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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 framtiden.
-

Vår vision
Tillsammans skapar medarbetare och elever framtidens skola. Lärande är ett föredöme inom svensk skola när det gäller kvalité,
varumärke, resurseffektivitet och tillväxt.
Realgymnasiet vår gymnasieskola
Lärande driver gymnasieskolor, undervarumärket 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 2453 (2199).
-

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 projektform med stöd av problembaserat lärande.

Er/aska/an vår grundskola
Lärande driver grundskolor, under varumärket Erlaskolan. Totalt finns tre skolor, två i Norrköping och en i Falun. Till och med
vårterminens slut fanns också en Erlaskola i Katrineholm. Det totala elevantalet har under året varit 962 (957).
-

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.

Koncernförhållande
Lärande i Sverige AB är ett aktiebolag som ägs till 100% av Lärande i Östergötland Förvaltnings AB, org.nr 556765-4529.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Lärande har ansökt om nya tillstånd för start av grundskolor och gymnasieprogram.
Ett nytt Realgymnasiet startade i Helsingborg höstterminen 2015.
Lärande har inlett ett samarbete med Mekonomen Group för att skapa ett nytt fordonsprogram som ska möta dagens kompetenskrav
i verkstäderna. Fordonsutbildningen kommer att heta Promeisterprogrammet och erbjudas i Lund och Stockholm med start
hösten 2017.
Erlaskolan i Katrineholm avvecklades efter vårterminens slut. Anledningen till beslutet var för få elever tillsammans med brist på
behörighet och kontinuitet bland personal. Avvecklingen gjordes strukturerat och i ett mycket gott och nära samarbete med
Katrineholms kommun.
Lärande i Sverige AB bildade per 1juli2015 en mervärdeskattegrupp med övriga koncernbolag i Lärandekoncernen.
Grupphuvudman i mervärdeskattegruppen är Lärande i Östergötland Förvaltnings AB. Innevarande räkenskapsår är också
det första året som bolaget ingår i ett kommissionärsförhållande med Lärande i Östergötland Förvaltnings AB (kommittenten). Detta
innebär att i samband med årsbokslutet förs resultatet från Lärande i Sverige AB över till kommittenten, vilken deklarerar inkomstrespektive mervärdesskatt för hela kommissionärsgruppen. Se vidare under Redovisningsprincper kommissionärsredovisning.
-
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Väsentliga hndeIser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets
utgång.
Företagets förväntade framtida utveckling
Lärande i Sverige AB har med ett positivt ekonomiskt resulta
t ökat sin omsättning genom organisk tillväxt till årets 460
Mkr.
Kommande verksamhetsår 2016/2017 beräknas omsätt
ningen öka till 483 Mkr.
Lärande har en god ekonomisk situation med stabilt kassafl
öde som ger en trygg ekonomisk bas för Lärandes skolverksamh
et.
All vinst återinvesteras enligt ägardirektivet i verksamheten
.
Företaget planerar för en fortsatt expansion och har ansökt
om tillstånd för start av skolor på flera oder i Sverige.
Lärande har kontinuerlig omvärldsbevakning och följer
faktorer som påverkar företagets utveckling. Det kan vara demog
rafisk
utveckling, kommunernas ersättningsnivåer och tillgån
g på behöriga lärare, men också politiska beslut som kan
påverka
företagets verksamhet Fakturering sker huvudsakligen
ll kommuner och kreditrisken bedöms därför liten. För risker
vad gäller
egendom- och ansvarsskador har Lärande via företagsförsäk
ringen ett gott försäkringsskydd.
Utvecklingsarbete
Företaget bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete syfte
i
att konceptualisera utbildningsutbudet. Dessa kostnader belasta
r
löpande resultatet.

Flerårsöversikt
(Not 16)
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Rörelsemarginal (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Ralansomslutning (tkr)
Soliditet (%)
Antal anställda (genomsnitt heltidstjänster)

2015116
460 406
37734
8,2%
113,0%
93675
35,6%
443

2014/15
399 681
28010
7,0%
58,1%
102 127
40,3%
413

2013114
358 728
24999
6,9%
74,0%
92618
36,5%
369

2012/13
282 840
21 211
7,5%
85,0%
72539
34,4%
282

Jämförelsetalen för år 2012/13 har inte räknats om enligt
K3.
Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
Balanserat resultat
Arets resultat
disponeras så att
i ny räkning överföres

29 901 256
0
29 901 256

29 901 255
29 901 256
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Resultaträkning
2015-07-01
-2016-06-30

2014-07-01
-2015-06-30

460 406 477
5 615 398
466 021 875

399 681 229
4 020 674
403 701 904

1,2
3

-191 033 215
-229 942 432

-159 464 796
-207 937 091

4

-7 258 649
0
428 234 296
37 787 579

-7 777
484
-375 663
28 038

573
224
683
220

0
-53 523
-53 523
37 734 056

108
-136
-28
28 010

545
740
195
025

Not
NettoomsMtning
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 rnteintkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skaft

5

Överfört till Kommittenten
Skatt

på

årets

Årets resultat

resultat

6

500 000
36 234 056

-21 220 000
6 790 025

-36 234 056
0
-0

0
-1 954 057
4 835 968
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Balansräkning
Not

2016-05-30

2015-06-30

5413017
17057498
22470515

5227594
14746517
19974112

22470515

19974112

14048213
2 597 560
1145 341
22723852
40514967

13929238
0
466 336
17716 940
32112514

0

0

30689677
71 204 644

50040127
52152 641

93 675 159

102 126 752

TILLGÅNGAR

Ånläggningstiligångar
Materiella antäggningstillgångar
Utgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

7
8

Summa anläggningstillgångar
Omsäftningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upptupna intäkter

9

Kortfristiga placeringar
Kassa ochbank
Summa omsäftningsUllgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

13
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Balansräkning
Not

2016-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

-

Eget kapital
Bundet eget kapital

--

2015-06-30

-

10

Aktiekapital (400 aktier)
Reservfond

200 000
40 000
240 000

200 000
40 000
240 000

29901 256
0
29901256
30141 256

25065287
4835968
29901256
30141 256

4160000

14087000

0

1150071

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
-—

-

—
—

Summa eget kapital

Obeskaftaderese,ver

11

Avsättningar

12

Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar

1119786

0

1119786

1150071

13501 934
15469862
0
6730245
22552076

18000000
488 583
6214994
21 031 067

58254118

58748426

93675159

102 126 752

2016-06-30

2015-06-30

12700000
Inga

12700000
Inga

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncemföretag
Aktuella skatteskulder
Övhgaskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not
POSTER INOM LINJEN
Ställdasäkerheter
Ansvarsförbindelser

15

11 013 782

6 (14

Lärande i Sverige AB
556571-5892

Kassaflödesanalys
2015-07-01
-2016-06-30

2014-07-01
-2015-06-30

37 787 579

28 038 220

7 258 649
-228 408
0
1119786
45937607

7 777 573
484 224
0
36300017

0
-53 523
4236214
41 647 869

108 545
-136 740
-6442914
29 828 908

Förändringar i rör&sekapital
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rårelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5804893
4524413
40367389

-3551 841
3874149
30151 216

In vestefings verksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av imateriella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-11 926 645
0
2 400 000
-9526645

-11 810 707
0
53 000
-11 757 707

Finansieringsverksamheten
Förändring skuld till koncernbolag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-50 191 194
-50 191 194

-15 932 989
-15 932 989

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

-19 350 451
50040127
30 689 677

2460520
47579607
50 040 127

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.
Avskrivningar och nedskrivningar
Vinst vid försäljning av inventarier
Förlust vid utrangering av inventarier
Övriga

avsättningar

Erhåller ränta
Erlagd ränta
Betald

inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
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Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper m.m.
Allmänna redovisningspdnciper
Arsredovisningen har upprättats enligt Arsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Arsredovisning och
koncernredovisning (K3):

Koncerntillhörig het
Modedöretaget som upprättar koncernredovisning vilken företaget ingår är Lärande i Östergötland Förvaltnings AB (org.nr. 5567654529) med säte i Norrköping.

lntäkts redovisning
Intakten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar intäkten till nominellt
värde (faklurabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel.

Ränta och utdelning
Ersättning i form av ränta och 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 tillförlitligt sätt.
Offentliga bidrag
Offentliga bidrag redovisas som intäkt 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 leasingpehoden.
Se vidare not 2.
Ersättningar till 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 och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker takt
med inijänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmänsbestämda 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.
Företagel 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, dessa redovisas som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1.
Koncernbidraq
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposihon.
Komm issio närs redovisning
Bolagen som ingår i Lärandekoncernens kommissionärsgrupp bedriver verksamheten i kommission åt kommittenten Lärande
i Östergötland Förvaltnings AB, org.nr 5567654529. De enskilda kommissionärsbolagen bedriver utbildningsverksamheten löpande
under räkenskapsåret och i samband med årsbokslutet förs resultatet från respektive kommissionärsbolag över till kommiftenten.
Kommissionärsbolagens bidrag till kommittenten redovisas på egen radi resultaträkningen som “Resultat överfört till kommittenten”
respektive ‘Resultat överfört från kommissionärsföretag”.
Kommittenten är det enda skattesubjektet i gruppen och deklarerar inkomst- respektive mervärdesskatt för hela
kommissionärsgruppen.
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Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskdvningar.
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
linjärt över den förväntade nyttjandeperioden,
Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella anläggninQstitlgångar
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 uppaftetade immatedetia anläggningstillgångar
Företaget tillämpar den s.k “kostnadsföringsmodellen” avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. 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 värderingstillfället 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.
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Noter

Not 1 Arvode till revisorer
2015116

2014/15

179 687

201 250

19375
34 063
233 125

115 970
49 375
366 595

2015/16
60 895 903

2014/15
57 037 382

Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget
Annan revisionsverksarnhet
Skatlerådgivning
Övriga tjänster

Not 2 Leasingavtal leasetagare
-

Qperatione// leasing
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavlal
Ska betalas inom 1 år
Ska betalas inom 2-5 år
Ska betalas senare än Sår

61
168
114
344

646 961
219 673
769903
636 537

61 769 868
138476880
118 667 894
318 914 642

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 oder i landet för att bedriva
skolverksamhet. Hyreskostnaden för dessa lokaler utgör 78 % av årets kostnadsförda leasingavgifter för 2015/16 (85 % av summan
inom 1 år, 97 % av summan inom 2-5 år. 100 % av summan senare än 5 år). De framtida hyreskostnaderna är beräknade med ett
indexpåslag på 1,01-1.20 med undantag fdr de avtal där det specifikt framgår att indexuppråkning inte sker under de sista
kontraktsåren.

Not 3 Anställda och personalkostnader
Mode/antalet anstä//da
Män
Kvinnor

2015/16
147
296
443

2014/15
139
274
413

2015116

2014/15

1 069 043
159 452 929
160 521 972

2 444 206
145 061 825
147 506 031

384 472
11 985 674
52 347 807
64717953

0
11 093 760
46 259 346
57353106

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

1)

Pensions- och Övriga sociala kostnader
Pension skostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal
1) 1 beloppet ingår för 2014/15 fakturerade arvoden med 2 269 206 kr
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2016-06-30

2015-06-30

50%
50%

50%
50%

50%

50%

50%

50%

2015116

2014115

13%

0%

0%

0%

2015116
-11 427 000
11 427 000
0
0
-1 500 000
-1 500 000

2014115
-18 000 000
980 000
-3 000 000
-1 200 000
-21 220 000

2015116
0
0
0

2014115
2052 658
-98 601
1 954 057

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

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom
koncernen
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag
inom koncernen

Not 5 Bokslutsdispositioner

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

Not 6 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Summa redovisad skaft

Genomsnittlig effektiv skaftesats

28,8%

Avstämning av effektiv skattesats
Redovisat resultat före skaft
Skatt på redovisat resultat enligt
gällande skattesats (22 %):
Skafteeffekt av:
Ej avdragsgill nedskrivning
Ränta periodiseringsfond
Övriga

ej

avdragsgilla

kostnader

Redovisad skaft
Effektiv skattesats

0

6 790 025

0

1 493 806

0
0
0
0

308
13
138
1 954

-

282
452
518
057

288%

Upplysningar om uppskjuten skatte fordran och skatteskuld
Vad avser förändringen av uppskjuten skatteskuld. se not Avsättningar
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Not 7 Utgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärden
Arets anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Omkiassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffning svärd en
ngående avskrivningar
Färsäljningar/utrangeringar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde

-

2016-06-30

2015-06-30

8 679 734
2 606 778
-309 548
0
10976964

7 310 258
1 538 226
-168 750
0
8679734

-3452 140
54887
-2 166 694
-5 563 947

-1 634 476
117510
-1 935 174
-3 452 140

5413017

5227594

2016-06-30

2015-06-30

27806112
9319868
-2758172
34367807

18544110
10272481
-1 010 479
27806112

NotS Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Arets anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffnin gsvärden
Ingående avskrivningar
Färsäljningar/utrangeringar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

Utgående redovisat värde

-13 059
841
-5 091
-17 310

594
241
956
309

-9930753
524 495
-3 653 336
-13 059 594

17057499

14746518

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

2015-06-30
227 000
10183652
2 757 503
4 548 785
17716940

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter
Färutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda leasingavgifter
Övriga förutbetalda kostnader
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Not 10 Förändring av eget kapital
Sundet eget kapital
AktieReservkapital
fond

Fr/II eget kapital
Balanserat
Are ts
resultat
resultat

Totalt

Ingående balans 2014-07-01

200 000

40 000

18014420

7050867

25305287

Överföring resultat föregående år
Arets resultat
Utgående balans 201 5-06-30

0
0
200 000

0
0
40 000

7 050 867
0
25 065 267

-7 050 867
4835968
4 835 966

0
4 835 968
30 141 255

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

0
0
200 000

0
0
40 000

4835968
0
29 901 255

-4835968
0
0

0
0
30 141 255

2016-06-30
0
0
0
0
0
0
4160000
4160000

201 5-06-30
677 000
383 000
767 000
4600000
1800000
3000000
2660000
14087000

2016-06-30

2015-06-30

1150 071
0
-1150071
0
0

1 248 672
0
0
-98 601
1150071

0
1119786
1119786

0
0
0

1119786
1119786

0
0

2016-08-30

2015-06-30

0
0

12 000 000
0

Not 11 Obeskattade reserver
Periodiseringsfond avsatt 2010
Periodiseringsfond avsatt 2011
Periodiseringsfond avsatt 2012
Periodiseringsfond avsatt 2013
Periodiseringsfond avsatt 2014
Periodiseringsfond avsatt 2015
Ackumulerade överavskrivningar

Not 12 Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång
Ärets avsättningar
Skuld överförd till kornmittent
Under året återförda belopp

Se även not 6 Skatt på årets resultat.
Övriga avsättningar
Belopp vid årets ingång
Arets avsättningar

Speciflkation Övriga avsättningar
Avvecklingsreserv

Not 13 Checkräkningskredit

Beviljad kredit
Utnyttjad kredit
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Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader

2016-06-30
1147086
12362290
8346954
695 747
22 552 017

2015-06-30
668 278
12231168
7651177
480 444
21 031 061

2016-06-30

2015-06-30

12700000
12700000

12700000
12700000

12700000

12700000

Not 15 Ställda säkerheter
Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar

Summa ställda säkerheter

Not 16 Nyckeltalsdefinitioner
Röra lsemarg ipal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
Justerat eget kapital
Eget kapital med tillägg för obeskattade reselver som reducerats med uppskjuten
skatt.
Avkastning på eget kapital
Resultat etter finansiella poster i procent av justerat eget kapital
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Norrköping den 25oktober2016

/

Jan Vikstrom
Ordförande

Majila

strom

Matthias Trygg
Verkställande direktör

erätte e ar lämnats d n 25oktober2016

Mats Rundgren
Auktoriserad Revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman Lärande i Sverige AB, org.nr 556571-5892
Rapport om årsredovisninqen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Lärande i
Sverige AB för räkenskapsåret 2015-07-01 2016-06-30.
-

Styrelsens och verkställande dfrektörens ansvar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på tel.
Revlsorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grund
val av min revision. Jag har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel
aktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i års
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, Vid denna riskbedöm
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovis
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört
en revision av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Lärande i Sverige
AB för räkenskapsåret 2015-07-01 2016-06-30,
-

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och
det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust och om förvaltningen på grundval av min revision.
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag
utöver min revision av årsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för
att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Lärande i Sverige
ABs finansiella ställning per den 30 juni 2016 och av dess
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt års
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar,
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

A mrnher irm of Err,st & ounq Glob

Mats Rundgren
Auktoriserad revisor

