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Org.nr 556832-1680

Styrelsen och verkställande direktören för Creador AB, med säte i Stockholm, får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt oni verksamheten
Vår vision är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.
Vi skapar och driver långsiktiga program med mätbar effekt och tydligt värde för företag och offentliga
organisationer.

Företag, kommuner och andra offentliga organisationer köper medverkan i våra program som en tjänst
för affärsdrivet hållbarhetsarbete. Affärsnyttan är mer engagerade och friskare medarbetare, ökad
mångfald, att attrahera och behålla talanger, tydliggöra värderingar, bygga företagskultur och varumärke.

Vi ger möjlighet för enskilda och anställda att på ett enkelt sätt med egen tid och engagemang göra något
konkret för ungdomar som behöver stöd att hitta sin väg till jobb och värde i samhället.

Genom att skapa effektiv samverkan i stor skala mellan företag, kommuner, skolor, universitet,
föreningar och andra samhällsaktörer utvecklar vi möjligheter för medmänniskor och samhälle att nå sin
fulla potential.

Creador AB är ett socialt företag. Det innebär att aktieägare inte tar ut utdelning, allt kapital stannar kvar
i bolaget för att utveckla verksamheten mot vår vision att göra skillnad för fler unga. För att nå våra mål
behöver vi professionella medarbetare som kan få marknadsmässig ersättning för sitt arbete.

Företaget ägs av Jonas och Maria Bygdeson i lika delar.

My Dream Now är vårt huvudprogram, se nedan.

Vi har under året påbörjat utveckling av programmet ACT! Active Creative Talent, som syftar till att
unga får möjlighet till mer aktiv fritid och introduktion till befintligt idrotts- och kulturaktiviteter. Vi
arrangerade en idrottsdag i Fittja i juni, medverkade på Tensta Ungdomsfestival och på Africa Fashion
week.

My Dream Now
Vår vision är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.
Vi skapar inspirerande samverkan mellan skola-arbetsliv. 1 vårt klasscoachprogram utbildar vi volontärer
från arbetsliv och högskola, som träffar högstadie- och gymnasieklasser på skoltid fyra gånger per år.
Arbetsgivare erbjuder anställda att engagera sig och tar emot studiebesök. Vi prioriterar områden med
störst potential, där det idag är hög arbetslöshet. Målet är att ge eleverna ökad förståelse för sina
möjligheter och motivation att arbeta mot sina egna mål för att ta sig till jobb.

My Dream Now grundades 2011. Verksamheten finansieras till största delen av våra företagspartners
samt en mindre del från medverkande skolor. Under året fick vi även bidrag av Business Region
Göteborg för att utveckla socialt entreprenörskap i Göteborgsregionen, samt av Stiftelsen Chelha för att
utveckla vår verksamhet i Norra Botkyrka.
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Läsåret 20 14-15 hade vi följande aktivitet (föregående läsår i parentes)
* Samarbete med 13 skolor i 6 kommuner (9 skolor i 5 kommuner)
* Träffade totalt 1102 elever (849)
* Engagerade 117 frivilliga klasscoacher
* Arrangerade 110 studiebesök hos olika arbetsgivare (72)

Hösten 2015 hade vi
* Samarbete med 15 skolor i 5 kommuner
* Träffade 1052 elever i 44 klasser
* Engagerade 156 frivilliga klasscoacher som genomförde 70 träffar
* Arrangerade 49 studiebesök hos olika arbetsgivare

Vi har under året utvecklat verksamheten med bl a
* Avtal med tio nya partnerföretag - nu totalt 16
* Etabelrat verksamhet i Skåne, med en regionansvarig på 60% och start på skolor i Malmö
* Anställt regionansvarig på heltid i Göteborg och startat på två nya skolor
* Utvecklat ett nytt erbjudande till skolor - Entreprenöriell PRAO
* Ny grafisk profil, ny webbplats

Vi har i år utvecklat webbenkäter för eleverna och fått 332 svar, ofta med mycket positiv feedback.
* 77% av eleverna tycker att klasscoachträffarna varit jättebra eller bra
* 62% av eleverna känner att de har blivit mer motiverade i skolan tack vare My Dream Now
* 68% av eleverna tycker att studiebesöken varit jättebra eller bra

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Väsentliga händelser sedan årsskiftet

Under 2016 har vi inlett samarbete med Enbacksskolan i Tensta, Järvaskolan i Kista, Årstaskolan i Årsta
samt Resursskolorna i Linköping.

F1erirsöversikt (tkr) 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 2 160 1 314 961 168

Resultat efter finansiella poster 32 19 26 4

Soliditet(%) 10 10 16 19

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 37 180
årets vinst 23 025

60 205

disponeras så att
i ny räkning överföres 60 205

60 205

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning Not 2015-01-01 2014-01-01
-2015-12-31 -2014-12-31

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 2160037 1313865

Övriga rörelseintäkter 364 467 0

Summa rörelseintäkter 2 524 504 1 313 865

Rörelsekostnader

Handeisvaror -35 189 -6096

Övriga externa kostnader -840 429 -384 322

Personalkostnader 1 -1 617 825 -903 979

Summa rörelsekostnader -2 493 443 -1 294 397

Rörelseresultat 31 061 19 468

Finansiella poster

Övriga ränte intäkter och liknande resultatposter 835 368

Räntekostnader och liknande resultatposter -126 -599

Summa finansiella poster 709 -231

Resultat efter finansiella poster 31 770 19 237

Resultat före skatt 31 770 19 237

Skatter

Skatt på årets resultat -8 745 -6 232

Årets resultat 23 025 13 005
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Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgangar

Kortfristigafordringar
Kundfordringar 562 250 375 000

Övriga fordringar 3 244 1 941

Förutbetalda kostnader 184 600 4 050

Summa kortfristiga fordringar 750 094 380 991

Bank

Bank 347951 467941

Summa bank 347 951 467 941
Summa omsättningstillgångar 1 098 045 848 932

SUMMA TILLGÅNGAR 1098045 848 932
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Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Biiiidet eget kapital
Aktiekapital (100 aktier) 50 000 50 000

Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 37180 24175

Årets resultat 23 025 13 005

Summa fritt eget kapital 60 205 37 180
Summa eget kapital 110 205 87 180

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 0 4 813

Övriga skulder 421 542 343 622

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 566 298 413 317

Summa kortfristiga skulder 987 840 761 752

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1098045 848 932

STÄLLDA SÄKERLIETER OCH ANSVARSFÖRB1NDELSER

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Arsredovisning 1
mindre aktiebolag.

Nyckeltaisdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens h uvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Solid itet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansornslutn ing.

Noter

Not 1 Anställda och personalkostnader
2015 2014

Medelantalet anställda
Kvinnor 6 3

Män 1 1

7 4

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar 1 220 724 690 466

Sociala kostnader och pensionskostnader 343 942 181 374

(varav pensionskostnader) (23 083 8 274)

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 1 564 666 871 840
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Not 2 Förändring av eget kapital
Balanserat

resultat
24 175

13 005

Årets
resultat

13005

-13 005
23 025
23 025

7(7)

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 30 257 (30 257).

Stockholm den 15 mar 2016

ar -Vig o st und
Ordförande

An eles Bermudez-Svankv

L.

Belopp vid årets ingång

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktie
kapital
50 000

50 000 37 180

Verkställande direktör


