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RE Skolor AB

Org.nr. 559024-4579

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i KSEK.
Information om verksamheten
RE Skolor AB koncernen (Koncernen) bedriver gymnasieskolor under namnen Cybergymnasiet och Donnergymnasiet, resursskolor
under namnet Snitz, yrkeshögskoleutbildningar under namnet KYH samt grundskola och fritidshem under namnet Enskede Byskola.
Koncernens verksamhet bedrivs i Stockholm, Göteborg och Malmö och bolagen har sina säten i Stockholms stad.
Samtliga dotterföretag bedriver sedan 2013-07-01 sin verksamhet i kommission för Swedish Education Group AB med redovisning av
balans- och resultaträkningar i moderföretaget Swedish Education Group AB.
Flerårsjämförelse
Koncernens ekonomiska utveckling i
sammandrag
Omsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Res. i % av nettoomsättningen
Soliditet (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Avkastning på totalt kapital (%)

2019/2020
378 408
16 104
134 857
4,3 %
56,7 %
21,0 %
12,8 %

2018/2019
347 237
12 579
135 522
3,5 %
48,6 %
19,0 %
9,8 %

2017/2018
313 476
4 229
122 543
1,3 %
46,8 %
7,4 %
4,4 %

2016/2017
289 650
-1 558
92 445
neg
48,0 %
neg
neg

2015/2016
216 850
-18 220
104 202
neg
32,2 %
neg
neg

2019/2020
0
-5 192
54 980
neg
53,5 %
neg
neg

2018/2019
0
-4 494
51 868
neg
66,7 %
neg
neg

2017/2018
0
-5 440
51 812
neg
75,4 %
neg
neg

2016/2017
0
-7 289
51 851
neg
85,9 %
neg
neg

2015/2016
2 302
128
83 976
5,5 %
61,7 %
0,25 %
0,24 %

Flerårsjämförelse RE Skolor
Omsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Res. i % av nettoomsättningen
Soliditet (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Avkastning på totalt kapital (%)

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver, med avdrag för uppskjuten skatt,
i förhållande till balansomslutningen
Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till
balansomslutningen
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och
obeskattade reserver, med avdrag för uppskjuten skatt
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Ägarförhållanden
Bolaget helägs av REF IV Luxembourg S.á.r.l (REF IV) med säte i Luxemburg.
Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Koncernen visar för fjärde året i rad positiva och växande resultat. Den genomsnittliga tillväxten för denna fyraårsperiod överstiger
10% per år. Detta har medfört att Koncernens stabilitet stärkts och soliditeten överstiger nu 55%. De positiva resultaten har medfört
att Koncernen, med goda resultat, har investerat i måluppfyllelse och förbättrad pedagogisk kvalitet där måluppfyllelsen har ökat
under de senaste åren. Ett positivt kassaflöde möjliggör också kontinuerlig utveckling av verksamheten, investeringar i våra lokaler
och flyttar till nya lokaler samt inköp av inventarier och utrustning. Vi har under året planerat för och genomfört större
lokalinvesteringar, främst inom Cybergymnasiet Stockholm, men också flyttat koncernfunktionerna till ett nytt huvudkontor i augusti
2019.
Från den 18 mars 2020 genomfördes i stort sett all undervisning på Koncernens gymnasier och yrkeshögskolor på distans. Redan före
Covid 19-utbrottet hade Koncernen en digitaliseringsstrategi med väletablerade system och rutiner för distansundervisning baserade
på digital infrastruktur såsom Google Classroom. Infrastrukturen har utvecklats och testats över ett flertal år på alla skolor vilket
innebar en smidig och effektiv övergång till distansbaserad undervisning inom de berörda skolorna. Från och med höstterminen har de
berörda skolorna återigen öppnats och handlingsplaner för att undvika eventuell smittspridning samt upprätthållande av pedagogisk
verksamhet arbetas fram kontinuerligt.
Trots att Coronapandemin har haft en betydande påverkan på verksamheten har den ekonomiska påverkan varit begränsad och
resultatet har utvecklats positivt till följd av lägre kostnader under Q4. Detta utrymme har dels använts till digitala investeringar och
dels till välgörenhet där Koncernen har skänkt totalt 55.000 portioner till olika organisationer i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Vi budgeterar för verksamhetsåret 2020/2021 ett växande positivt resultat till följd av de ökade kvalitativa insatserna och en
prognostiserad elevtillväxt som är understödd av den växande demografin inom vårt största affärsområde, gymnasieskola.
Tillväxtresan inom vår yrkeshögskoleverksamhet (KYH) fortsätter och vi har de senaste två åren nära fördubblat antalet elever i denna
verksamhet. Myndigheten för Yrkeshögskola (MYH) har utökat antalet studieplatser på yrkeshögskola de senaste åren och sköt under
våren till ytterligare medel som svar på Statens ökade anslag.
Verksamheterna inom Snitz växer även dem och vi ser en icke avtagande efterfrågan för denna elevgrupp och undervisningssituation,
främst på gymnasienivå. I Stockholmsregionen kommer till hösten 2020 en ny ersättningsmodell
att börja gälla för gymnasierna, där i stort sett samtliga kommuner ingår.
I Enskede byskola investerade vi återigen stora resurser såsom utbyte av elinstallationer och vatten- och avloppsstammar.
Trots den stora lärarbristen har vi hittills varit framgångsrika med att rekrytera behöriga lärare med legitimation, något som ytterligare
stärker vår kvalitativa utveckling och visar på att Koncernens skolor är attraktiva arbetsplatser. Koncernen hade vid den senaste
beräkningen 84% legitimerade lärare i våra verksamheter.
För att öka måluppfyllelsen har vi via ett projekt initierat redan 2017 satt den ökade närvaron i våra två Cybergymnasier som högsta
prioritet. Vi ser detta som grundstenen för att eleverna skall kunna tillgodogöra sig undervisningen. Frånvaron leder bland annat till att
elever hoppar av gymnasieskolan och riskerar att hamna utanför både arbetsmarknaden och högre studier. För att på
Cybergymnasierna öka måluppfyllelsen har vi under året fortsatt med den tidigare implementerade kartläggningen och insatserna på
individnivå för att identifiera de elever med svårigheter att nå målen. Måluppfyllelsen för året har som ett resultat ökat på Koncernens
skolor.
Våra EHT-satsningar har fortsatt med utökad bemanning, då det är en viktig parameter för elevernas måluppfyllelse och närvaro.
Under hösten 2019 outsourcade vi också vårdgivaransvaret, elevhälsans medicinska insats samt EHT bemanning till en extern part.
Den 30 juni avvecklades verksamheten Cybergymnasiet i Göteborg till följd av att hyreskontraktet inte förlängdes då lokalerna skall
byggas om. I Samband med att vi lämnade lokalerna försvann också samtliga åtaganden för desamma.
I slutet av juni 2019 ingicks en avsiktsförklaring avseende nya skollokaler för Donnergymnasiet i Göteborg och i oktober tecknades
ett hyresavtal med inflyttning den 1 november 2021.
Det finns per 200630 inga pågående juridiska processer mot Bolaget.
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Förväntad framtida utveckling och väsentliga riskfaktorer
Våra gymnasieelevers hemkommuner visar i sina prognoser information om att antalet 16-åringar ökar de kommande åren. I takt med
att detta ålderssegment ökar, ökar också rekryteringsbasen för vårt största segment, gymnasieskolor. De orter, Stockholm, Göteborg
och Malmö, där vi bedriver verksamhet har en betydligt starkare demografisk tillväxt än övriga delar av landet. Under hösten 2020
visar Bolaget fortsatt tillväxt.
Några av våra skolor har fortfarande ledig kapacitet. Varje tom plats som kan fyllas med en ny elev eller utbildningsdeltagare innebär
en intäktsökning som endast genererar en begränsad kostnadsökning vilket får en positiv effekt på Koncernens resultat och lönsamhet.
Potentialen i förbättrat kapacitetsutnyttjande är betydande fö Koncernen.
Operationella risker
Verksamheten
Frågan om tilläggsbelopp för våra elever i särskilda behov inom Snitzverksamheten fortsätter att utgöra en intäktsmässig riskfaktor.
Detta mot bakgrund av att betalningsviljan hos en del kommuner, vars barn och ungdomar vi undervisar, har minskat. Det finns dock
några kommuner som fokuserar på denna elevgrupp till skillnad från de som frånsäger sig sitt ansvar för dessa ungdomar.
Vi verkar uteslutande i tre olika storstadsregioner med totalt olika förutsättningar att bedriva skolverksamhet då respektive kommun
dikterar villkoren för skolpengen och eventuella tilläggsbelopp.
Under våren har regeringen gjort stora ekonomiska tillskott till kommunerna, trots det är det allt fler kommuner som flaggar för sämre
ekonomi. Vi har förstått att vissa diskuterar att göra mindre höjningar av skolpengen än de annars skulle ha gjort. Vår bedömning är
att kommunerna i praktiken kommer att få svårt att skära ner på kostnaderna för skolan. Lika villkors-principen säkerställer att elever,
oavsett val av huvudman, får samma förutsättningar och resurser.
Tillstånd
Koncernen har tillstånd för att bedriva friskolor på grundskole- och gymnasienivå. Skolinspektionen som är tillsynsmyndighet för
grund- och gymnasieskolor gör löpande inspektioner av Koncernens olika skolor. Dessa protokollförs och Skolinspektionen lämnar
efter genomförd inspektion förslag till åtgärder. Lämnade förslag åtgärdas i normalfallet omedelbart. Om inte skolorna följer
Skolinspektionens anvisningar kan vite utdömas eller tillståndet att bedriva skolverksamhet återkallas. Delegationsordning från
huvudman till rektor reglerar respektive parts ansvarsområden enligt lag. Under året har Cybergymnasiet Göteborg och Snitz
Grundskola genomgått inspektion utan anmärkningar. Det finns inga pågående inspektioner per bokslutsdagen.
Ansvar och egendom
Eventuella fel och brister som kan uppstå i koncernens verksamhet skulle kunna leda till krav på ansvarsskyldighet och skadestånd.
Koncernen har ett centralt koordinerat försäkringsskydd och tillgång till extern försäkringsrådgivare.
Koncernens uppfattning är att bolaget har ett fullgott försäkringsskydd och den direkta risken bedöms därmed vara begränsad.
Koncernens största rörelsetillgångar utgörs av kundfordringar, förutbetalda kostnader i form av hyror och upplupna intäkter. Dessa
fordringar är uteslutande mot stat, kommun och hyresvärdar där risken för obestånd är mycket begränsad.
Externa risker
Politiska och legala
Bolaget och utbildningsmarknaden påverkas av politiska beslut och av den politiska debatten i samhället. Vissa politiska beslut kan
leda till förändringar i lagar och bestämmelser som påverkar verksamheten. Denna risk har minskat på senare tid.
Mediala
Den privata utbildningsbranschen är sedan en tid i det massmediala blickfånget men vi ser att det mediala intresset minskat sedan
debatten om vinster i välfärden avslutades sommaren 2018. Negativ och ibland felaktig publicitet från förhållanden hos bolag i
branschen kan påverka Bolagets rykte och elev-/personalrekrytering negativt.
Finansiella
Bolaget har inga materiella betalningsanmärkningar registrerade. Bolaget bedriver ett aktivt cash managementarbete där frekventa
likviditetsprognoser är en av grundstenarna vilken effektivt hanterar den finansiella risken.
Verksamheten bedrivs endast i Sverige och intäkts- och betalningsflödena är i svensk valuta (SEK).
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Investeringar
Koncernen har fortsatt sina investeringar i lokalförbättringar på samtliga skolor och de årliga ny- och utbytesinvesteringarna i möbler
och utrustning har genomförts enligt långsiktig utbytesplan.
Den största enskilda investeringen har under sommaren 2019 utförts i Cybergymnasiet Stockholms lokaler där en ny cafeteria har
byggts, kapaciteten i matutlämning utökats samt byggnation av ett nytt bibliotek. Detta för att bättre kunna möta den ökade efterfrågan
på utbildningsplatser på skolan. Vidare har ett flertal lokaler på Snitz på Hagagatan bättre anpassats till verksamheten.
Under sommaren 2019 genomfördes, på Enskede byskola, byte av elinstallationer och elstammar samt att fönstren renoverades. Under
våren och sommaren 2020 har vatten- och avloppsstammar bytts ut.
Projekteringen av de nya lokalerna för Donnergymnasiet har startat under våren och kommer att fortgå fram till inflyttning i november
2021.
Under våren har ett nytt avtal för multifunktionsskrivare upphandlats för hela Bolaget, detta vid sidan av de digitala elevverktyg som
vi årligen upphandlar.
Slutligen förbättras IT-infrastrukturen inkluderande det trådlösa nätverket med nya accesspunkter och WiFi-hotspots kontinuerligt. Vi
arbetar med att investera i "Wi-Fi på kran" för samtliga våra enheter dvs. vi outsourcar installation och övervakning av nätverken till
tredje part för att få en stabilitet i nätverken, effektiv hantering samt snabb hjälp vid eventuella driftsavbrott. Samtliga skolor är
uppkopplade mot denna outsourcade lösning med som mest en hastighet om 2GB/sekund.
Koncernens förändring i eget kapital

Aktiekapital
Eget kapital 2019-06-30
Årets vinst

50

Övrigt
tillskjutet
kapital
51 710

Annat eget
kapital inkl
årets resultat
14 153
10 598

Summa eget
kapital

Belopp vid årets utgång

50

51 710

24 751

76 511

Aktiekapital

Fritt eget
kapital
39 055
-4 493

Årets
resultat
-4 493
4 493
-5 193
-5 193

Totalt eget
kapital
34 612

65 913
10 598

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång per 2019-06-30
Resultatdisposition enl beslut av årstämma
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

50
50

34 562

Resultatdisposition (kronor)
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
Balanserade vinstmedel
årets förlust
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

34 561 562
-5 192 570
29 368 992
29 368 992
29 368 992
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RESULTATRÄKNING
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Not

Koncernen
2019-07-01
2018-07-01
2020-06-30
2019-06-30
378 169
15 353
393 522

347 237
10 113
357 350

0
0
0

0
0
0

-39 872
-107 125
-214 216

-35 717
-101 601
-196 633

0
-4 539
0

0
-4 489
0

-14 998
-376 211

-10 026
-343 977

0
-4 539

0
-4 489

17 311

13 373

-4 539

-4 489

56
-1 263
-1 207

0
-794
-794

56
-709
-653

0
-5
-5

Resultat efter finansiella poster

16 104

12 579

-5 192

-4 494

Resultat före skatt

16 104

12 579

-5 192

-4 494

-5 507

-3 970

0

0

10 598

8 609

-5 192

-4 494

Rörelsens kostnader
Utbildningskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

3, 6
6

Moderbolaget
2019-07-01
2018-07-01
2020-06-30
2019-06-30

7,8
9

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat

10

Årets resultat
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

Koncernen
2020-06-30
2019-06-30

Moderbolaget
2020-06-30
2019-06-30

Not

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar

11
12

250
582
832

749
794
1 543

0
0
0

0
0
0

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och ombyggnad av lokaler

13

63 231
63 231

65 689
65 689

0
0

0
0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Övriga långfristiga fordringar
Uppskjuten skattefordran

14
15
16

0
1 389
11 646
13 035

0
1 389
17 153
18 542

51 710
0
0
51 710

51 710
0
0
51 710

77 098

85 774

51 710

51 710

6 676
3 576
22 773
33 025

4 525
45
22 714
27 284

0
3 257
0
3 257

0
0
107
107

24 734
24 734

22 464
22 464

13
13

51
51

57 759

49 748

3 270

158

134 857

135 522

54 980

51 868

Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Koncernen
2020-06-30
2019-06-30

Moderbolaget
2020-06-30
2019-06-30

Not

Eget kapital, koncern
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital Koncern

50
51 710
24 751
76 511

50
51 710
14 153
65 913

Eget kapital, moderföretag
Bundet eget kapital
Aktiekapital

18

Fritt eget kapital
Aktieägartillskott
Balanserat resultat
Årets vinst
Summa eget kapital, moderföretag

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver

Avsättningar

Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

20

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

50
50

51 710
-17 148
-5 193
29 369

51 710
-12 655
-4 493
34 562

29 419

34 612

0
0

0
0

32
32

32
32

2 867
7
2 874

15 068
7
15 075

2867
0
2867

15068
0
15068

389
389

3 583
3 583

0
0

0
0

2 833
14 865
0
693
6 502
30 190
55 083

4 334
12 751
0
582
6 982
26 302
50 951

0
12
22 650
0
0
0
25 529

0
47
2 061
0
0
48
17 224

134 857

135 522

54 980

51 868

19

Arvode för rådgivningstjänster
Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar

Långfristiga skulder

50
50

21

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

Not

Koncernen
2019-07-01
2018-07-01
2020-06-30
2019-06-30

Moderbolaget
2019-07-01
2018-07-01
2020-06-30
2019-06-30

17 311

13 373

-4 539

-4 489

14 998
55
-1 263
-449

10 026
0
-794
-2 965

0
55
-709
0

0
0
-5
0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

30 652

19640

-5 192

-4494

Kassaflöde från förändringar av
rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga
fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder
Minskning(-)/ökning(+) av avsättningar

-5742
6081
-12200

-5 698
5731
4 000

-3150
20506
-12200

-64
550
4000

Kassaflöde från den löpande verksamheten

18791

23 673

-38

-8

-11 828
0
0

-18 172
-1 389
0

0
0
0

0
0
0

-11 828

-19 561

0

0

Finansieringsverksamheten
Upptagna långfristiga lån
Amortering långfristiga lån

-4 695

7 000
-9 395

0
0

0
0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-4 695

-2 395

0

0

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

2269
22 464

1 717
20 747

-38
51

-8
58

Likvida medel vid årets slut

24 734

22 464

13

51

Investeringsverksamheten
Förvärv av inventarier, verktyg och
installationer
Depositioner
Återbetalning av lån från utomstående

13
15
15

Kassaflöde från investeringsverksamheten
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NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderings principer överensstämmer med årsredovisningslagens bestämmelser och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).
Vid värdering av tillgångar och skulder på företagsnivå beaktas skatteeffekten, vilken redovisas som uppskjuten skatteskuld.
Dock beaktas inte uppskjuten skatt på koncernmässig positiv eller negativ goodwill.
Moderföretaget tillämpar samma värderingsprinciper som koncernen
Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar bestämmande inflytande. Vid
bedömning av om bestämmande inflytande föreligger, tas hänsyn till innehav av finansiella instrument som är potentiellt
röstberättigade och som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till röstberättigade andelar (t ex optioner och
konvertibla skuldebrev). Bestämmande inflytande föreligger normalt när moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än
50% av rösterna.
Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden vilket innebär att dotterföretagens beskattade och obeskattade egna
kapital inräknas i koncernens egna kapital endast till den del det intjänas efter förvärvet.
Rörelseförvärv
Moderföretaget upprättar förvärvsanalys per förvärvstidpunkten för att identifiera koncernens anskaffningsvärde dels för
andelarna, dels för dotterföretagets tillgångar, skulder och avsättningar. Rörelseförvärv redovisas i koncernen från och med
förvärvstidpunkten. Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten beräknas som summan av köpeskillingen, dvs verkligt
värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder samt utgifter som är direkt hänförliga
till rörelseförvärvet. Exempel på utgifter är transaktionskostnader. I köpeskillingen ingår villkorad köpeskilling, förutsatt att
det vid förvärvstidpunkten är sannolikt att köpeskillingen kommer att justeras vid en senare tidpunkt och att beloppet kan
uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten justeras på balansdagen och när den
slutliga köpeskillingen fastställs, dock ej senare än ett år efter förvärvstidpunkten.
Goodwill fastställs efter separat redovisning av identifierbara immateriella tillgångar och beräknas som det överskjutande
beloppet av summan av verkligt värde för fastställd ersättning och det verkliga värdet per förvärvstidpunkten för
identifierbara nettotillgångarna.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade internvinster har i koncernen eliminerats i sin helhet,
utan beaktande av minoritetsandelar.
Ansvarsförbindelse
Är det vid förvärvstidpunkten sannolikt att köpeskillingen kommer att justeras vid en senare tidpunkt och beloppet
En ansvarsförbindelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst
bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisats som skuld
eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.
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Intäkter
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för
lämnade rabatter.Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer erhållas. Intäkterna redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras företaget och intäkterna kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna består av skolpeng för respektive elev som får sin utbildning på någon av Swedish
Education Group koncernens skolor och andra kommunala bidrag för utbildningsverksamhet. Intäkterna har resultatförts den
period de tillhör.
Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och banktillgodohavanden samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan
omvandlas till kontanter samt är föremål för en obetydlig risk för värdeförändringar. För att klassificeras som likvida medel
får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. Kassamedel och banktillgodohavanden kategoriseras
som ”Lånefordringar och kundfordringar” vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. På grund av att
bankmedel är betalningsbara på anfordran motsvaras upplupet anskaffningsvärde av nominellt belopp.
Redovisning av kassaflöden
Kassaflödesanalys redovisas enligt den indirekta metoden. De redovisade kassaflödena omfattar endast transaktioner som
medför in- och utbetalningar.
Finansiella instrument
Hyresintäkter från uthyrning av företagets lokaler redovisas linjärt över leasingperioden. Finansiella instrument som
redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och
låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Swedish Education Group blir part i instrumentets avtalsmässiga
villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut
eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka som klassificeras som
anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda
osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
som överstiger 12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i
resultaträkningen.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som
räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten
det redovisade beloppet som ska återbetalas.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal
kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och
reglering av skulden avses ske.
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer koncernen om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon utav de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivningen redovisas i
resultaträkningen Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet
prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga.
Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas som skillnaden mellan tillgångens
redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflöden diskonterade med
tillgångens ursprungliga effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som
diskonteringsränta.
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NOTER
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas
utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när
det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte
skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som
redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. I moderföretaget redovisas obeskattade reserver inklusive
uppskjuten skatteskuld. I koncernen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar med bestämbara nyttjandeperioder som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över
tillgångens uppskattade nyttjandeperiod, vilken uppskattas till 5 år. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder
omprövas minst i slutet av varje räkenskapsår, effekten av eventuella ändringar i bedömningar redovisas framåtriktat.

Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. Vid Swedish Education AB:s förvärv av två rörelser som
bedrev utbildningsverksamhet som skedde 2010 och 2012 kunde dessa verksamheter samordnas med koncernens
verksamhet och denna samordning har betydande kostnadsbesparande effekter som beräknas kvarstå under lång tid. Den
goodwill som uppkom vid förvärven skrivs därför av på 10 år. Vid RE Skolor AB:s förvärv av Swedish
Education-koncernen understiger det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna det i förvärvsanalysen upptagna värdet
av bolagets nettotillgångar och skillnaden har tagits upp som en koncernmässig negativ goodwill som intäktsförts i
koncernresultaträkningen.
Immateriella anläggningstillgångar
Härvid tillämpas följande avskrivningsprocent:
Härvid tillämpas följande avskrivningsprocent:
Goodwill

10 %
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i
skick att användas samt uppskattade utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången och återställande av plats där
den finns. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt
att framtida ekonomiska förmåner som kan hänföras till posten kommer koncernen till godo och att anskaffningsvärdet för
densamma kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande
utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens värde minskat med bedömt restvärde vid
nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod.
Härvid tillämpas följande avskrivningsprocent:
Härvid tillämpas följande avskrivningsprocent
Förbättringsåtgärder på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar samt inventarier, verktyg och
installationer
Datorer

5%
20%
33%

Bedömda nyttjandeperioder, restvärden och avskrivningsmetoder omprövas minst i slutet av varje räkenskapsperiod,
effekten av eventuella ändringar i bedömningar redovisas framåtriktat.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från rapporten över finansiell ställning vid utrangering
eller avyttring, eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången.
Den vinst eller förlust som uppstår vid utrangering eller avyttring av tillgången, utgörs av skillnaden mellan eventuella
nettointäkten vid avyttringen och dess redovisade värde, redovisas i resultatet i den period när tillgången tas bort från
rapporten över finansiell ställning.
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella anläggningstillgångar exkl goodwill
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för materiella och immateriella anläggningstillgångar för att
fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens
återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna
återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken
tillgången hör.
Återvinningsvärdet är det högre värdet av det verkliga värdet minus försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid
beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt
som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången.
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet,
skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning
ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen.
Då en nedskrivning sedan återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande enhetens) redovisade värde till det omvärderade
återvinningsvärdet, men det förhöjda redovisade värdet får inte överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om
ingen nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning
redovisas direkt i resultaträkningen.
Aktier och andelar i koncernföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och
koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.
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Aktieägartillskott och koncernbidrag
Lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Lämnat aktieägartillskott redovisas i moderföretaget som ökning av andelens redovisade värde och i det mottagande
företaget som ökning av eget kapital. Moderföretaget gör därefter en prövning huruvida nedskrivningsbehov föreligger.
Återbetalning av lämnat aktieägartillskott redovisas som minskning av andelens redovisade värde och återbetalning av
erhåller aktieägartillskott redovisas som en minskning av eget kapital när beslutet om återbetalning fattats.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, det är sannolikt att
ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.
Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker.
Avsättningar för omstruktureringar redovisas bara om en fastställd och utförlig omstruktureringsplan har utarbetats och
införts, eller om företaget minst har offentliggjort planens huvuddrag till dem som berörs av den. Avsättningar redovisas inte
för utgifter som hör samman med den framtida verksamheten.
En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen.
Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. Avsättningar diskonteras till
sina nuvärden där pengars tidsvärde är väsentligt.
Ersättningar till anställda
Förmånsbestämda pensionsplaner redovisas enligt erhållna besked från PRI. Pensionsförpliktelsen som säkerställts genom
tecknande av en kapitalförsäkring värderas till kapitalförsäkringens redovisade värde.Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga
ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga
ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en
ersättning.
Ersättningar efter avslutad anställning: I Swedish Education Group förekommer såväl avgiftsbestämda planer som
förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har
inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt
åtagande. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförs. Swedish Education Group
redovisar förmånsbestämda pensionsplaner med K3s förenklingsregler. I Sverige har företaget bl.a. förmånsbestämda planer
som innebär att pensionspremier betalas och dessa planer redovisas som avgiftsbestämda planer.
Ersättningar vid uppsägning: Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en anställning före den
normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte
mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad
när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa
uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.
Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga
en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som
inte är ett finansiellt leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som
förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentlig överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal
klassificeras som operationella leasingavtal. Koncernen har endast operationella leasingavtal.
Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt over leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt
sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.

Finansiella risker
Koncernen är genom sin verksamhet. Koncernen är genom sin verksamhet exponerat för olika typer av finansiella risker
såsom marknads-, likviditets- och kreditrisker. Marknadsriskerna består i huvudsak av ränterisk och valutarisk. Det är
bolagets styrelse som är ytterst ansvarig för exponering, hantering och uppföljning av koncernens finansiella risker.
Styrelsen har möjlighet att besluta om tillfälliga avsteg från den fastställda finanspolicyn.
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Not 2

Uppskattningar och bedömningar
Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
För att upprätta de finansiella rapporterna måste företagsledningen och styrelsen göra bedömningar och antaganden som
påverkar tillgångs- och skuldposter, respektive intäkts- och kostnadsposter redovisade i bokslutet samt lämnad information i
övrigt. De uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål som behandlas gällande skatt är de som bedöms vara
de viktigaste för en förståelse av de finansiella rapporterna, utifrån betydelsen av bedömningarna och osäkerheten.
Förutsättningarna för koncernens verksamhet ändras successivt, vilket medför att dessa bedömningar kan förändras.
Skatt
Bedömningar görs för att bestämma uppskjutna skattetillgångar. Koncernen måste därvid bedöma sannolikheten för att de
uppskjutna skattefordringarna kommer att utnyttjas för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster. Det verkliga
resultatet kan avvika från dessa bedömningar bland annat på grund av ändrat framtida affärsklimat och ändrade skatteregler.
Swedish Education Group redovisar per 200630 uppskjutna skattefordringar uppgående till TSEK 11.646 (17.153).
Outnyttjade underskottsavdrag uppgår till totalt TSEK 55.197. Koncernen upprättar löpande detaljerade resultatprognoser
för de kommande åren. De framtida skattemässiga överskotten enligt dessa prognoser är underlag för beräkningen av
uppskjuten skattefordran. Ändrade bedömningar av sannolikhet för utnyttjande kan således påverka resultatet såväl negativt
som positivt.
RE Skolor AB:s underskottsavdrag uppgår till TSEK 21.503 men ligger ej till grund för beräkning av uppskjuten
skattefordran mot bakgrund av att Skatteverket inte har fattat beslut om bolagets beskattning i senaste inkomstdeklarationen
vid årsredovisningens påskrift.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 3

Inköp och försäljning inom
koncernen
2019/2020

2018/2019

2019/2020

2018/2019

55

0

55

0

Koncerninterna räntor
Koncerninterna inköp eller försäljningar har ej förekommit.
Not 4

Koncernförhållanden
Bolaget helägs av REF IV Luxembourg S.à.r.l. med säte i Luxemburg. Koncernredovisning för detta bolag finns att tillgå på
bolagets adress:
13-15 Avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg.

Not 5

Disposition av vinst eller förlust
Förslag till disposition av bolagets
vinst
Till årsstämmans förfogande står
Balanserade vinstmedel
årets förlust

34 561
-5 192
29 369

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

29 369
29 369
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Not 6

Övriga rörelseintäkter

Koncernen
2019/2020
2018/2019

I nettoomsättningen ingår intäkter
från
Tjänster
Lönebidrag,lärarlönelyft
Skadestånd
Försäkringsersättningar
Hyror
Övriga rörelseintäkter

Not 7

Ersättning till revisorer

378 169
10 330
4 500
0
284
239
393 522

Koncernen
2019/2020
2018/2019

Revisionsuppdrag

Not 8

Leasingavtal - Operationell leasing
leasegivare

347 237
9 713
0
227
173
0
357 350

Moderbolaget
2019/2020
2018/2019

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Moderbolaget
2019/2020
2018/2019

400

452

0

0

400

452

0

0

Koncernen

Moderbolaget

2019/2020

2018/2019

2019/2020

2018/2019

62 820

61 438

0

0

60 392

63 461

0

0

132 814
154 043
347 249

141 082
46 946
251 489

0
0
0

0
0
0

Under perioden kostnadsförda
leasingavgifter
Framtida minimileasingavgifter, som
ska erläggas avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller tilll betalning senare än ett
år men inom fem år
Förfaller till betalning senare än 5 år

Not 9

Personal

Koncernen
2019/2020
2018/2019

Moderbolaget
2019/2020
2018/2019

Medelantalet anställda
Medelantalet anställda bygger på av
bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en
normal arbetstid.

Antal anställda
varav kvinnor
varav män

314
175
139
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Org.nr. 559024-4579

NOTER
Löner, ersättningar m.m.
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

Övriga anställda:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Sociala kostnader
Summa styrelse och övriga

2 665
531
3 196

2 586
486
3 072

0
0
0

0
0
0

148 081
13 601
161 682
45 806
210 684

131 623
12 484
144 107
45 445
192 624

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4

4

0

0

2
1

2
1

0

0

Fördelning ledande
befattningshavare per balansdagen
Kvinnor
andra personer i företagets ledning
Män
Styrelseledamöter
andra personer i företagets ledning

Utöver pensionskostnader för verkställande direktör har bolaget inte iklätt sig några förpliktelser för styrelse och
verkställande direktör.
Styrelsen i dotterbolagen och i RE Skolor AB har inte erhållit något styrelsearvode under räkenskapsåren.
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Org.nr. 559024-4579

NOTER
Not 10

Skatt på årets resultat
Koncernen

2019/2020

2018/2019

11 646
11 646

17 153
17 153

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt

16 104

12 579

Skatt 22,% / 21,4 %

-3 446

-2 767

Skatteeffekt av:
Omvärdering uppskjuten skatt
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Underskottsavdrag
Förändring Uppskjuten skatt
Summa

634
-466
0
3 912
-5 507
-5 507

0
1 775
0
-4 542
-3 970
-3 970

2019/2020

2018/2019

-5 193

-4 494

1 111

989

-151
0
-960
0
0

880
0
109
989
989

Koncernen
2020-06-30
2019-06-30

Moderbolaget
2020-06-30
2019-06-30

Uppskjuten skatt hänförlig till
temporära skillnader

Moderbolaget
Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
Skatt 22% / 21,4%
Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Underskottsavdrag
Förändring Uppskjuten skatt
Summa

Not 11

Goodwill
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde
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4 983

4 983

0

0

4 983
-4 234
-498

4 983
-3 736
-498

0
0
0

0
0
0

-4 732
251

-4 234
749

0
0

0
0

RE Skolor AB

Org.nr. 559024-4579

NOTER
Not 12

Övriga immateriella
anläggningstillgångar

Koncernen
2020-06-30

2019-06-30

2020-06-30

2019-06-30

2 117

2 117

0

0

2 117
-1 323
-212

2 117
-1 111
-212

0
0
0

0
0
0

-1 535
582

-1 323
794

0
0

0
0

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 13

Inventarier, verktyg och
installationer

Koncernen
2019-06-30

2020-06-30

2019-06-30

112 467
11 831
-7 317

94 296
18 171
0

0
0
0

0
0
0

116 982
-46 777
2 819
-9 793

112 467
-37 462
0
-9 316

0
0
0
0

0
0
0
0

-53 751
63 231

-46 777
65 689

0
0

0
0

Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Företag
Organisationsnummer
Swedish Education Group AB
556504-2255

Säte
Stockholm

Antal/Kap.
andel %
100

Uppgifter om eget kapital och
resultat
Swedish Education Group AB
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde
Not 15

Moderbolaget

2020-06-30
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 14

Moderbolaget

Andra långfristiga fordringar
Koncernen
Depositioner
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde
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2020-06-30

2019-06-30

Redovisat
värde
51 710

Redovisat
värde
51 710

51 710

51 710

Eget kapital

Resultat

107 285

16 289

51 710

51 710

51 710
51 710

51 710
51 710

2020-06-30

2019-06-30

1 389

1 389

1 389
1 389

1 389
1 389

2020-06-30

2019-06-30

RE Skolor AB

Org.nr. 559024-4579

NOTER
Not 16

Uppskjuten skatt
Koncernen

2020-06-30
Temporär
skillnad
55 198

Aktiverade underskottsavdrag
Utgående värde

Uppskjuten
skattefordran
11 646
11 646
11 646

Uppskjuten
skatteskuld
0
0
0
2019-06-30

Temporär
skillnad
77 967

Aktiverade underskottsavdrag
Utgående värde

Uppskjuten
skattefordran
17 153
17 153
17 153

Moderbolaget

2020-06-30

Aktiverade underskottsavdrag
Utgående värde

Aktiverade underskottsavdrag
Utgående värde
Not 17

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Temporär
skillnad
0

Uppskjuten
skattefordran
0
0

Uppskjuten
skatteskuld
0
0
2019-06-30

Temporär
skillnad
0

Uppskjuten
skattefordran
0
0

Uppskjuten
skatteskuld
0
0

Koncernen

Moderbolaget

2020-06-30

2019-06-30

2020-06-30

2019-06-30

13 831
8 942
22 773

14 953
7 761
22 714

0
0
0

0
107
107

Förutbetald hyra
Övriga poster

Not 18

Upplysningar om aktiekapital
Antal aktier
50 000

Kvotvärde per
aktie
1

Koncernen
2020-06-30
2019-06-30

Moderbolaget
2020-06-30
2019-06-30

Antal aktier
Not 19

Uppskjuten
skatteskuld
0
0
0

Avsättningar
Arvode för rådgivartjänster
Skatteskuld

2 867
7
2 874
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15 068
7
15 075

2867
0
2867

15068
0
15068
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NOTER
Not 20

Långfristiga skulder

Koncernen
2020-06-30
2019-06-30

Amortering inom 2 till 5 år
Amortering efter 5 år
Not 21

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

389
0
Koncernen

Not 23

Ställda säkerheter

0
0

Moderbolaget

2019-06-30

2020-06-30

2019-06-30

18 138
5 617
3 980
2 455
30 190

16 062
4 988
5 014
238
26 302

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Koncernen
2020-06-30
2019-06-30

Moderbolaget
2020-06-30
2019-06-30

Företagsinteckningar

17 779

17 779

0

0

Summa ställda säkerheter

17 779

17 779

0

0

Eventualförpliktelser

Koncernen
2020-06-30
2019-06-30

Renoveringar 2019/2020 enl
hyreskontrakt
Renoveringar 2020/2021 enl
hyreskontrakt
Renoveringar 2021/2022 enl
hyreskontrakt

Not 24

0
0

2020-06-30

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster
Upplupna löner

Not 22

3 583
0

Moderbolaget
2020-06-30
2019-06-30

0

3 477

0

0

2 237

2 453
0
0
5 930

0
0
0
0

0
0
0
0

1 584
3 821

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.
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Moderbolaget
2020-06-30
2019-06-30
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Org.nr. 559024-4579

NOTER

Stockholm den

Michael Weber
Styrelseledamot, Ordförande

Dan Parksjö
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har angivits den
BDO Mälardalen AB
Jakob Tenselius
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i RE Skolor AB
Org.nr. 559024-4579
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen.

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för RE Skolor AB för räkenskapsåret
2019-07-01 -- 2020-06-30.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 30 juni 2020 och av dessas
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga
delar.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
för koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
"Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
och koncernredovisningen upprättas och att de ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre
kan fortsätta verksamheten.

Vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.

• utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen och koncernredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
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• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen i enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för
styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen.
Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Vi måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens förvaltning för RE Skolor AB för räkenskapsåret
2019-07-01 -- 2020-06-30 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
"Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

Stockholm den

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

BDO Mälardalen AB

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till
de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

Jakob Tenselius
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och
koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande
sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
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