschus 
Arbetstagarrepresentant

Jessica Fryksten 
Arbetstagarrepresentant

Anna Sörelius Nordenborg  
Verkställande direktör

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.
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KONCERNENS RESULTATRAPPORT  
I SAMMANDRAG

Mkr

juli–september Helår

2020/2021 2019/2020 2019/2020

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 610,6 567,4 2 937,5

Övriga rörelseintäkter 38,8 33,3 144,5

Omsättning 649,4 600,7 3 082,0

Undervisnings- och måltidskostnader –78,9 –74,3 –330,7

Övriga externa kostnader –58,9 –63,2 –245,1

Personalkostnader –367,9 –332,6 –1 775,9

Avskrivningar materiella tillgångar –22,1 –21,4 –80,3

Avskrivningar nyttjanderättstillgångar –81,5 –77,6 –317,9

Avskrivningar immateriella tillgångar –2,4 –1,7 –12,1

Resultatandelar från joint venture – 24,7 24,7

Förvärv till lågt pris – – 54,6

Rörelseresultat 37,7 54,6 392,8

Resultat från finansiella poster
Finansnetto –38,5 –33,6 –138,4

Resultat före skatt –0,8 21,0 254,4

Skatt 0,6 –3,9 –39,1

PERIODENS RESULTAT –0,2 17,1 215,3

Hänförligt till: 
Moderbolagets aktieägare –0,2 17,1 215,3

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

Resultat per aktie före och efter utspädning 0,00 0,43 5,37

Antal aktier 40 130 000 40 130 000 40 130 000

KONCERNENS RAPPORT  
ÖVER TOTALRESULTAT

Mkr

juli–september Helår

2020/2021 2019/2020 2019/2020

Periodens resultat –0,2 17,1 215,3
Övrigt totalresultat 
Poster som senare kan omföras till resultaträkningen

Periodens omräkningsdifferens 4,9 4,0 –12,7

Periodens övriga totalresultat efter skatt 4,9 4,0 –12,7
PERIODENS TOTALRESULTAT 4,7 21,2 202,6

Hänförligt till: 
Moderbolagets aktieägare 4,7 0,0 0,0

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER  
FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

Mkr
30 september 

2020
30 september 

2019
30 juni  

2020

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 927,0 895,9 928,3

Nyttjanderättstillgångar 3 815,8 3 353,7 3 646,6

Materiella anläggningstillgångar 739,5 510,6 680,0

Uppskjuten skattefordran 24,4 – 20,8

Andelar i joint venture – 3,2 –

Summa anläggningstillgångar 5 506,7 4 763,4 5 275,7

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 35,6 28,8 20,5

Övriga fordringar 38,6 32,8 7,8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 107,9 140,5 85,5

Likvida medel 256,7 254,6 290,6

Summa omsättningstillgångar 438,8 456,7 404,4
SUMMA TILLGÅNGAR 5 945,5 5 220,1 5 680,1

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 275,3 1 137,9 1 270,2

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

SUMMA EGET KAPITAL 1 275,5 1 138,1 1 270,4

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 215,0 174,1 213,8

Långfristiga leasingskulder 3 438,5 3 115,1 3 300,3

Uppskjutna skatteskulder 82,9 75,0 82,8

Summa långfristiga skulder 3 736,4 3 364,3 3 596,9

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 27,9 21,4 28,9

Kortfristiga leasingskulder 403,6 253,9 374,8

Leverantörsskulder 119,9 107,8 92,4

Aktuella skatteskulder 29,7 16,3 25,6

Övriga kortfristiga skulder 111,3 200,1 108,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 241,2 118,2 182,5

Summa kortfristiga skulder 933,6 717,7 812,8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 945,5 5 220,1 5 680,1
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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 2019-07-01 1,0 361,3 6,3 745,3 1 113,9
Periodens resultat 17,1 17,1

Periodens övrigt totalresultat 4,0 4,0

Periodens totalresultat 0,0 0,0 4,0 17,1 21,1

Övrigt
Omräkningsdifferens 1,3 0,1 1,3 2,7

Aktiematchningsprogram 0,1 0,1

Innehav utan bestämmande inflytande 0,2 0,2

Summa 0,0 1,4 0,1 1,5 3,0
Utgående eget kapital 2019-09-30 1,0 362,7 10,4 763,9 1 138,1

Mkr Aktiekapital
Övrigt till-

skjutet kapital
Omräknings-

reserv
Balanserade 

vinstmedel Totalt

Ingående eget kapital 2020-07-01 1,0 361,0 0,3 908,4 1 270,7

Periodens resultat –0,2 –0,2

Periodens övrigt totalresultat 4,9 4,9

Periodens totalresultat1 4,9 –0,2 4,7

Aktiematchningsprogram 0,1 0,1

Innehav utan bestämmande inflytande

Lämnad utdelning

Summa 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Utgående eget kapital 2020-09-302 1,0 361,1 5,2 908,2 1 275,5

1 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 4,7

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0

2 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 1 275,3

Innehav utan bestämmande inflytande 0,2
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
I SAMMANDRAG
Mkr

juli–september Helår

2020/2021 2019/2020 2019/2020

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 37,7 54,6 392,8

   erhållen ränta 1,7 1,6 8,0

   erlagd ränta –40,3 –35,1 –147,9

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet* 104,9 101,2 376,9

Betald inkomstskatt –34,4 –8,6 –37,3

69,7 113,7 592,5

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar –33,3 –39,9 5,6

Förändring av rörelseskulder 87,6 24,8 –11,2

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 54,3 –15,1 –5,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 124,0 98,6 586,9

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag – – –206,9

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  
i Spanien –6,7 –3,7 –5,1

Förvärv av materiella anläggningstillgångar i Sverige –69,4 –48,0 –62,2

Försäljning av andelar joint venture – 15,8 15,8

Återbetalning fordran på joint venture – 8,9 8,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten –76,1 –27,0 –249,5

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån – – 106,0

Amortering av lån – – –61,5

Amortering av leasingskuld –82,3 –62,3 –289,5

Utdelning till aktieägare – – –46,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –82,3 –62,3 –291,5

Periodens kassaflöde –34,4 9,3 45,9

Likvida medel vid periodens början 290,6 245,0 245,0

Effekter av omräkningsdifferenser  
i likvida medel 0,4 0,3 –0,3

Likvida medel vid periodens slut 256,7 254,6 290,6
*)  Poster som inte ingår i kassaflödet omfattas av avskrivningar, utrangeringar, valutaförändringar samt poster som ej har kassaflödespåverkan i rörelseresultatet såsom resultatandel  

i joint venture och 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

juli–september Helår

2020/2021 2019/2020 2019/2020

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 0,8 0,4 5,3

Övriga rörelseintäkter 0,4 0,5 0,0

Omsättning 1,2 0,8 5,3

Rörelsens kostnader
Undervisnings- och måltidskostnader – – –0,2

Övriga externa kostnader –4,8 –2,4 –10,4

Personalkostnader –1,3 –0,3 –4,2

Rörelseresultat –4,9 –1,8 –9,5

Resultat från finansiella poster
Finansnetto 0,3 25,8 25,3

Resultat efter finansnetto –4,6 24,0 15,8

Bokslutsdispositioner – – 70,5

Aktuell skatt – –0,1 –12,6

PERIODENS  RESULTAT –4,6 23,9 73,7



17INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN Sverige Holdings II AB (publ) • Delårsrapport 1 juli–30 september 2020/2021

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING  
I SAMMANDRAG 

Mkr
30 september 

2020
30 september 

2019
30 juni  

2020

Anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 605,7 605,7 605,7

Långfristiga fordringar hos koncernföretag 22,3 22,7 22,1

Summa anläggningstillgångar 628,0 628,4 627,8

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag – 5,8 –

Övriga fordringar 15,9 0,6 0,3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,6 0,2 0,6

Kassa och bank 19,7 18,6 46,3

Summa omsättningstillgångar 21,3 25,2 47,2
SUMMA TILLGÅNGAR 664,2 653,6 675,0

Fritt eget kapital 547,4 548,2 551,9

Bundet eget kapital 1,0 1,0 1,0

SUMMA EGET KAPITAL 548,4 549,2 552,9

Obeskattade reserver 109,6 90,2 109,6

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1,2 1,6 0,0

Aktuella skatteskulder – 11,4 8,2

Övriga kortfristiga skulder 0,3 0,3 1,9

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4,7 0,9 2,4

Summa kortfristiga skulder 6,2 14,2 12,5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 664,2 653,6 675,0
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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 2019/2020. 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34  
samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen.  
Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Del-
årsrapport. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkom-
mer förutom i de finansiella rapporterna och dess 
tillhörande noter även i övriga delar av delårsrap-
porten. 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 2019/2020 
not 1, sidan 88.

Från och med 1 juli 2020 utgör de interna lånen en 
del av företagets nettoinvestering i utlandsverk-
samheten i Spanien, så kallad utvidgad investering, 
varför omräkningseffekter relaterat till dessa lån 
redovisas som en post inom övrigt totalresultat och 
inte inom finansnettot. 

Nya och ändrade redovisningsstandarder  
från 1 juli 2020
Inga nya standarder eller tolkningsuttalanden till-
lämpliga från 1 juli 2020 har haft någon väsentlig 
påverkan på de finansiella rapporterna. De bedöms 
heller inte ha någon väsentlig påverkan framåt.
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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 redovis-
ningsprinciper jämfört med föregående år. Hyres-
kostnaden kommer i segmenten därmed fortsatt 

att redovisas linjärt över hyresperioden, dvs exkl 
påverkan av IFRS 16. Koncernens nettoomsättning, 
rörelseresultat EBIT, resultat före skatt (EBT), mate-
riella anläggnings tillgångar och långfristiga skulder 
fördelar sig på segmenten enligt nedan:

Mkr

juli–september Helår

2020/2021 2019/2020 2019/2020

Nettoomsättning 
Sverige 580,1 540,3 2 687,9

Spanien 31,5 27,1 253,4

Storbritannien 0,4 0,4 1,5

Koncernjustering/eliminering –1,4 –0,5 –5,5

Övriga intäkter 
Sverige 38,2 33,0 144,9

Spanien 0,6 0,3 –0,4

Storbritannien 0,0 – –

Koncernjustering/eliminering 0,0 – 0,2

Totalt omsättning koncernen 649,4 600,7 3 082,0

Rörelseresultat EBIT
Sverige 41,3 34,3 233,9

Spanien –23,7 2,0 89,1

Storbritannien 0,2 0,2 0,2

Koncernjustering/eliminering (inkl. effekt av IFRS 16 Leasingavtal) 19,9 18,1 69,6

Totalt koncernen 37,7 54,6 392,8

30 september 
2020

30 september 
2019 30 juni 2019

Materiella anläggningstillgångar inkl nyttjanderättstillgångar
Sverige 217,3 200,3 160,0

Spanien 522,2 310,3 520,1

Storbritannien – – –

Koncernjustering/eliminering (inkl. effekt av IFRS 16 Leasingavtal) 3 815,8 3 353,7 3 646,6

Totalt koncernen 4 555,3 3 864,3 4 326,7

Långfristiga skulder 
Sverige – 58,3 –

Spanien 215,0 190,8 213,8

Storbritannien – – –

Koncernjustering/eliminering (inkl. effekt av IFRS 16 Leasingavtal) 3 438,5 3 115,1 3 300,3

Totalt koncernen 3 653,5 3 364,3 3 514,1
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3 Immateriella  
anläggningstillgångar

De totala immateriella anläggningstillgångarna vid 
periodens slut på 927,0 Mkr (916,5) utgörs av good-
will om 855,7 Mkr (835,5), kundrelationer om 47,4 
Mkr (55,1), övriga 0,2 (0,3) och markkoncession om 
23,7 Mkr (25,6).

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 out-
nyttjad.

Som säkerhet för ovannämnda kredit har ställts före-
tagshypotek 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 sed-
vanliga åtaganden för Internationella Engelska Skolan 

i Sverige Holdings II AB (publ) och dess dotterbolag, 
såsom restriktioner avseende ställande av säker-
het och restriktioner för upptagande av finansiella 
skulder. Kreditfaciliteten innehåller även en finansiell 
kovenant som kräver att förhållandet mellan netto-
skuld och EBITDA för koncernen inte överstiger vissa 
nivåer.

Koncernen hade den 30 september utestående lån 
om totalt 242,9 Mkr (23,0 Mero). Samtliga dessa lån 
har upptagits i Spanien.  

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

6 Ställda säkerheter

Moderbolaget garanterar 100% av fastighetslånet i 
Elians Boston (Elian’s British School of La Nucía) som  
vid periodens utgång uppgick till 3,6 Meuro och har 
vidare ställt ut en garanti för förvärvslånet som vid 
periodens slut uppgick till 16,5 Meuro. 

För övriga ställda säkerheter se årsredovisning för 
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II 
AB (publ) 2019/2020, not 31, sidan 102. 

7 Bolag som ingår i koncernen

Se årsredovisning för Internationella Engelska Skolan 
i Sverige Holdings II AB (publ) 2019/2020, not 21, 
sidan 98. 
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8 Förvärv

Förvärv av Colegio Joyfe, 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. Förvärvet följer IES tillväxtstrategi i 
Spanien och anledningen till förvärvet var framförallt 
geografisk expansion. Skolbyggnaden ingick i för-
värvet och det totala transaktionsvärdet (enterprise 
value) uppgick till 16 Meuro. Övervärde i fastigheten  
var den främsta anledningen till att förvärv till lågt  
pris redovisades under det tredje kvartalet 2019/2020.  
Förvärvet finansierades delvis genom ytterligare 
banklån i IEP om 11 Meuro. Fordringar och skulder 
har tagits upp till de värden de förväntas realiseras. 
Förvärvskostnaderna uppgick till 99 Teuro och har 
redovisats på raden Övriga externa kostnader.

Colegio Joyfe är en stor, välrenommerad och välskött 
tvåspråkig privatskola. Skolan har utmärkta och väl-
underhållna lokaler med bland annat idrottsanlägg-
ningar både inomhus och utomhus. 

Omsättningen för räkenskapsåret 2019/20 var cirka 
9,6 Meuro och EBITDA uppgick till cirka 2,5 Meuro, 
varav cirka 4,4 Meuro i omsättning och 1 Meuro i 
EBITDA konsoliderades i IES koncernen under räken-
skapsåret 2019/2020. 

Nedan framgår den preliminära förvärvsanalysen.
Förvärvsanalysen är preliminär och föremål för slut-
lig justering senast ett år efter förvärvstidpunkten.

Preliminär förvärvsanalys Colegio 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
Netto identifierbara tillgångar  
och skulder

27 124 286 040

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
Likvida medel i förvärvad verksamhet 6 427 67 776
Påverkan på koncernens  
likvida medel

15 573 164 232

Förvärv av verksamheten i Colegio Inglés  
Zaragoza, Spanien
Den 3 februari 2020 slutförde IES genom sitt helägda 
spanska dotterbolag IEP förvärvet av 100% av verk-
samheten i Colegio Inglés Zaragoza, en avgiftsfinan-
sierad privatskola i Zaragoza, Spanien med cirka 270 
elever. Förvärvet följer IES tillväxtstrategi i Spanien 
och anledningen till förvärvet var framförallt geo-
grafisk expansion. Förvärvet var ett inkråmsförvärv 
som finansieras utan externa lån. Byggnaden ingick 
inte i förvärvet utan hyrs av skolans tidigare ägare. 
Fordringar och skulder har tagits upp till de värden 
de förväntas realiseras. Förvärvskostnaderna upp-
gick till 73 Teuro och har redovisats på raden Övriga 
externa kostnader. 

Colegio Inglés Zaragoza 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 2019/20 var cirka 
1 800 Teuro och EBITDA uppgick till cirka 576 Teuro, 
varav 670 Teuro i omsättning och 212 Teuro i EBITDA 
konsoliderades i IES koncernen under räkenskaps-
året 2019/2020.  

Nedan framgår den preliminära förvärvsanalysen.
Förvärvsanalysen är preliminär och föremål för slut-
lig justering senast ett år efter förvärvstidpunkten.

Preliminär förvärvsanalys Colegio Inglés Zaragoza

TEUR TSEK
Materiella anläggningstillgångar 46 492
Immateriella anläggningstillgångar – –
Kortfristiga fordringar – –
Likvida medel – –
Kundrelationer 1 317 14 053
Uppskjuten skatt kundrelationer –329 –3 513
Netto identifierbara tillgångar  
och skulder

1 034 11 031

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
Likvida medel i förvärvad verksamhet – –
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 
nyckel personer i koncernen, och ett tecknings-
optionsprogram, riktat till högst tio ledande befatt-

ningshavare. För vidare information om programmen 
se årsredovisning för Internationella Engelska Skolan i 
Sverige Holdings II AB (publ) 2019/2020, not 7, sidan 94.

Inga förändringar i incitamentsprogrammen har 
skett under kvartalet.

 
Our mission 

is to give children 
and young people  
an opportunity to  
realise their full  

potential, whatever 
their background.
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Koncernens resultatrapport i sammandrag

Mkr

juli–september

2020/2021 IFRS 16
2020/2021 

exkl IFRS 16 2019/2020 IFRS 16
2019/2020 

exkl IFRS 16

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 610,6 610,6 567,4 567,4

Övriga rörelseintäkter 38,8 38,8 33,3 33,3

Omsättning 649,4 649,4 600,7 600,7

Rörelsens kostnader
Undervisnings- och måltidskostnader –78,9 –78,9 –74,3 –74,3

Övriga externa kostnader –58,9 –101,5 –160,4 –63,2 –95,7 –158,9

Personalkostnader –367,9 –367,9 –332,6 –332,6

Rörelseresultat före avskrivningar  
(EBITDA) 143,7 –101,5 42,2 130,6 –95,7 34,9
varav poster av engångskaraktär –2,5 –2,5 – –

Justerat rörelseresultat EBITDA 146,2 –101,5 44,7 130,6 –95,7 34,9
Avskrivningar materiella tillgångar –22,1 –22,1 –21,4 –21,4

Avskrivningar nyttjande rättstillgångar –81,5 81,5 – –77,6 77,6 –

Avskrivningar immateriella tillgångar –2,4 –2,4 –1,7 –1,7

Resultatandelar från joint venture – – 24,7 24,7

Rörelseresultat (EBIT) 37,7 –20,0 17,7 54,6 –18,1 36,5
varav poster av engångskaraktär –2,5 –2,5 24,7 24,7

Justerat rörelseresultat EBIT 40,2 –20,0 20,2 29,9 –18,1 11,8

Resultat från finansiella poster
Finansnetto –38,5 37,4 –1,1 –33,6 33,4 –0,2

Resultat före skatt –0,8 17,4 16,6 21,0 15,3 36,4

Skatt 0,6 –3,6 –3,0 –3,9 –3,2 –7,1

PERIODENS RESULTAT –0,2 13,8 13,6 17,1 12,2 29,3

Hänförligt till: 
Moderbolagets aktieägare –0,2 13,8 13,6 17,1 12,2 29,3

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

Resultat per aktie före  
och efter utspädning 0,00 0,34 0,34 0,43 0,30 0,73

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

10 Effekt av IFRS 16 Leasingavtal (sidorna 23-26)
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10 Effekt av IFRS 16 Leasingavtal, forts.

Mkr

juli-september

2020/2021 IFRS 16
2020/2021 

exkl IFRS 16 2019/2020 IFRS 16
2019/2020 

exkl IFRS 16

Periodens resultat –0,2 13,8 13,6 17,1 12,2 29,3

Övrigt totalresultat 
Poster som senare kan omföras till 
resultaträkningen
Periodens omräkningsdifferens 4,9 4,9 4,0 4,0

Periodens övriga total resultat  
efter skatt 4,9 4,9 4,0 4,0
PERIODENS TOTALRESULTAT 4,7 13,8 18,5 21,2 12,2 33,3

Hänförligt till: 
Moderbolagets aktieägare 4,7 13,8 18,5 21,2 12,2 33,3

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Koncernens rapport över finansiella ställning i sammandrag

Mkr 2020-09-30 IFRS 16
2020-09-30

exkl IFRS 16 2019-09-30
2019-09-30
ex IFRS 16

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 927,0 927,0 895,9 895,9

Nyttjanderättstillgångar 3 815,8 –3 815,8 – 3 353,7 –

Materiella anläggningstillgångar 739,5 739,5 510,6 510,6

Uppskjuten skattefordran 24,4 –17,4 7,0 3,2 –

Summa anläggningstillgångar 5 506,7 –3 833,2 1 673,5 4 763,4 1 406,5

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 35,6 35,6 28,8 28,8

Övriga fordringar 38,6 38,6 32,8 32,8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 107,9 54,4 162,3 140,5 140,5

Likvida medel 256,7 256,7 254,6 254,6

Summa omsättningstillgångar 438,8 54,4 493,2 456,7 456,7
SUMMA TILLGÅNGAR 5 945,5 –3 778,7 2 166,8 5 220,1 1 863,2

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 275,3 63,4 1 338,7 1 137,9 1 150,1

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

SUMMA EGET KAPITAL 1 275,5 63,4 1 338,9 1 138,1 1 150,3

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 215,0 215,0 174,1 174,1

Övriga långfristiga skulder 3 438,5 –3 438,5 – 3 115,1 –

- varav leasingskulder 3 438,5 –3 438,5 – 3 115,1 –

Uppskjutna skatteskulder 82,9 82,9 75,0 75,0

Summa långfristiga skulder 3 736,4 –3 438,5 297,9 3 364,3 249,1

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 27,9 27,9 21,4 21,4

Leverantörsskulder 119,9 119,9 107,8 107,8

Aktuella skatteskulder 29,7 29,7 16,3 16,3

Övriga kortfristiga skulder 514,9 –403,6 111,3 454,0 200,1

- varav leasingskulder 403,6 –403,6 – 253,9 –

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 241,2 241,2 118,2 118,2

Summa kortfristiga skulder 933,6 –403,6 530,0 717,7 463,8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 945,5 –3 778,7 2 166,8 5 220,1 1 863,2

10 Effekt av IFRS 16 Leasingavtal, forts.
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Koncernens kassaflödesanalys

Mkr

juli–september

2020/2021 IFRS 16
2020/2021 

exkl IFRS 16 2019/2020 IFRS 16
2019/2020 

exkl IFRS 16

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 37,8 –20,0 17,8 54,6 –18,1 36,5

   erhållen ränta 1,7 1,7 1,6 1,6

   erlagd ränta 40,3 37,4 –2,9 –35,1 33,4 –1,7

Justering för poster  
som inte ingår i kassaflödet* 104,9 –81,5 23,4 101,2 –77,6 23,6

Betald inkomstskatt –34,4 –34,4 –8,6 –8,6

69,7 –64,1 5,6 113,7 –62,3 51,4

Förändringar i rörelse kapital
Förändring av rörelse fordringar –33,3 –33,3 –39,9 –39,9

Förändring av rörelse skulder 87,6 –18,2 69,4 24,8 24,8

Kassaflöde från förändringar  
av rörelsekapital 54,3 –18,2 36,1 –15,1 0,0 –15,1

Kassaflöde från den  
löpande verksamheten 124,0 –82,3 41,7 98,6 –62,3 36,3

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella  
anläggningstillgångar i Spanien –6,7 –6,7 –3,7 –3,7

Förvärv av materiella  
anläggningstillgångar i Sverige –69,4 –69,4 –48,0 –48,0

Försäljning av andelar joint venture – – 15,8 15,8

Återbetalning fordran/lån från  
joint venture – – 8,9 8,9

Kassaflöde från  
investeringsverksamheten –76,1 – –76,1 –27,0 – –27,0

Finansierings verksamheten
Upptagna lån – – – –

Amortering av lån – – – –

Amortering av leasingskuld –82,3 82,3 – –62,3 62,3 –

Kassaflöde från  
finansieringsverksamheten –82,3 82,3 – –62,3 62,3 –

Periodens kassaflöde –34,4 – –34,4 9,3 – 9,3
Likvida medel vid periodens början 290,6 290,6 245,0 245,0
Effekter av omräkningsdifferenser i 
likvida medel 0,4 0,4 0,3 0,3
Likvida medel vid periodens slut 256,7 256,7 254,6 254,6
*)  Poster som inte ingår i kassaflödet omfattas av avskrivningar, utrangeringar, valutaförändringar samt poster som ej har kassaflödespåverkan i rörelseresultatet såsom resultatandel i joint venture.

10 Effekt av IFRS 16 Leasingavtal, forts.
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NYCKELTAL KONCERN

Mkr

juli–september

2020/2021 2019/2020 Förändring
2020/2021
ex IFRS 16

2019/2020
ex IFRS 16 För ändring

Omsättning 649,4 600,7 8,1% 649,4 600,7 8,1%

Rörelseresultat EBIT 37,7 54,6 –31,0% 17,7 36,5 –51,5%

Rörelsemarginal EBIT 5,8% 9,1% –36,3% 2,7% 6,1% –56,0%

Justerat rörelseresultat EBIT 40,2 29,9 34,4% 20,2 11,8 71,2%

Justerad EBIT-marginal 6,2% 5,0% 24,0% 3,1% 2,0% 56,0%

Periodens resultat efter skatt –0,2 17,1 –101,2% 13,6 29,3 –53,6%

Nettomarginal 0,0% 2,9% –100,0% 2,1% 4,9% –57,4%

Rörelsekapital –320,0 –240,3 33,2% –265,5 –240,3 10,5%

Avkastning på eget kapital 0,0% 1,5% –100,0% 1,0% 2,6% –61,5%

Nettoskuld (+) / Nettokassa (–) 3 424,7 3 056,0 12,1% –13,8 –59,1 –76,6%

Soliditet 21,5% 21,8% –1,4% 61,8% 61,7% 0,2%

Kassaflöde från den löpande verksamheten 124,0 98,6 13,4% 41,7 36,4 14,6%

Investeringar –76,1 –51,7 47,4% –76,1 –51,7 47,4%

Medelantal årsanställda (totalt) 3 495 3 434 1,8% 3 495 3 434 1,8%

Totalt antal elever i Sverige och Spanien 32 734 31 406 4,2% 32 734 31 406 4,2%
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KVARTALSÖVERSIKT

Mkr
Q1 

20/21

Q1 20/21 
exkl. 

IFRS 161
Q4 

19/20

Q4 19/20 
exkl. 

IFRS 161
Q3 

19/20

Q3 19/20 
exkl. 

IFRS 161
Q2 

19/20

Q2 19/20 
exkl. 

IFRS 161
Q1 

19/20

Q1 19/20 
exkl. 

IFRS 161
Q4 

18/19
Q3 

18/19
Q2 

18/19
Q1 

18/19

Omsättning 649 649 810 810 858 858 814 814 601 601 757 743 726 556
EBITDA 144 42 201 103 212 114 187 91 131 35 93 85 71 44
EBITDA-marginal % 22,1 6,5 24,8 12,8 24,7 13,2 22,9 11,2 21,7 5,8 12,3 11,4 9,8 7,9
Avskrivningar –106 –24 –112 –26 –104 –27 –100 –23 –101 –23 –22 –21 –21 –21
Rörelseresultat EBIT 38 18 89 77 163 141 86 68 55 37 71 64 50 23
EBIT-marginal, % 5,8 2,7 11,0 9,6 19,0 16,5 10,6 8,4 9,1 6,1 9,4 8,6 6,9 4,2
Poster av engångskaraktär –3 –3 –1 –1 54 54 0 0 25 25 0 –6 0 0
Justerat rörelse resultat  
EBIT 40 20 90 78 109 87 86 68 30 12 71 70 50 23
Justerad EBIT-marginal, % 6,2 3,1 11,1 9,7 12,7 10,2 10,6 8,4 5,0 2,0 9,4 9,5 6,9 4,2
Skatt 1 –3 –9 –14 –16 –19 –10 –13 –4 –7 –16 –15 –10 –6
Finansnetto –39 –1 –48 –18 –25 12 –32 1 –34 0 0 –1 0 –5
Periodens resultat 0 14 32 46 122 134 44 56 17 29 54 48 40 12

Nettoskuld (+) /  
Nettokassa (–) 3 425 –14 3 252 –48 3 304 132 2 938 –108 3 056 –59 –74 10 24 120
Soliditet, % 21,5 64,3 22,4 64,3 23,1 63,3 22,3 64,6 21,8 61,7 61,9 61,2 60,1 59,2

Kassaflöde från den  
löpande verksamheten 124 42 294 191 45 –17 183 87 132 36 104 7 97 33
Investeringar –9 –9 –6 –6 –4 –4 –6 –6 –52 –52 –8 –10 –9 –50

Omsättning Sverige  618 618 752 752 761 761 747 747 573 573 698 698 682 528
EBIT Sverige  41 41 79 79 66 66 55 55 34 34 65 56 41 30
EBIT marginal Sverige, % 6,6 6,6 10,5 10,5 8,7 8,7 7,3 7,3 6,0 6,0 9,3 8,1 5,9 5,8
Justerad EBIT Sverige 44 44 79 79 66 66 55 55 34 34 65 63 41 31
Justerad EBIT marginal 
Sverige, % 7,1 7,1 10,5 10,5 8,7 8,7 7,3 7,3 6,0 6,0 9,3 9,0 5,9 5,8

Omsättning Spanien  32 32 62 62 97 97 67 67 27 27 58 45 44 28
EBIT Spanien –24 –24 –1 –1 75 75 13 13 2 2 7 8 10 –7
EBIT marginal Spanien, % –73,9 –73,9 –1,4 –1,4 76,7 76,7 20,2 20,2 7,4 7,4 12 18 0 0
Justerad EBIT Spanien  –24  –24 –2 –2 21 21 13 13 –23 –23 7 8 10 –7
Justerad EBIT marginal 
Spanien, % –73,9 –73,9 –2,7 –2,7 21,3 21,3 20,2 20,2 –82,8 –82,8 12 18 0 0

Medelantal årsanställda 
(FTE) i Sverige 2 979 2 979 2 940 2 940 2 940 2 940 2 899 2 899 2 765 2 765 2 707 2 711 2 692 2 554
Antal skolor Sverige 39 37 37 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36
Antal elever i Sverige 28 088 28 088 26 725 26 725 26 760 26 760 26 814 26 814 26 828 26 828 25 536 25 555 25 608 25 582
Antal skolor Spanien  
(dotterbolag) 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 3 3 3
Antal elever i Spanien  
(dotterbolag) 4 646 4 646 4 681 4 681 4 727 4 727 2 491 2 491 2 467 2 467 2 506 1 832 1 834 1 836
Antal skolor UK2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Antal elever i UK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 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 
2 IES tillhandahåller managementtjänster till en föräldrastiftelse som driver en skola i Breckland. 
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DEFINITIONER

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 verksam-
heten. 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, lärarlöne-
lyftet och övriga statliga bidrag (för statliga bidrag se även stycke om intäktsredovisning i 
årsredovisningen 2019/2020 not 1, sidan 88).

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 utveck-
ling 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 *
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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 28 000 elever i 39 skolor per augusti 2020. IES äger 
även sju tvåspråkiga privatskolor i Spanien med 4 600 elever. I Sverige bedriver IES 
skolverk samhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje års-
kurs. 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.

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

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är 
inne på sitt 28:e verksamhetsår. Skolorna har under alla 
år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren 
Barbara Bergström:

Upp till hälften av undervisningen bedrivs på  
engelska, av lärare som har engelska som modersmål. 
Nästan 1 000 lärare med kvalificerad utländsk lärar-
examen – 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 20 procent per år. Under det senaste  

räkenskapsåret 2019–2020 som avslutades den  
30 juni 2020, uppgick omsättningen till 3 082 Mkr,  
vilket är en ökning med cirka 11 procent från före-
gående år. I kön för att få en plats i de svenska sko-
lorna under nuvarande och kommande år fanns per 
den 30 september 2020 cirka 223 800 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. De nationella proven för 2020 blev inställ-
da på grund av coronapandemin.

Ämne
Snitt  

kommunala skolor
Snitt  

friskolor IES

Engelska 71% 84% 97%

Svenska 53% 65% 71%

Matematik 26% 38% 49%

Det genomsnittliga meritvärdet (ett av Skolverket 
sammanvägt betygsmått) vid avslutning från grund-
skolans årskurs 9 våren 2020 var för Internationella 
Engelska Skolan preliminärt 269 poäng. Det natio-
nella genomsnittet för 2020 var 231 poäng. 
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I september 2020 publicerade skolforskare Gabriel 
Heller-Sahlgren (London School of Economics) och 
professor Henrik Jordahl (Örebro universitet) knutna 
till Institutet för näringslivsforskning (IFN) en policy-
rapport där de mätt skolkvalitet enligt måttet föräd-
lingsvärde (value added). Rapporten visar att IES har 
högre förädlingsvärden än landets kommunala sko-
lor och även andra friskolor i kärnämnena engelska, 

matematik och svenska. Denna kvalitetsfördel gäller 
även bland elever med utländsk bakgrund och förde-
len är om något större bland elever med lågutbildade 
föräldrar. 

Internationella Engelska Skolan har en större andel 
elever med utländsk bakgrund än genomsnittet 
i Sverige. Skolåret 2019/2020 hade 41 procent av 
Internationella Engelska Skolans elever i årskurs 1–9 
utländsk bakgrund. Motsvarande siffra för Sveriges 
samtliga skolor var 26 procent.

Av alla elever som gick ut Internationella Engelska 
Skolans skolor 2020 fick preliminärt 97 procent betyg 
som gav dem behörighet för gymnasiet. Motsvarande  
andel för niondeklassare i samtliga skolor i Sverige 
var 85 procent.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 note-
rad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet 
”ENG”. 

 

269  
poäng

IES MERITVÄRDE 
(genomsnitt  
Sverige 231) 

 

97  
procent

BEHÖRIGHET TILL  
GYMNASIET
(genomsnitt  
Sverige 85%)

SKOLEFFEKT JÄMFÖRT MED FRISTÅENDE 
AKTÖRER SAMT KOMMUNALA SKOLOR I DE 

KOMMUNER DÄR IES HAR EN SKOLA

 IES   Friskolor   Kommunala skolor

Källa: Policyrapport från IFN ”The Value Added of Internationella Engelska Skolan”

Matematik SvenskaEngelska

1,17

0,60

1,61

0,42
0,560,49

0,01 0,010,05



Långsiktiga finansiella mål

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Emma Rheborg, IR- och kommunikationschef, tel. 0768-511 540
Lars Jonsson, CFO, tel. 0761-39 20 28
Anna Sörelius Nordenborg, VD, tel. 0709-90 38 21

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED PUBLICERING  
AV KVARTALSRAPPORTEN:
VD Anna Sörelius Nordenborg och CFO Lars Jonsson kommer idag,  
fredagen den 20 november, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i 
samband med publicering av delårsrapporten. Telefonkonferensen kom-
mer att hållas på engelska. För att delta i telefonkonferensen, ring följande 
telefonnummer; 08-566 426 51 och slå sedan deltagarkoden; 88446921#. 
Presentations materialet återfinns på IES webbsida: http://corporate.engelska.se.

KOMMANDE HÄNDELSER Datum

Årsstämma 2019/20 24 november 2020

TILLVÄXT
8 procent i årlig organisk tillväxt, med potential för ytter-
ligare tillväxt genom förvärv.

LÖNSAMHET
Minst 8 procent i justerad rörelsemarginal (EBIT) exklusive 
effekter av IFRS 16.

KAPITALSTRUKTUR
IES ska ha en kapitalstruktur som säkerställer bolagets 
långsiktiga finansiella stabilitet och verksamhet men som 
även ger möjlighet att ta tillvara attraktiva tillväxtmöjlig-
heter. 

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.

HUVUDKONTOR
Internationella Engelska Skolan
Nytorpsvägen 5B
183 71 Täby, Sverige
Tel: + 46 (0) 8 544 735 30
info@engelska.se
www.engelska.se
Org nr 556462 - 4368

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 offentlig-
görande den 20 november 2020, kl. 08.00 CET.
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