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Förvaltningsberäftelse

Information om verksamheten
Lärande i Sverige AB (Lärande) bedriver friskolor på gymnasie- och grundskolenivå.
Vår mission
Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden
och i framtiden.
-

Vår vision
Tillsammans skapar medarbetare och elever framtidens skola. Lärande är ett föredöme inom svensk skola när det gäller kvalité,
varumärke, resurseffektivitet och tillväxL
Realgymnasiet- vår gymnasieskola
Lärande driver gymnasieskolor, under varumärket Realgymnasiet, på fjorton orter Malmö, Göteborg, Borås, Linköping, Norrköping.
Nyköping. Eskilstuna, Stockholm, Uppsala. Gävle, Västerås, Lund, Helsingborg och Sundsvall. Det totala elevantalet under året
har varit 2676 (2453).
Realgymnasiets utbildningar drivs i nära samverkan med näringsliv och den bransch som respektive utbildning ska förbereda
eleverna för. Verksamheten tillämpar en väl utvecklad integrering mellan kärnämnen och karaktärsämnen. En stor del av elevernas
arbete sker i projekfform med stöd av problembaserat lärande.
Edaskolan vår grundskola
Lärande driver grundskolor under varumärket Erlaskolan. Totalt finns tre skolor, två i Norrköping och en i Falun. Till och med
vårterminen 2016 fanns också en Erlaskola i Katrineholm. Det totala elevantalet har under året varit 803 (962).
-

Lärande arbetar systematiskt med att utveckla det pedagogiska konceptet i syfte att erbjuda en god kvalitativ utbildning med en sund
ekonomi som säkerställer vårt långsiktiga agerande. Verksamhetens medarbetare är mycket aktiva i det pedagogiska
utvecklingsarbetet.
Gemensamt för både Realgymnasiet och Erlaskolan är att stor vikt läggs vid att eleverna ska lyckas under sin skoltid, avseende
såväl betyg som personlig utveckling.
Lärande i Sverige AB ingår i en mervärdeskattegrupp med övriga koncembolag 1 Larandekoncemen.
Grupphuvudman i mervardeskattegruppen är Lärandegruppen i Sverige AB (fd Lärande i Östergötland Förvaltnings AB).
Bolaget ingår också i ett kommissionärsförhållande med Lärandegruppen i Sverige AB (kommittenten). Detta innebär
att i samband med årsbokslutet förs resultatet från Lärande i Sverige AB över till kommittenten, vilken deklarerar
inkomst respektive mervärdesskatt för hela kommissionärsgruppen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Lärande i Sverige AB har genom ett samarbete med Mekonomen Group skapat ett nytt fordonsprogram för att möta dagens
kompetenskrav i verkstäderna. Utbildningen har namnet ProMeister Fordon och startade i Lund och Stockholm hösten 2017.
För all möta besöksnäringens ökade utmaningar avseende kompetensförsöijning planerar Lärande i Sverige en ny hotellutbildning
i samverkan med Nordic Choice Hotels inför höstterminen 2018.

Förvantad framtida utveckling samt risker och osäkerhetsfaktorer
Larande i Sverige AB har med ett positivt ekonomiskt resultat ökat sin omsättning genom organisk tillväxt till årets 494 Mkr (460 Mkr).
Kommande verksamhetsår 201712018 beräknas omsättningen öka till 531 Mkr.
Lärande har en god ekonomisk situation med stabilt kassaflöde som ger en trygg ekonomisk bas för Lärandes skolverksamhet.
All vinst återinvesteras enligt ägardirektivet i verksamheten.
Företaget planerar för en fortsatt expansion och har ansökt om tillstånd för start av skolor på flera orter i Sverige.
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Larande har kontinuerlig omväddsbevakning och föer faktorer som påverkar företagets utveckling. Det kan vara demografisk
utveckling, kommunernas ersättningsnivåer och tillgång på behöriga lärare, men också politiska beslut som kan påverka
företagets verksamhet. Fakturering sker huvudsakligen till kommuner och kreditrisken bedöms därför liten. För risker vad gäller
egendom- och ansvarsskador har Lärande via företagsförsäkringen ett gott försäkringsskydd.

Utvecklingsarbete
Företaget bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att konceptualisera utbildningsutbudet. Dessa kostnader belastar
löpande resultatet.

Ägarförhållanden
Lärande i Sverige AB är ett aktiebolag som ägs till 100% av Lärandegruppen Sverige AB (fd Lärande i Östergötland
Förvaltnings AB). org.nr 556765-4529.
Flerirtöversikt
Nettoomsättning «kr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Rörelsemarginal (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Balansomslutning (tkr)
Soliditet (%)
Antal anställda

2016(17
493 992
39 512
8.0%
116,2%
104 487
32,5%
436

2015116
460 406
37 734
8,2%
113,0%
93675
35,6%
443

2014115
399 681
28 010
70%
68,1%
102 127
40,3%
413

2013/14
358 728
24 999
6,9%
74,0%
92618
36,5%
369

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
Balanserat resultat
Arets resultat

29 901 256
0
29 901 256

disponeras så att
i ny räkning överföres

29 901 256
29 901 256
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Resultaträkn ing
2016-07-01
-2017-06-30

2015-07-01
-2016-06-30

493 991 694
11167104
505 158 798

460 406 477
5615398
466 021 875

2,3
4

-207 378 646
-250 460 640

-191 033 215
-229 942 432

5

-7514984
-305 010
465 659 280
39 499 518

-7258649
0
428 234 296
37 787 579

14446
-2136
12310
39511828

0
-53 523
-53523
37734056

-800 000
38711628

-1 500 000
36234056

-38 711 828
0
0

-36 234 056
0
0

Not
Neftoomsätt,ing
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring därav)
av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultatföreskaft

Överfört bli Kommittenten
Skatt på årets resultat
Årets resultat

6
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Balansräkning
—
—

Not

2017-06-30

201 6-06-30

4432668
21 785 660
26218328

5413017
17057498
22470515

26218328

22470515

13 222 264
0
4 173 857
20 858 375
38254495

14048213
2 597 560
1145341
22 723 852
40514967

40014320
78 268 815

30689677
71 204 644

104 487 143

93675159

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Utgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

7
8

Summa anläggningstillgångar
Omsäftnlngs tillgångar
Kodfnstiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsätbiingstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

9
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Balansräkning
Not

2017-06-30

2016-06-30

200 000
40000
240000

200 000
40000
240000

29901 256
0

29901 256
0
29901256
30141 256

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Sundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

10

-

——__________________________________

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets

resultat

Summa eget kapital

30141256

——

Obeskaftadereserver

11

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar

12

Kodfds tiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13

—

4960000

4160000

0
0
0

0
1119786
1119786

13116574
21 877 014
460 846
11 417 884
22513569
69385887

13501 934
15469862
0
10862358
18419964
58254118

104 487 143

93615160
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Rapport över förändringar i eget kapital

Bundet eget kapital
AktieReservkapital
fond

Fritt eget kapital
Balanserat
resultat

Arets
resultat

Ingående balans 2015-07-01

200 000

40 000

25 065 287

4 835 968

Omföring resultat föregående år
Årets resultat
Utgående balans 2016-06-30

o
0
200 000

0
0
40000

4 835 968
0
29901 255

-4 835 968
0
0

Omföring resultat föregående år
Årets resultat
Utgående balans 2017-06-30

o
0
200 000

0
0
40000

0
0
29901 255

0
0
0
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Kassaflödesanalys
201 6-01-01
-2017-06-30

201 5-07-01
-2016-06-30

39499518

37787579

7514984
0
300 605
-1119786
46195322

7255649
-228 408
0
1119786
45937607

14446
-2136
3058406
49 266 038

0
-53 523
4 236 214
41 647 869

-337 089
4263771
53192720

-5 804 893
4524413
40367389

lnvestohngsverksamheten
Förvärv av materiella anlaggningstillgångar
Avytthng av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-11 568 258
4 856
-11 563 402

-11 926 645
2 400 000
-9 526 645

Finansieflngsve*samheten
Förändring skuld till koncembolag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-32 304 676
-32 304 675

-50 191 194
-50 191 194

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

9 324 642
30689677
40014319

-19 350 451
50040127
30689676

Not
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassallödet mm.
Avskrivningar och nedskrivningar
Vinst vid försäljning av inventarier
Förlust vid utrangering av inventarier
Övrigaavsättrngar
--

--

-

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rör&sekapital
Förändring av rörelserordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-
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Noter

Noll Redovisningsprinciper m.m.

Allmänna redovisnlngsprinciper
Arsredovisningen har upprättats enligt Arsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Arsredovisning och
koncernredovisning (1<3)

Koncerntillhörighet
Modedöretaget som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är Lärandegruppen i Sverige AB (fd Lärande i Östergötland
Förvaltnings AB)! org.nr. 556765-4529, med säte i Norrköping.

lntäktsredovisning
Intäkten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar intäkten till nominellt
värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel.

Ränta och utdelning
Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska
fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlithgt sätt

Offentliga bidrag
Offentliga bidrag redovisas som intakt då den framtida prestation som krävs för att erhålla bidraget utförts. 1 de fall bidragen erhålls
innan prestationen utförts, redovisas bidragen som skuld i balansräkningen. Offentliga bidrag värderas till det verkliga värdet av vad
företaget har erhållit eller kommer att erhålla.

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Se vidare not 3.

Ersättnlngartill anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar innefattar
bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker
i takt med intjänandet. Ersattningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda
pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare
sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda
pensionsplaner. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.
1 företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en
kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Företagets övriga planer klassificeras
som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglema i BFNAR 2012:1.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.
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Kommissio närsredovis n ing
Bolagen som ingår i Lärandekoncernens kommissionärsgrupp bedriver verksamheten i kommission åt kommittenten
Lårandegruppen i Sverige AB (fd Lärande i Östergötland Förvaltnings AB), org.nr 556765-4529. De enskilda
kommissionärsbolagen bedriver utbildningsverksamheten löpande under räkenskapsåret och i samband med årsbokslutet
förs resultatet från respektive kommissionärsbolag över till kommittenten, Kommissionärsbolagens bidrag till kommittenten
redovisas på egen rad i resultaträkningen som “Resultat överfört till kommittenten” respektive ‘Resultat överfört från
kommi ssio nårsfd relag”.
Kommittenten år det enda skattesubjektet i gruppen och deklarerar inkomst- respektive mervärdesskatt för hela
kommissionärsgruppen.

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anlaggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika
nyttjandeperioder.
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker
linjäd över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskhvningstider tillämpas:
lrnmateflella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Utgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

3-5 år
5 år

3-10 år
3-10 år

Internt upparbetade imrnatedella anläggningstillgån ger
Företaget tillämpar den sk. kosmadsfödngsmodellen avseende internt upparbetade immatedella anlåggningstillgångar. Metoden
innebär att samtliga interna utgifter för framtagande av en immateriell anläggningstillgång kostnadsförs direkt när de uppkommer.

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de
beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfällel till upplupet
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Noter

Not 2 Arvode till revisorer

Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget
Annan revisionsverksamhet
Skatterådgivning

Övriga !jnster

—

2016117

2015/16

143 750

179 687
0
19375
34 063
233125

29792
-

59583
233125
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Not 3 LeasingavI

-

Ieasetagare

Opera tionell leasing
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal
Ska betalas inom 1 år
Ska betalas inom 1-5 år
Ska betalas senare än Sår

2016117
60 074 234

2015116
60 895 903

64 924 278
174 673 300
128593140
368190719

61 646 961
166 219 673
114769903
344636537

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som operationella leasingavtal:
Hyreskontrakt avseende lokaler som löper under 1-15 år. Lärande i Sverige AB hyr lokaler på 15 orter i landet för att bedriva
skolverksamhet. Hyreskostnaden för dessa lokaler utgör 81 % av årets kostnadsförda leasingavgifter för 2016/17 (88 % av summan
inom 1 år, 97% av summan inom 2-5 år, 100% av summan senare än Sår). De framtida hyreskostnaderna är beräknade med ett
indexpåslag på 1,01-1,20 med undantag för de avtal där det specifikt framgår att indexuppräkning inte sker under de sista
kontraktsåren.

Not 4 Anställda och personalkostnader
Mode/antalet anställda
Män
Kvinnor

2016/17
141
.

2015/16
147

.
.

438

443

2016/17

2015116

1 200 287
172549930
173 750217

1 069 043
159452929
160521 972

431 924
13 798 230
57 365 139
71595292

384 472
11 985 674
52 347 807
64717953

50%
50%

50%
50%

37%

50%

63%

50%

2016/17

2015/16

16%

13%

0%

0%

Löner och andra orsättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga

anställda

—

Pensions- och övriga sociala kostnader
Pensionskostnader för st’reIse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande
befattningshavare
Andel män bland övriga ledande
befattningshavare

Not 5 Inköp och försäljning mellan koncemföretag
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom
koncernen
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag
inom koncernen
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Not 6 Bokslutsdispositioner
2016/17
0
0

2015/16
-11 427 000
11 427 000

-800 ODD
-800 000

-1 500 000
-1 500 000

2017-06-30

2016-06-30

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade
a ns kaif n in gsvä rde n

10976964
443 402
-2 305 504
9114862

8679734
2 606 778
-309 548
10976964

Ingående avskrivningar
Försaljningar/utrangeringar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

-5563947
2 304 641
-1 423 088
4682194

-3452 140
64 687
-2 166 694
-5563947

4432668

5413017

2017-06-30

201 6-06-30

30 946
11124
-1 078
40 992

059
856
209
706

24 384 364
9319868
-2758 172
30 946 059

-13 888
773
-6091
-19 207

561
410
896
047

Lämnat koncernbidrag
Aterföring från periodiseringsfond
Skillnad mellan bokförd avskrivning och
avskrivning enligt plan

Not 7 Utgifter på annans fastighet

Utgående redovisat värde

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffning svärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangedngar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

Utgående redovisat värde

-9637
841
-5091
-13 888

846
241
956
561

21 785 659

17 057 499

2017-06-30
1 550 223
12135103
2 637 546
4 535 503
20858375

2016-06-30
2 480 000
11181 565
2 367 287
6 695 000
22723852

2017-06-30
Antal
400

2016-06-30
Antal
400
400

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna intäkter
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda leasingavgaffer
Övriga förutbetalda kostnader

Not 10 Antal aktier

Aktier

2017-06-30
Kvotvörde
500

2016-06-30
Kvotvärde
500

1
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Not 11 Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar

2017-06-30
4 960 000
4 960 000

201 6-06-30
4160000
4160000

2017-06-30

201 6-06-30

0
0
O

1150071
0
-1150071

Not 12 Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång
Arets avsattningar
Under året ianspråktagna belopp

-

Övriga avsättningar
Belopp vid årets ingång
Arets avsättningar
Under året ianspråktagna belopp
Under året åtefförda belopp

Spacifikation Övriga avsättningar
Avvecklingsreserv

1119786
o
-1 033 424
-86 362
0

0
0

0
1119786
0
0
1119756

—

1119786
1119786

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader

20 17-06-30
2 964 813
13 588 405
9 625 656
810 896
26 989 770

2016-06-30
1147086
12362290
8 346 954
695 747
22 652 077

2017-06-30

2016-06-30

1000000
1 000 000

12700000
12700 000

1 000 000

12700000

2017-06-30
0

201 6-06-30

Not 14 Ställda säkerbeter
Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut:
Företagsinteckningar

Summa ställda säkerhetar

NotiS Eventualfdrpliktelser

Övriga eventualförpliktelser

0

Not 16 Väsenuiga händelser efter balansdagens slut
Inga väsenlliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.

/
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Not 17 Disposition av vinst eller förlust
Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

2017-06-30

201 6-06-30

Balanserat resultat

29 901 256
0
29 901 256

29 901 256
0
29 901 256

29901 256
29 901 256

29 901 256
29 901 256

Årets

resultat

disponeras så att
i ny räkning överföres

Not 18 Nyckeltaisdefinitioner
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
Justerat eget kapital
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skaft.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Norrköping den 6 november 2017
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Revis ian sberätteise
Till bolagsstämman i Lärande i Sverige AB, org.nr 556671-5892

Rapport om år5redovisninqen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lärande i
Sverige AB för räkenskapsåret 2016-07-01 2017-06-30.
-

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig
het med å rsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse
enden rättvisande bild av Lärande i Sverige ABs finansiella
ställning per den 30juni 2017 och av dess finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisninaens

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 felaktig
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent
ligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgär
der bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi
sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

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 om
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi
teten i den interna kontrollen.

•

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

•

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

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys
ningarna, och om årsredovisningen återger de under
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild,

övriga delar.
Vi lillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
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 Lärande i Sverige AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som gruno för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande dlrektörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsreuovisningen ansvarar styrelsen och
verställande Cirektören för bedömningen av bolagets för
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
ocn att lämna en revisionsberättelse som innehåller vka utta
landen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo
visningen.

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 betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt
ning av Lärande Sverige AB för räkenskapsåret 2016-0701
2017-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
-

Vi tiilstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
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 Lärande i Sverige AS
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grunD för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi
tioner 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
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och

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.
Sam 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 räken
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk
ningen 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, 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 styrelsens motiverade
yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Norrköping den 14december2017

ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att oolagets organisation är utformad så att bokföringen.
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgär
der som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras
i överensstämmelse med lag och för att medelstörvaltningen
ska skötas på ett betryggande sätt.

Peter v2grring\
Auktorisera

Revlsorns 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 eller verkställande direktören i något väsent
ligt 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.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av botagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
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