ÅRSREDOVISNING
för
Creador AB
Org.nr. 556832-1680

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Allmänt om 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 social effekt. Företag, kommuner och andra offentliga organisationer köper
medverkan i våra program som en tjänst med tydligt värde för affärsdrivet hållbarhetsarbete.
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 människor och samhälle att nå sin fulla potential.
Creador är ett socialt företag, dvs intäkter ska användas för att skapa så stor social effekt som möjligt. Företaget ska över tid gå med
vinst för att säkerställa finansiell stabilitet och långsiktigt hållbar verksamhet. Grundare och ägare Jonas Bygdeson har under bolagets
första åtta år investerat kapital och tid i bolaget. Enligt internationella principer för socialt företagande, kan investering återbetalas i
form av utdelning. Styrelsen kan därför besluta om en begränsad utdelning när företagets finansiella situation medger det.
Creador AB ägs sedan 180325 till 100% av Jonas Bygdeson.
My Dream Now
My Dream Now är vårt huvudprogram, en verksamhet för inspirerande samverkan mellan skola-arbetsliv. 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.
Verksamheten finansieras till största delen av våra företagspartners samt en mindre del från medverkande skolor.
De program vi genomfört under året är
Klasscoachprogram - Frivilliga klasscoacher från arbetsliv och högskola träffar en klass på skoltid fyra gånger per år. Ett team om fyra
frivilliga från olika företag, med olika bakgrund och sysselsättning träffar samma klass varje gång. Arbetsgivare tar emot studiebesök.
Prao-program - Vi tar fram prao-program som ger elever möjlighet att prova olika yrken och som fungerar för olika typer av
arbetsgivare. Det ger skolorna stöd att leva upp till den nya lagstiftningen som säger att eleverna ska få tio dagars prao från årskurs 8
till årskurs 9.
- En-dags prao: En eller två elever är på en arbetsplats under en dag. Ofta olika typer av kontor, som har svårt att ta emot elever en hel
vecka.
- Branschprao: En eller två klasser kommer till en arbetsplats en dag och får prova på många olika yrken. Arbetsplatser som hotell,
sjukvård etc. som har konkreta arbetsuppgifter att prova på, men svårt att ta emot prao i ordinarie verksamhet.
-Traditionell prao: En elev på en arbetsplats i fem dagar. Ofta på arbetsplatser som butik, restaurang, daghem, äldrevård.
På gymnasiet erbjuds förutom klasscoachprogram:
- Rådgivare till Ung Företagsamhet, klasscoacherna där är också UF-rådgivare.
- Studiebesök och gästföreläsare som är anpassade till undervisningen.
- Jobbdagar, case kopplade till företag.
Utfall - genomförd verksamhet under skolåret 2017/18
- Samarbete med 21 skolor, 87 klasser i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Eskilstuna
- Träffat totalt 1 943 elever
- Engagerat 260 frivilliga klasscoacher som genomfört 233 klasscoachträffar
- 124 arbetsgivare har tagit emot elever på 146 studiebesök och 315 jobbskuggningsplatser
- 15 skräddarsydda aktiviteter som hotelldag, inspirationsvecka, gästföreläsningar och workshops
- Vi engagerade 26 betalande partners och 2 kommuner som kunder
Under hösten startade My Dream Now i Kenya. Vi engagerade 60 elever på Cheleta Primary School i Nairobi.
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ACT/ Active Creative Talent
ACT/ Active Creative Talent, som syftar till att unga får möjlighet till mer aktiv fritid och introduktion till befintligt idrotts- och
kulturaktiviteter. ACT/ är en ideell förening, som stöds av Creador AB med projektledningsresurser etc. Under 2018 planerades en
fotbollsturnering till sommaren, som sedan inte kunde genomföras. Under hösten valdes en ny styrelse i ACT/ med Jonas Bygdeson
som ordförande. Planering för genomförande av en musiktalangjakt av ungdomar i Rågsved påbörjades.
Företagets säte är Stockholm.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2018 fick vi finansiering på 1 940 000 SEK från PTS i deras utlysning för digitala lösningar för en inkluderande
arbetsmarknad, varav 1750 000 intäktsfördes under året och resterande belopp avser slutfasen av projektet under 2019. Detta för att
kunna utveckla en ny version av vår mobil-app som ska ge unga möjligheter att få kontakter i arbetslivet. Design- och
utvecklingsarbete har under året genomförts av vår partner Ayond. Appen var i slutet på året ännu inte klar att testas, efter utmaningar
och förseningar i utvecklingsarbetet.
Under året kom DHL med som nationell partner i Kenya och vi kunde påbörja arbetet med att etablera vår verksamhet i Nairobi.
Första klasscoachträffarna genomfördes i oktober.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2018
4 366 974
110 612
13,53

2017
3 173 277
135 563
17,08

2016
3 040 259
33 501
5,54

2015
2 160 000
32 000
10,0

Aktiekapital Övrigt fritt eget
kapital
80 000
52 676
101 314

Årets resultat

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

80 000

Resultatdisposition
Medel att disponera:
Balanserat resultat
Årets resultat

153 990
36 845
190 835

Förslag till disposition:
Utdelning
Balanseras i ny räkning

20 000
170 835
190 835

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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153 990

101 314
-101 314
36 845
36 845

Summa fritt
eget kapital
153 990
0
36 845
190 835
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RESULTATRÄKNING

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

4 366 974
1 749 960
6 116 934

3 173 277
490 000
3 663 277

0
-2 593 015
-3 410 089
-2 923
-6 006 027

-15 377
-845 832
-2 666 479
0
-3 527 688

110 907

135 589

-295
-295

-26
-26

Resultat efter finansiella poster

110 612

135 563

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Summa bokslutsdispositioner

-40 000
-40 000

0
0

70 612

135 563

-33 767

-34 249

36 845

101 314

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Not

2

Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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BALANSRÄKNING

2018-12-31

2017-12-31

23 384
23 384

0
0

23 384

0

600 938
529
66 325
667 792

171 592
4 248
29 499
205 339

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

1 539 565
1 539 565

1 164 432
1 164 432

Summa omsättningstillgångar

2 207 357

1 369 771

SUMMA TILLGÅNGAR

2 230 741

1 369 771

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

3

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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BALANSRÄKNING

2018-12-31

2017-12-31

80 000
80 000

80 000
80 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

153 990
36 845
190 835

52 676
101 314
153 990

Summa eget kapital

270 835

233 990

40 000
40 000

0
0

Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

34 032
61 906
394 476
1 429 492
1 919 906

46 878
67 440
172 992
848 471
1 135 781

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 230 741

1 369 771

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder
Summa obeskattade reserver

Kortfristiga skulder
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NOTER
Not 1

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR
2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Noter till resultaträkningen
Not 2

Medelantal anställda

2018

2017

10,00

6,00

2018-12-31

2017-12-31

26 307
26 307
-2 923
-2 923
23 384

0
0
0
0
0

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

Noter till balansräkningen
Not 3

Inventarier, verktyg och installationer
Inköp
Utgående anskaffningsvärden
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Redovisat värde

Övriga noter
Not 4

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm 2019-

Jonas Bygdeson
Verkställande direktör

Stefan Bergmark

Sohrab Fadai

Julia Delin

Vår revisionsberättelse har lämnats den

2019

Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag
Magnus Hamberg
Auktoriserad revisor
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