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Bokslutskommuniké, juli 2021-juni 2022 

 
April - Juni 2022 

• Rörelsens intäkter uppgick till 217 276 KSEK (162 850). 
• Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 1 527 KSEK (-6 319). 
• EBITA-marginalen uppgick till 0,7 procent (-3,9). 
• Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 6 810 KSEK (167). 
• Justerad EBITA-marginal uppgick till 3,1 procent (0,1). 
• Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till  

5 802 KSEK (3 685). 
• Resultat per aktie, SEK var -0,77 SEK (-0,79). 
• Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före 

utspädning för fjärde kvartalet var 0,5 SEK (0,37). 
 

Juli - Juni 2021/22 
• Rörelsens intäkter uppgick till 790 205 KSEK (607 796). 
• Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 44 876 KSEK (42 559). Ingen utdelning 

föreslås. 
• EBITA-marginalen uppgick till 5,7 procent (7,0). 
• Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 54 358 KSEK (49 174). 
• Justerad EBITA-marginal uppgick till 6,9 procent (8,1). 
• Justerat nettoresultat med återförda goodwillavskrivningar uppgick till 

42 658 KSEK (40 560).  
• Resultat per aktie, SEK var 0,19 SEK (1,67). 
• Justerat resultat per aktie, med återförda goodwillavskrivningar, före 

utspädning för året var 3,68 SEK (4,39). 
 

 
”Justerat” innebär att poster av engångskaraktär är återförda. 
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Väsentliga händelser under rapportperioden   
Under juni månad annonserade Stockholms styrelse för gymnasiesamverkan ett 
förslag på en ny prislista till kommunerna för 2023. I förslaget presenteras en 
genomsnittlig höjning av programpengen med 1,8 procent på årsbasis vilket är en 
nivå som klart understiger den nuvarande utvecklingsnivån på inflationen. Risken 
finns därmed att prisjusteringen ej fullt kompenserar för kommande 
kostnadsökningar. Cedergrenskas förhoppning är att kommunerna inser detta 
och att de väljer att verka för en högre justering.   

Väsentliga händelser efter rapportperioden 
Som nämnts i tidigare delårsrapport har Skolinspektionen beslutat att neka 
Cedergrenskas anhållan om prövning utanför ordinarie ansökningstid för ansökan 
om tillstånd för att bedriva Margarethaskolans skolverksamhet, som idag drivs av 
Knivsta friskola ekonomisk förening. Den 15 augusti ingick Cedergrenska ett nytt 
avtal med föreningen där bolaget dels genomför ett inkråmsförvärv av 
Margarethaskolans förskola per augusti 15 2022 samt dels har avtalat om ett 
övertagande av Margarethaskolans grundskola per höstterminen 2024. Det 
senare är villkorat av ett sedvanligt tillstånd, under ordinarie ansökningsperiod, av 
Skolinspektionen för att bedriva grundskola i Knivsta.  

Den 7 juli tillträdde Cedergrenska Lusens förskoleverksamhet i Täby kommun 
som öppnades vid årsskiftet. Bolaget övertogs i princip utan köpeskilling men 
med en mindre nettoskuld. I slutet av augusti var 35 barn inskrivna vid enheten. 
Att förskolan har ett gott rykte och en lång kö samt ligger i ett område som växer 
borgar för en god tillväxt. Verksamheten har bytt namn (Täby Förskola Galoppen 
AB) och integrerats som en enhet till den etablerade organisationen och 
varumärket Täby Förskola. Den nya enheten är fulltalig när den uppgår i cirka 90 
barn.  

Den 12 augusti aviserade Cedergrenska AB i ett pressmeddelande att bolaget 
avser att utse den nuvarande styrelseledamoten och vice vd Lotta Smith till ny 
verkställande direktör i bolaget. Niklas Pålsson avses därmed lämna sin position 
som verkställande direktör. I samband med bytet avses Niklas Pålsson föreslås 
som ny arbetande styrelseledamot i Cedergrenska. Beslut om ny 
styrelsesammansättning fattas vid extra bolagsstämma torsdag 1 september. 
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Nyckeltal i sammanfattning 
 

  Fjärde kvartalet 12 månader Helår 

Belopp i KSEK apr-jun 2022 apr-jun 2021 jul 2021-jun 
2022 

jul 2020-jun 
2021 2020/21 

Intäkter 217 276 162 850 790 205 607 796 607 796 

Rörelseresultat (EBITA) 1 527 -6 319 44 876 42 559 42 559 

Rörelsemarginal (EBITA) 0,7% -3,9% 5,7% 7,0% 7,0% 

Justerat rörelseresultat (EBITA) 6 810 167 54 358 49 174 49 174 

Justerad rörelsemarginal (EBITA) 3,1% 0,1% 6,9% 8,1% 8,1% 

Nettoresultat -8 940 -7 887 2 237 15 479 15 479 

Justerat nettoresultat med 
återförda goodwillavskrivningar 5 802 3 685 42 658 40 560 40 560 

Resultat per aktie, före 
utspädning, SEK -0,77 -0,79 0,19 1,67 1,67 

Resultat per aktie, efter 
utspädning, SEK -0,77 -0,79 0,19 1,67 1,67 

Justerat resultat per aktie med 
återförda goodwillavskrivningar, 
före utspädning, SEK 0,50 0,37 3,68 4,39 4,39 

Justerat resultat per aktie, med 
återförda goodwillavskrivningar 
efter utspädning, SEK 0,50 0,37 3,68 4,39 4,39 

Nettoskuld 36 592 8 356 36 592 8 356 8 356 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheteten 23 058 8 218 41 730 46 944 46 944 

Antal barn och elever 6 792 5 952 6 792 5 952 5 952 
 
För definitioner av nyckeltal, se sidan 22. 

 

Om Cedergrenska 
Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver högkvalitativa utbildningar 
från för- och grundskola till gymnasieskola samt vuxenutbildningar. 
Verksamheten är decentraliserad och Cedergrenskas ambition är att de enskilda 
skolorna ska få frihet att bedriva samt utveckla respektive verksamhet och 
utbildning självständigt men med ett omfattande stöd från bolagets ledning samt 
stödfunktioner.  

Skolverksamheten bedrivs under varumärkena Almaskolan, Fredsborgskolan, 
Fredsborg Förskola, Helleborusskolan, Marina läroverket, Margarethaskolans 
Förskola, SPIRA Förskolor, Stockholms Idrottsgymnasium, Tibble Gymnasium 
(Campus Kista och Campus Täby), Täby Friskola, Täby Förskola samt Växjö Fria 
Gymnasium.
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Vd-ord  
Med en rapporterad omsättning på 217 276 KSEK (162 850) under fjärde kvartalet, 
redovisar koncernen en omsättningstillväxt på 33 procent jämfört med samma 
period föregående år. Tillväxttakten ligger i linje med det långsiktiga målet och 
förklaras till största del av förvärvad tillväxt. Den organiska tillväxten är fortsatt 
positiv i samtliga segment. För helåret rapporterar koncernen en tillväxt på  
30 procent i omsättningen och en justerad EBITA på drygt 54 MSEK, vilket ger en 
tillväxttakt för det justerade rörelseresultatet på 11 procent mellan åren. Den 
justerade EBITA-marginalen för året landade på 6,9 procent vilket är något under 
koncernens långsiktiga mål på 8 procent.   

Koncernens satsning på Tibble Campus Kista, en kvalitativ teoretisk 
gymnasieskola vid Järvafältet, har ensamt tyngt resultatet i år med närmare fem 
miljoner kronor. Detta är en investering Cedergrenska gör för att på lång sikt 
bygga en bra högskoleförberedande skola för studiemotiverade elever i området. 
Glädjande nog antogs närmare 70 procent fler elever nu till hösten 2022 jämfört 
med året innan. En satsning som denna är värd att lyfta fram i dagens politiska 
diskurs. Det är den här typen av investeringar som privata aktörer kommer att ha 
svårt att göra i ett regelverk som inte ger möjlighet att bygga upp reserver genom 
överskott. 

Till den stundande extra bolagsstämman har styrelsen föreslagit en 
ledningsförstärkning för Cedergrenska. Lotta Smith som under flera år arbetat i 
styrelsen och nyligen som vice vd tillträder tjänsten som vd för Cedergrenska. I 
samband med bytet har förslaget lagts fram att jag väljs in som arbetande 
styrelseledamot i koncernen. På så sätt får vi två personer som tillsammans tar sig 
an det operativa arbetet i bolaget. Lotta Smith tar över som vd den 1 september 
och jag är övertygad om att hennes engagemang och systematiska 
kvalitetsarbete, som jag har lärt känna via hennes deltagande i koncernens 
styrelse, kommer att tjäna bolaget väl. 

När jag ser tillbaka på över tio år som vd för koncernen så är jag stolt över alla 
gånger som Cedergrenska har visat att det går att utmana den rådande normen 
inom skolan och som privat aktör bidra till nytänkande idéer och utveckling på 
nationell nivå.  

Exempel på detta är bland annat den satsning Cedergrenska gjorde på 
förstelärare när reformen introducerades. I stort sett alla skolor i landet tillsatte 
precis det antal förstelärare som bidraget från staten täckte. Cedergrenska såg i 
stället till att investera medel för att ha nästan dubbelt så många förstelärare som 
skolan fick bidrag för. Detta var en investering som ledde till att eleverna inom 
Cedergrenska undervisades i klart högre grad av förstelärare jämfört med elever 
på andra skolor. Cedergrenskas skolor fick samtidigt en grupp av seniora lärare 
som satte ribban högt för kollegiet och drev på arbetet med skolutveckling.  

Cedergrenska var också först ut i landet med att erbjuda ett traineeprogram för 
ambitiösa nyexaminerade lärare, något som både gett oss möjligheten att 
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rekrytera några av de främsta lärarna under åren, samt sett till att dom fått en mer 
genomtänkt introduktion till yrket än vad någon annan skola kan erbjuda. I båda 
exemplen ovan har vi sett hur andra skolor tagit efter och gjort liknande 
satsningar, vilket vi är övertygade om kommer att gynna elever i hela landet.                  

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare och pedagoger inom Cedergrenska 
för deras arbete med att under de senaste tio åren från en enstaka 
gymnasieskola bygga upp en skolkoncern av högsta kvalitet med närmare 7 000 
barn och elever. Jag ser fram emot den fortsatta resan, det ska bli spännande att 
se hur vi tillsammans kan fortsätta att bidra till utvecklingen av skolan i landet.    

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
Niklas Pålsson, vd Cedergrenska AB 

Telefon: 073-400 02 31 
E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se 

 

 

 

  

Niklas Pålsson 
Vd & koncernchef 

mailto:niklas.palsson@cedergrenska.se
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Finansiell information  
Omsättning och resultat 
Intäkterna ökade under det fjärde kvartalet med 33 procent jämfört med samma 
period föregående år och uppgår till 217 276 KSEK (162 850). Tillväxttakten ligger i 
linje med det långsiktiga målet och förklaras till största del av förvärvad tillväxt.   

För helåret rapporterar koncernen en tillväxt på 30 procent i omsättningen, 
790 205 KSEK (607 796). De verksamheter som har tillkommit under året är bland 
annat SPIRA Förskolor och Växjö Fria Gymnasium. Helleborusskolan har också 
ingått på helår. Den organiska tillväxten förklaras främst av uppstarten av de nya 
förskolorna Åkers Runö och Ullna Strand samt grundskolan i Gribbylund som har 
påverkat intäkterna på ett positivt sätt jämfört mot föregående år.  

Det justerade rörelseresultatet (EBITA) för det fjärde kvartalet uppgår till 6 810 
KSEK (167). Motsvarande rörelsemarginal för det fjärde kvartalet ligger på 3,1 
procent (0,1).  

Det justerade rörelseresultatet EBITA för året uppgår till 54 358 KSEK (49 174) 
vilket ger en tillväxttakt i vinsten på 11 procent mellan åren. Den justerade EBITA-
marginalen för året uppgår till 6,9 procent (8,1) vilket är något under koncernens 
långsiktiga mål på 8 procent.  

Poster av engångskaraktär 
Under det fjärde kvartalet har en justering av rörelseresultatet (justerat EBITA) 
gjorts med poster av engångskaraktär motsvarande 5 283 KSEK. Den enskilt 
största posten hänför sig till ett avgångsvederlag för en tidigare ägare av en 
förvärvad verksamhet. Motsvarande belopp redovisades som en positiv 
försäkringsintäkt i engångsposterna för räkenskapsåret 2020/21. Det ligger också 
en gammal felräkning av pensionskostnader i ett förvärvat bolag, en summa som 
Cedergrenska bedömer täcks av utställda garantier men som för säkerhets skull 
redovisas nu. Slutligen ligger det en positiv post på 376 KSEK, relaterad till en 
återföring, som tillfälligt ger lägre personalkostnader i ett av dotterbolagen. 

Sett till helåret har en justering av rörelseresultatet (justerat EBITA) gjorts med 
poster av engångskaraktär motsvarande 9 482 KSEK. Som tidigare har redovisats 
har året tyngts av engångskostnader relaterade till en tvist i ett tidigare förvärv. 
Tvisten är nu helt avklarad och bedömningen är att varken den eller övriga poster 
som tagits upp under poster av engångskaraktär kommer att påverka koncernens 
resultat framöver negativt. 

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under det fjärde kvartalet uppgick 
till 23 058 KSEK (8 218) och för helåret till 41 730 KSEK (46 944). 

Kassaflödet från investeringsverksamheten under det fjärde kvartalet uppgick till  
–3 805 KSEK (-36 816) vilket främst beror på justering av tidigare förvärv och 
uppstart av nytt dotterbolag samt förvärv av materiella anläggningstillgångar.  
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Kassaflödet från finansieringsverksamheten under det fjärde kvartalet uppgick till 
-10 781 KSEK (90 687) vilket till största delen beror på amorteringar på -11 750 
KSEK samt mindre utnyttjande av checkkrediten, 969 KSEK.  

Finansiell ställning 
Likvida medel i koncernen uppgick vid periodens slut till 41 979 KSEK (78 668) 
och det egna kapitalet till 140 253 KSEK (138 100).  

Totala räntebärande banklån uppgick vid periodens slut till 65 708 KSEK. Under 
året har det totalt amorterats 48 625 KSEK och ett nytt lån om 33 500 KSEK har 
tagits upp. 

 

Segment Förskolor  

Elevantal  Q4 21/22 Q3 21/22 Q4 20/21 

Totalt antal barn i förskolan i slutet av 
perioden  783 772 573 
 
 
Utveckling jmf med föregående period 1,4%     

Utveckling y/y 36,6%     
 
Förskolesegmentets elevantal uppgick till 783 barn vid rapportperiodens slut. 
Den största tillväxten sker på Fredsborg Förskolas två enheter i Österåker, vilka 
nu är fullt utbyggda. Det kan konstateras utifrån kön till förskolorna i Österåker att 
behovet av en förskoleplats är långsiktigt, vilket ger en förutsägbar ekonomisk 
tillväxt. Förskolan är ett starkt växande segment inom Cedergrenska och 
koncernens väletablerade varumärken gör koncernen bra positionerad för att 
skapa långsiktig organisk tillväxt. 

Under året har kommuner genomfört tillsyn på flera av Cedergrenskas förskolor. 
Samtliga granskningar har passerat utan anmärkning. Detta är ett viktigt riktmärke 
som visar att förskolorna arbetar enhetligt och enligt styrdokumenten.  

Under perioden har det gjorts satsningar på utökade ledningsfunktioner för att 
stärka upp samtliga förskolor med ett närmare ledarskap och en tydligare 
ledningsorganisation.  

Den 7 juli förvärvades en ny förskola i Täby Park i Täby kommun. Verksamheten 
ligger i ett av Täbys snabbast växande områden och tar emot cirka 90 barn fullt 
utbyggd. Enheten kommer drivas under varumärket Täby Förskola.    

  



 

9 (23)  Bokslutskommuniké 2021/22 

Segment Grundskolor  

Elevantal Q4 21/22 Q3 21/22 Q4 20/21 

Totalt antal elever i grundskolan i slutet av 
perioden 2 508 2 499 2 478 

Utveckling jmf med föregående period 0,0%     

Utveckling y/y 1,2 %     
 
Inom segmentet grundskolor uppgick elevantalet till drygt 2 500 elever vid 
rapportperiodens slut. Täby Friskola och Fredsborgskolan är segmentets största 
enheter med flest antal elever.  

Under det fjärde kvartalet har Cedergrenska påbörjat en satsning för att stärka 
ledningsfunktionen för Täby Friskola. Nuvarande rektor behåller ansvaret för 
högstadieenheten Enhagen samtidigt som en ny rektor har rekryterats för att 
ansvara för enheterna med elever i årskurs F-5. Huvuduppdraget för den nya 
rektorn kommer vara att förvalta den höga kvalité som enheterna erbjuder idag, 
och arbeta för att skolan ska ta nya marknadsandelar. Främst är det en utmaning 
att rekrytera elever till förskoleklasserna där skolan idag har ledig kapacitet. Dels 
är det färre barn i vissa områden jämfört med tidigare år, dels har det blivit en 
högre konkurrens i delar av Täby.   

Som tidigare meddelats har Cedergrenska under det fjärde kvartalet valt att 
lägga ner enheten Ullna Strand då befolkningstillväxten i området inte ökar i 
samma utsträckning som kommunens tidigare prognoser visat. 

Almaskolan har haft ett positivt år kunskapsmässigt. Lokalerna är en fortsatt 
utmaning som Cedergrenska arbetar intensivt med. Målet är att hitta en ny lokal i 
närområdet.   

Helleborusskolorna är fortsatt Storstockholms största fristående resursskolor. 
Skolorna levererar hög kvalitet och har lång elevkö. Riksdagen har beslutat att 
benämningen resursskola ska införas i skollagen och det pågår en utredning om 
hur dessa skolor ska finansieras. Detta ser Cedergrenska som positivt då behovet 
av skolplatser på resursskolor är stort. Önskan är att detta segment ska växa då 
behovet av en skolform som erbjuder extrastöd i undervisning till barn med NPF-
diagnoser och behov av anpassad undervisning ökar ständigt. Intrycket är att 
kommunerna inte ensamma kan hantera detta.   
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Segment Gymnasium  

Elevantal Q4 21/22 Q3 21/22 Q4 20/21 

Totalt antal elever i gymnasiet i slutet av 
perioden 3 332 3 334 2 841 

Utveckling jmf med föregående period -0,1%     

Utveckling y/y 17,3%     
 
Gymnasiesegmentet med drygt 3 300 elever vid periodens slut utgör nära hälften 
av Cedergrenskas verksamhet och intäkt.  

Elevutvecklingen under läsåret har varit stabil och antalet elever inom segmentet 
har varit högre än förväntat, samt även under det fjärde kvartalet. Som tidigare 
meddelats har gymnasiesegmentet utökats markant genom det nyligen 
förvärvade Växjö Fria Gymnasium, vilket medfört ett tillskott av drygt 500 
gymnasieelever. Den nya gymnasieskolan har visat motsvarande stabilitet 
avseende elevtal under det gångna kvartalet. 

I juni avslutade den sista årskursen i Atletica Idrottsgymnasium sina studier och 
Cedergrenska kommer fortsättningsvis fullt ut att bedriva verksamheten i Kista 
under varumärket Tibble Campus Kista. För den relativt nystartade 
gymnasieskolan Tibble Campus Kista med cirka 170 elever finns en tydlig 
indikation på ett förbättrat sammanvägt resultat.  

På Marina läroverket genomfördes en regelbunden kvalitetsgranskning under det 
fjärde kvartalet. Skolinspektionen återkommer med ett återföringssamtal den 
närmaste tiden kring de fyra delar som på olika sätt kan utvecklas. Rapporten går 
att ta del av i sin helhet på Skolinspektionens webbplats.  

Inför kommande läsår kan det konstateras att Tibble Campus Täby och Växjö Fria 
Gymnasium ökar sina organisationer med ytterligare en klass vardera. Tibble 
Campus Kista ökar antalet elever i årskurs ett med cirka 70 procent jämfört med 
föregående år, med bibehållen antagningsnivå. Den nya profilen inom kriminologi 
har uppskattats bland sökande till skolan inför kommande läsår. Satsningen har 
varit en av de viktigaste för att attrahera fler studiemotiverade elever till skolan. 

Stockholms Idrottsgymnasiums organisation är oförändrad inför kommande läsår 
och antar lika många elever till läsåret 22/23 som tidigare år. Det stora 
idrottsintresset bland gymnasieelever i Stockholm kvarstår och det finns en 
indikation på att det håller i sig. Under det fjärde kvartalet har Cedergrenska 
funnit lösningar för att förbättra förutsättningarna att erbjuda skolluncher med 
hög kvalitet. 

Under ledning av försteläraren Henrik Mickos tilldelades Tibble Campus Täby 
under läsåret projektmedel från Nordplus på 1,35 miljoner kronor för att finansiera 
ett forskningsprojekt som bedrivs mellan skolor från Baltländerna, Finland och 
Sverige. Projektmedlen kommer att brukas under tre år framöver och ska göra 
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det möjligt för elever samt lärare från de fem länderna att träffas i vetenskapliga 
konferenser och gemensamma forskningsprojekt. I maj tog Tibble Campus Täby 
emot elever och lärare från de övriga länderna för att presentera och diskutera 
resultatet i det forskningsprojekt som bedrivits under året. I projektet har eleverna 
studerat Fytoremediering, en process som syftar till att sanera förorenad jord, 
vatten eller luft med hjälp av växter. 
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Ägare och aktieinformation    

Cedergrenska AB är ett svenskt publikt aktiebolag bildat den 18 december 2017 
och registrerat hos Bolagsverket den 8 januari 2018. Bolaget registrerades i Täby 
kommun, Stockholms län, Sverige. Bolaget regleras av och verksamheten bedrivs 
i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Nuvarande firma (tillika 
handelsbeteckning) registrerades den 22 september 2020. 

Vid ingången av verksamhetsåret uppgick Bolagets aktiekapital till 695 954 SEK. 
Totalt antal aktier är 11 599 240 stycken fördelat på över 2 000 aktieägare.  

I tabellen nedan bygger på Euroclears aktiebok per 30 juni 2022. 

 

Aktieägare Antal aktier 
Andel av kapital och röster 

(procent) 

Niklas Pålsson 2 108 537 18,2% 

Håkan Söderström 1 805 760 15,6% 

Daniel Andersson genom bolag, 
Ignoramus AB 1 279 332 11,0% 

Christian Drougge genom bolag, 
Berkshore AB 1 248 832 10,8% 

David Sandgren genom bolag, 
ETOD Holding AB 1 147 398 9,9% 

Enter Småbolagsfond 603 679 5,2% 

FE Småbolag Sverige 600 000 5,2% 

Övriga 2 805 702 24,1% 

Totalt antal utestående aktier 11 599 240 
                                                       

100% 

   

 
Incitamentsprogram 
Bolaget har inga långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare 
eller personal. 
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Övrigt koncernen 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Cedergrenskas verksamhet är beroende av de ersättningssystem som fastställs 
på nationell och kommunal nivå. Detta innebär att verksamheten inte enbart 
påverkas av efterfrågan på skolverksamhet, utan Cedergrenska och dess 
dotterbolag behöver även anpassa sig till och driva sin verksamhet utefter dessa 
system för att kunna tillhandahålla sina tjänster på ett effektivt sätt. Cedergrenska 
och dess dotterbolag verkar på en starkt reglerad marknad och påverkas därmed 
av ändringar i lagar, regler och myndigheters tolkningar och praxis exempelvis 
avseende begränsningar av möjligheten att bedriva skolverksamhet i vinstsyfte. 

För en noggrannare genomgång av risker hänvisas till Bolagets prospekt, 
publicerat den 10 maj 2021. 

Transaktioner med närstående 
Det finns ett upprättat hyresavtal med vd i ett av dotterbolagen, Anders Paulsen, 
på marknadsmässiga villkor med en total årshyra på 2 591 KSEK exklusive moms. 

Framtidsutsikter 
Cedergrenska lämnar ingen prognos. 

Redovisningsprinciper 
Årsredovisning och delårsrapporter upprättas i enlighet med 
Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). 

Uppställningar och värderingsprinciper i denna rapport överensstämmer med 
dem som används i senaste årsredovisning. 

För fullständiga redovisningsprinciper hänvisas till senast publicerade 
årsredovisning. 
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Finansiella rapporter 
Resultaträkning – koncernen 

  
Fjärde kvartalet 12 månader 

Belopp i KSEK 
apr-jun 
2022 

apr-jun 
2021 

jul 2021-
jun 2022 

jul 2020-
jun 2021 

Rörelsens intäkter         

Nettoomsättning, extern 197 136 156 242 733 462 577 618 

Övriga rörelseintäkter 20 140 6 608 56 743 30 178 

  217 276 162 850 790 205 607 796 

Rörelsens kostnader         

Råvaror och förnödenheter, externa -27 783 -18 198 -89 462 -64 266 

Övriga externa kostnader -49 789 -43 046 -173 016 -134 065 

Personalkostnader -130 445 -98 632 -463 769 -350 725 

Poster av engångskaraktär -5 283 -6 486 -9 482 -6 615 

Resultat före avskrivningar (EBITDA) 3 975 -3 694 54 475 51 919 

Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar -2 448 -2 625 -9 599 -9 360 

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) 1 527 -6 319 44 876 42 559 

Av-/nedskrivningar av goodwill -9 459 -5 087 -30 939 -18 466 

Övriga rörelsekostnader 0 -183 0 -207 

Rörelseresultat -7 932 -11 406 13 937 24 092 

Resultat från finansiella poster         

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 0 305 

Ränteintäkter och liknande resultatposter, externa -3 0 0 0 

Ränteintäkter och liknande resultatposter, interna 0 483 0 483 

Räntekostnader och liknande resultatposter, externa -864 -735 -2 708 -2 657 

Resultat efter finansiella poster -8 800 -11 659 11 229 22 223 

Resultat före skatt -8 800 -11 659 11 229 22 223 

Skatt på årets resultat 1 788 5 366 -7 063 -5 149 

Uppskjuten skatt -1 929 -1 595 -1 929 -1 595 

Nettoresultat -8 940 -7 887 2 237 15 479 

Moderföretagets aktieägare -8 936 -5 698 2 256 15 479 

Minoritetsintresse -4 -2 189 -19 0 

Resultat per aktie, före utspädning, SEK -0,77 -0,79 0,19 1,67 

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -0,77 -0,79 0,19 1,67 

Justerat resultat per aktie, före utspädning, SEK 0,50 0,37 3,68 4,39 
Justerat resultat per aktie, efter utspädning, SEK 0,50 0,37 3,68 4,39 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 11 599 240 9 951 611 11 599 240 9 247 777 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 11 599 240 9 951 611 11 599 240 9 247 777 

 

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) och Resultat före avskrivningar (EBITDA) innehåller även raderna 
”övriga rörelsekostnader” och ”poster av engångskaraktär”.  

 

 



 

15 (23)  Bokslutskommuniké 2021/22 

Balansräkning – koncernen 

Belopp i KSEK UB jun 2022 UB jun 2021 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     

Hyresrätter och liknande rättigheter 60 120 

Goodwill 195 326 165 966 

Summa immateriella anläggningstillgångar 195 386 166 086 

Materiella anläggningstillgångar     

Byggnader och mark 116 0 

Fartyg och pråm 11 657 10 866 

Nedlagda utgifter på annans fastighet 14 957 14 433 

Maskiner och tekniska anläggningar 1 970 2 647 

Inventarier, verktyg och installationer 20 745 19 649 

Summa materiella anläggningstillgångar 49 445 47 595 

Finansiella anläggningstillgångar     

Finansiella anläggningstillgångar 147 0 

Summa anläggningstillgångar 244 978 213 681 

      

Omsättningstillgångar     

Varulager med mera     

Råvaror och förnödenheter 241 204 

Färdiga varor och handelsvaror 0 35 

Summa varulager, förnödenheter mm 241 240 

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 1 763 400 

Skattefordringar 9 849 10 890 

Övriga kortfristiga fordringar 6 466 4 201 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 39 328 32 887 

Summa kortfristiga fordringar 57 406 48 378 

Kassa och bank 41 979 78 668 

Summa omsättningstillgångar 104 670 127 286 

SUMMA TILLGÅNGAR 344 604 340 967 
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Eget kapital och skulder 
 

Belopp i KSEK UB jun 2022 UB jun 2021 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     

Aktiekapital 696 696 

Övrigt tillskjutet kapital 145 916 145 916 

Summa balanserat resultat inkl. årets resultat -6 635 -8 807 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 139 977 137 805 

Innehav utan bestämmande inflytande 276 295 

Summa eget kapital 140 253 138 100 

Obeskattade reserver     

Summa obeskattade reserver     

Avsättningar     

Avsättningar för uppskjuten skatt 10 276 8 349 

Övriga avsättningar 0 22 

Summa avsättningar 10 276 8 371 

Långfristiga skulder     

Övriga skulder till kreditinstitut 30 375 35 000 

Summa långfristiga skulder 30 375 35 000 

Kortfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 35 333 45 833 

Förskott från kunder  133 1 208 

Leverantörsskulder 27 096 33 441 

Checkräkningskredit 12 863 6 191 

Skatteskulder 2 052 800 

Övriga kortfristiga skulder 21 647 19 512 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 64 576 52 512 

Summa kortfristiga skulder 163 700 159 496 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 344 604 340 967 
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Förändring i eget kapital – koncernen 
 

Värden i KSEK 
Aktie-

kapital  

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Balanserat 
resultat 

inklusive årets 
resultat 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande Summa 

Ingående värde 2021-07-01 696 145 916 -8 807 295 138 100 

Resultat kvartal 1     4 559 -12 4 547 

Förändring i Helleborus     -84   -84 

Utgående värde  
2021-09-30 696 145 916 -4 331 283 142 563 

Resultat kvartal 2     1 065 1 1 066 

Utgående värde  
2021-12-31 696 145 916 -3 266 283 143 629 

Resultat kvartal 3     5 567 -4 5 563 

Utgående värde  
2022-03-31 696 145 916 2 301 280 149 193 

Resultat kvartal 4     -8 936 -4 -8 940 

Utgående värde  
2022-06-30 696 145 916 -6 635 276 140 253 
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Kassaflödesanalys – koncernen 
 

  Fjärde kvartalet 12 månader 

Belopp i KSEK apr-jun 2022 apr-jun 2021 jul 2021-jun 
2022 

jul 2020-jun 
2021 

Den löpande verksamheten         

Resultat efter finansiella poster -8 800 -11 659 11 229 22 223 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 11 885 8 074 40 517 28 188 

  3 085 -3 585 51 746 50 411 

Skatt 6 141 -1 747 -4 752 -14 140 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 9 226 -5 332 46 994 36 272 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital         

Förändring varulager 24 16 -2 80 

Förändring kortfristiga fordringar -1 257 1 765 -5 560 -3 999 

Förändring kortfristiga skulder 15 065 11 768  298 14 591 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 058 8 218 41 730 46 944 

Investeringsverksamheten         

Förvärv av dotterföretag -529 -36 100 -60 003 -36 100 

Delavyttring dotterföretag 0 0 0 95 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 276 -716 -9 964 -14 213 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 805 -36 816 -69 966 -50 217 

Finansieringsverksamheten         

Förändring checkräkningskredit 969 -3 575 6 672 -4 690 

Upptagna lån 0 27 500 33 500 52 500 

Amortering av lån -11 750 -8 708 -48 625 -46 710 

Nyemissioner i moderföretag 0 75 470 0 75 470 

Utbetalad utdelning till moderföretagets aktieägare 0 0 0 -16 650 

     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10 781 90 687 -8 453 59 920 

Periodens kassaflöde 8 472 62 089 -36 689 56 646 

Likvida medel vid periodens början 33 506 16 579 78 668 22 022 

Likvida medel vid periodens slut 41 979 78 668 41 979 78 668 
 

 

   



 

19 (23)  Bokslutskommuniké 2021/22 

Resultaträkning – moderbolaget 
 

Belopp i KSEK apr-jun 2022 apr-jun 2021 jul 2021-jun 
2022 

jul 2020-jun 
2021 

  
  
        

Rörelsens intäkter 0 0 0 0 

Rörelsens kostnader 0 0 0 0 

Övriga externa kostnader -1 217 -3 691 -3 510 -4 193 

Rörelseresultat -1 217 -3 691 -3 510 -4 193 

Resultat från finansiella poster         

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 0 305 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 483 0 483 

Räntekostnader och liknande resultatposter -429 -66 -1 163 -68 

Resultat efter finansiella poster -1 646 -3 274 -4 673 -3 474 

Koncernbidrag 4 455 8 445 4 455 8 445 

Resultat före skatt 2 809 5 171 -218 4 971 

 Skatt på årets resultat (aktuell) -287 0 -287 0 

Nettoresultat 2 521 5 171 -505 4 971 
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Balansräkning – moderbolaget 
 

Belopp i KSEK UB jun 2022 UB jun 2021 

Anläggningstillgångar     

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i koncernföretag 214 529 146 094 

  214 529 146 094 

Summa anläggningstillgångar 214 529 146 094 

Omsättningstillgångar     

Fordringar hos koncernföretag 23 952 7 883 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 323 781 

Kassa och bank 114 49 843 

  24 389 58 507 

Summa omsättningstillgångar 24 389 58 507 

Summa tillgångar 238 919 204 601 

      

Eget kapital och skulder     

Eget kapital     

Bundet eget kapital     

Aktiekapital 696 696 

  696 696 

Fritt eget kapital     

Överkursfond 145 916 145 916 

Balanserat resultat 23 896 18 925 

Årets resultat -505 4 971 

  169 307 169 812 

Summa eget kapital 170 003 170 508 

Långfristiga skulder 25 375 11 667 

  25 375 11 667 

Kortfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut (KS) 17 000 15 833 

Leverantörsskulder 819 6 003 

Skulder till koncernföretag 24 857 0 

Övriga kortfristiga skulder 287 0 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 578 590 

  43 541 22 427 

Summa skulder 68 916 34 093 

Summa eget kapital och skulder 238 919 204 601 
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Nyckeltal 

  Fjärde kvartalet 12 månader 

Belopp i KSEK apr-jun 2022 apr-jun 2021 jul 2021-jun 2022 jul 2020-jun 2021 

Omsättningstillväxt procent 33% 19% 30% 20% 

EBITDA 3 975 -3 694 54 475 51 919 

Justerad EBITDA 9 258 2 792 63 957 58 534 

EBITA 1 527 -6 319 44 876 42 559 

EBITA-marginal 0,7% -3,9% 5,7% 7,0% 

Justerad EBITA 6 810 167 54 358 49 174 

Justerad EBITA-marginal 3,1% 0,1% 6,9% 8,1% 

Justerat nettoresultat, med återförda 
goodwillavskrivningar 5 802 3 685 42 658 40 560 

Nettoskuld 36 592 8 356 36 592 8 356 

Nettoskuld/ justerad EBITDA 0,6 0,1 0,6 0,1 

Genomsnittligt antal aktier 11 599 240 9 951 611 11 599 240 9 247 777 

Antal utställda aktier vid periodens slut 11 599 240 11 599 240 11 599 240 11 599 240 

Justerat nettoresultat per aktie, med 
återförda goodwillavskrivningar, SEK 0,50 0,37 3,68 4,39 

Antal barn och elever 6 792 5 952 6 792 5 952 
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Nyckeltalsdefinitioner 

 

Nyckeltal Definition 

Antal barn och elever Antal elever i grundskola, gymnasium och yrkesutbildning samt antal barn i förskola. 

Antal utställda aktier vid 
periodens slut 

Antal aktier enligt registreringsbevis vid periodens slut. 

EBITDA Resultat före räntor, skatt, och av- och nedskrivningar. 

Justerat EBITDA EBITDA med avdrag för större poster av engångskaraktär. 

EBITA Resultat före räntor, skatt, och av- och nedskrivning av goodwill. 

Justerat EBITA EBITA med avdrag för större poster av engångskaraktär. 

EBITA-marginal EBITA delat med totala intäkter. 

Justerad EBITA-marginal EBITA efter avdrag av poster av engångskaraktär, delat med totala intäkter. 

Genomsnittligt antal 
aktier 

Genomsnittligt antal aktier under perioden viktat för eventuella nyemissioner, från den 
dagen de nya aktierna registrerades hos Bolagsverket. 

Justerat nettoresultat, 
med återförda goodwill-
avskrivningar 

Nettoresultatet efter skatt med återlagda goodwillavskrivningar och utan poster av 
engångskaraktär. 

Justerat nettoresultat, 
med återförda goodwill-
avskrivningar, per aktie 

Nettoresultatet efter skatt med återlagda goodwillavskrivningar och utan poster av 
engångskaraktär, dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden. 

Nettoskuld Räntebärande skulder (exklusive leasingskulder) med avdrag för likvida medel och 
räntebärande fordringar. 

Nettoskuld/ Justerad 
EBITDA 

Nettoskulden dividerad med resultatet före räntor, skatt, och av- och nedskrivningar 
(Justerat EBITDA), rullande för de respektive senaste fyra kvartalen. 

Omsättningstillväxt Ökningen av innevarande periods skolrelaterade omsättning i relation till motsvarande 
omsättning samma period föregående år. 

 
 
Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor 
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport 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. 

 
Danderyd den 30 augusti 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Drougge        Björn Hammarström                Lotta Smith 
Styrelseordförande          Styrelseledamot            Styrelseledamot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                David Sandgren                                                Marie Wikner  
                              Styrelseledamot                                            Styrelseledamot 
 
 
 
Cedergrenska AB:s Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ.) 
 
För ytterligare information kontakta vd Niklas Pålsson. 
Telefon 073-4000231, e-post: niklas.palsson@cedergrenska.se 
 
Tidigare årsredovisningar finns tillgängliga på www.cedergrenska.se 
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