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Ekonomifakta om fristående förskolor och skolor
Ekonomi i fristående för-, grund- och gymnasieskolor som drivs
som aktiebolag.
Den genomsnittliga rörelsemarginalen för företag som driver för-, grund- eller
gymnasieskola var 3,0 procent 2012. Resultatet efter avskrivningar var drygt 616
miljoner av en omsättning på 20,5 miljarder, en nedgång med 161 miljoner
kronor sedan förra årets genomgång. Företagen betalade knappt 150 miljoner
kronor i bolagsskatt.
246 av 906 företag gjorde en utdelning ur del av resultatet. Totalt delade företagen ut
endast 0,76 procent av den totala nettoomsättningen. Bland de 50 största företagen var
det inget som gjorde någon vinstutdelning.

Sammanställning (Förra årets siffror inom parentes)
Total nettoomsättning

20 541 146

(18 769 409) tkr

Totalt rörelseresultat efter avskrivningar

616 293

(777 479) tkr

Genomsnittlig rörelsemarginal

3,00%

(4,14 %)

Total skatt

149 633

(215 294) tkr

Totalt utdelat

156 758

(142 966) tkr

Total utdelning av nettoomsättning

0,76 %

(0,76 %)

Antal aktörer som gjort utdelning

246

(236)

Totalt antal företag i granskning

906

(940)

Metod - Ekonomi
Friskolornas riksförbund har sammanställt fakta om samtliga aktiebolag som driver
friskolor.
Vi har valt att avgränsa vår undersökning till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor
som drivs som aktiebolag. Detta har vi gjort av tre skäl:
1. Tendensen är att allt fler friskolor drivs som aktiebolag. I dag drivs 69 % av friskolorna
av aktiebolag, och 70 % av friskoleeleverna går i aktiebolagsdrivna skolor.
2. Det är lättast att granska aktiebolagen, eftersom deras årsredovisningar är offentliga
och lätta att sammanställa.
3. Det är framför allt ekonomin i aktiebolagen som diskuteras i debatten, och som därför
känns mest angelägna att redovisa.
Vår målsättning har varit att hitta en metod som är saklig, transparent och möjlig att
upprepa. Det är viktigt både för att den som vill granska siffrorna lätt ska kunna göra om
undersökningen, och för att vi själva ska kunna återupprepa undersökningen varje år.

2013-10-23
Underlag: Senaste årsredovisningar som samlas in via tjänsten www.soliditet.se den 22
oktober 2013. Det innebär att de allra flesta årsboksluten gäller år 2012 eller juli 2011juni 2012.
Sökningen är gjord utifrån branschkoderna (Bisnode) Förskola, Skola, Gymnasieskola
kompletterat med samtliga organisationsnummer på medlemmarna i Friskolornas
riksförbund, för att få ett så heltäckande underlag som möjligt.
Ett urval enligt ovan resulterar i en lista med 1354 företag.
Rensning: För att undvika alltför stor snedvridning av statistiken gick vi igenom de 200
största företagen, sorterat efter nettoomsättning, och lyfte ut de företag ur listan som vi
kan identifiera som helt eller till största delen verksamma inom andra områden än för-,
grund- och gymnasieskola. Vi har bedömt att 28 företag bland de 200 största till största
delen har sina intäkter från annan verksamhet.
Det kan vara företag som bedriver så kallad KY-utbildning eller avgiftsbelagd
yrkesutbildning, barnpassningsverksamhet eller annan utbildningsverksamhet. Några av
företagen driver HVB-boenden, där skolundervisning är en del, men övrig verksamhet står
för merparten av omsättningen. Efter de 200 största företagen (baserat på
nettoomsättning) har vi avstått att närmare granska vilken verksamhet företagen
bedriver. Det innebär ett gränsvärde på knappt 20 miljoner. Vi tar också bort alla företag
som är så nya att de ännu inte har lämnat in sin första årsredovisning. Då återstår 906
företag.
Det kan därmed förekomma något ytterligare företag längre ner på listan som till största
delen bedriver annan verksamhet än den vi har haft som syfte att redovisa. Bedömningen
är att det har liten påverkan på det sammanlagda resultatet i undersökningen.
Nedan redovisas samtliga företag som vi tagit bort ur underlaget.
Företagsnamn

Nettoomsättning

Anmärkning

Samtliga belopp i tusentals kronor
Frösunda Omsorg AB
1557323
Vård och omsorg
Alstom Power Sweden
1 332 532
Liten del gymnasium
Perstorp AB
437000
Liten del utb.
Yrkesakademin AB
316543
Huvudsakligen vuxenutb.
(dotterbolaget Ya utbildning finns med)
Magelungen Utv. AB
154266
Behandling och skola
Enigma Omsorg
149977
HVB, liten del skola
Adventum Vård AB
72454
HVB, liten del skola
Srk konsultation AB
67166
HVB, LSS, liten del skola
Bergshyddan AB
63537
LSS
Humanus utbildning syd AB
57674
Mestadels vuxenutbildning
Hantverksakademin i Sv. AB
50817
Mestadels vuxenutbildning
Nytida vip AB
49155
HVB, liten del skola
Lichron AB
47039
Teknikföretag
(Lichron Teknik AB bedriver gymnasieskola och finns kvar i underlaget)
Hyper Island Program AB
45229
Mestadels vuxenutbildning
Hs konsult AB
43504
Ej skolverksamhet
Hyllie Park AB
40377
Mindre del skola
Impius Utvecklings AB
37715
HVB, liten del skola
Wången AB
36811
Mindre del skola
Jensen bemanning AB
36041
Ej skola
SANDVIK Utbildnings AB
34691
Även uppdragsutbildning
Pandion Omsorg AB
33554
HVB, liten del skola
Ec Utbildning AB
28754
Vuxenutbildning
Eksjö fordonsutbildning AB
28741
Uppdragsutbildn.
Hvilan Utbildning AB
26136
Mindre del skola
Viljan Asperger Centrum AB
23278
LSS-boende
Competens Svetsutb. Sv. AB
21610
Mindre del skola
Hasselakollektivet AB
21279
HVB, liten del skola
Didaktus utbildningar AB
20274
Vuxenutbildning

