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Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen

Org.nr. 802425-9999

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande insamlingsstiftelse som bedriver ett gratis läxhjälpsprogram för högstadieelever i skolor
med resultat som ligger under rikssnittet. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på
integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. Målet är tydligt - barnen får strukturerad läxhjälp av
avlönade högskolestudenter för att höja sina betyg, komma in på gymnasiet och nå sin fulla potential. Konceptet är enkelt:
Högstadieelever med svaga betyg får gratis, regelbunden och personlig läxhjälp från kvalificerade, arvoderade, unga
högskolestudenter. Eleven träffar sin läxhjälpare i en liten grupp efter skoltid två eftermiddagar i veckan, totalt 6 timmar/vecka.
Läxhjälparen är en positiv förebild och läxhjälpen skapar ett personligt möte med en ung, engagerad vuxen med förmåga att förmedla
kunskap och motivera till lärande. Eleven skriver kontrakt och studieplan och tydliga mål sätts; betygen ska höjas. Läxhjälparen får
lön för sitt arbete för att verksamheten ska vara stabil och eleverna nå uppsatta mål. Eleverna som börjar på läxhjälpsprogrammet är
utvalda av lärare som gjort bedömningen att de inte kommer att nå/ha svårt att nå gymnasiebehörighet utan extra stöd.
Läxhjälpstimmarna finansieras av olika företag, stiftelser och kommunala samarbeten. Läxhjälpen återrapporterar till partners om
betygsresultat och framsteg som gjorts av just "deras" elever. Målet är att få fler ungdomar att höja sina betyg, sin studiemotivation
och tro på sin egen förmåga och därmed nå gymnasiebehörighet och ökad möjlighet till fortsatta studier och framtida jobb. Läxhjälpen
arbetar resultatfokuserat och mäter resultat/betygshöjningar samt gör regelbundna utvärderingar med elever, läxhjälpare,
lärare/rektorer. Läxhjälpens arbete är långsiktigt och där vi en gång startat Läxhjälpen finns vi hittills kvar. Med läxhjälpsprogrammet
nås en målgrupp som oftast inte deltar i skolornas egna öppna läxhjälpsverksamheter eller annan ideell öppen läxhjälp då dessa
bygger på en motivation eller självförtroende redan för att ta sig dit. Sedan 2007 har Läxhjälpen fått tusentals elever att klara skolan
och skapat avlönade extrajobb för hundratals högskolestudenter.
--Organisation
Kansliet bestod vid årsslutet 2017 av 5 anställda (4,5 FTE). Vid samma tidsperiod var 220 högskolestudenter anställda som ordinarie
läxhjälpare (á 6h/vecka), 60 anställda som vikarier/inhoppare vid behov, samt 6 coacher (á 25%) som arbetar med kvalitetssäkring av
läxhjälpsgrupperna.
--Finansiering av verksamheten
Läxhjälpens verksamhet finansierades under 2017 i första hand genom näringslivssamarbeten. Partnerföretag som investerar i
Läxhjälpen får en generell återrapport genom verksamhetsberättelse och specifik uppföljning per skola/elevgrupp som
partnerföretaget valt att investera i. Förutom näringslivssamarbeten har också ett flertal anslag beviljats av fonder/stiftelser.
Ett flertal privatpersoner och företag har lämnat bidrag till Läxhjälpen i samband med julgåva eller bemärkelsedagar.
Under 2017 tecknades det första samarbetsavtalet med en kommun. Läxhjälpens kostnader begränsas i stor utsträckning till
ändamålsenliga kostnader, bland annat genom ett flertal pro-bono-/sponsringssamarbeten om tjänster.
--Verksamhetspåverkande händelser under året
Verksamhet startades under 2017 i 4 nya skolor och i 1 ny kommun, vilket betyder att Läxhjälpen nu verkar i 10 kommuner.
Under vårterminen 2017 följde rekordmånga 1500 elever på 45 skolor läxhjälpsprogrammet. En organisationsförändring
genomfördes i samband med läsårsstart 2017. För ökad fokus på kvalitet består kansliet av en generalsekreterare, en verksamhetschef,
två regionansvariga och en administratör/koordinator (50%). För första gången tecknades ett samarbetsavtal om finansiering av
verksamheten direkt med en kommun - Norrköping. Under höstterminen startades verksamhet upp i tre skolor i samverkan med både
kommun och näringsliv.
--Resultat
Läxhjälpen drivs med höga kvalitetskrav och arbetar resultatfokuserat. Sedan starten 2007 har i 83% av avgångseleverna gått vidare
till gymnasieskolans nationella program. I utvärderingen som gjordes med elever läsåret 2016/2017 angav 88% att de höjt sitt
självförtroende och 90% att de fått ökad lust att studera vidare på högskola på grund av läxhjälpsprogrammet. 100% av
samarbetsskolorna angav att de sett positiva effekter på eleverna som följer läxhjälpsprogrammet. Vid vårterminens start 2017 deltog
närmare 1100 elever i Läxhjälpsprogrammet och vid vårterminens slut cirka 1500 elever, varav cirka 60% var avgångselever från
årskurs 9. Vid höstterminens slut följde cirka 1100 elever läxhjälpsprogrammet.

Stiftelsens säte är Stockholm.
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Flerårsjämförelse*

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Res. i % av nettoomsättningen
Balansomslutning
Soliditet (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Avkastning på totalt kapital (%)
Kassalikviditet (%)

2017
9 179 192
-1 657 526
-18,05
4 016 550
30,31
-80,99
-27,77
143,50

2016
11 602 471
437 083
3,76
7 906 596
36,36
16,45
6,34
157,14

2015
8 858 639
119 818
1,35
5 861 118
41,59
5,03
2,59
171,22

2014
7 081 437
497 319
7,02
3 396 744
68,24
24,02
15,23
314,95

2013
4 779 114
197 470
4,13
3 211 770
56,69
11,46
6,48
230,92

*Definitioner av nyckeltal, se noter
Förändringar i eget kapital
Ändamålsbest.
medel
0

Belopp vid årets ingång
Årets förlust
Belopp vid årets utgång

0

Resultatdisposition
Förslag till disposition av föreningens vinst
Till stämmans förfogande står
balanserad vinst
årets förlust
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

2 875 154
-1 657 526
1 217 628
1 217 628
1 217 628

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Fritt eget
kapital
2 875 154
-1 657 526
1 217 628

Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen

Org.nr. 802425-9999

RESULTATRÄKNING

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

9 179 192
9 179 192

11 602 471
11 602 471

-445 038
-10 390 064
-10 835 102

-389 216
-10 777 306
-11 166 522

-1 655 910

435 949

45
-1 661
-1 616

1 134
0
1 134

Resultat efter finansiella poster

-1 657 526

437 083

Årets resultat

-1 657 526

437 083

Stiftelsens intäkter m.m
Erhållna gåvor
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Not

2

Förvaltningsresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

Sida 4 av 7

Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen

Org.nr. 802425-9999

BALANSRÄKNING

2017-12-31

2016-12-31

1 056 300
112 414
1 168 714

4 853 900
14 670
4 868 570

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 847 836
2 847 836

3 038 026
3 038 026

Summa omsättningstillgångar

4 016 550

7 906 596

SUMMA TILLGÅNGAR

4 016 550

7 906 596

2 875 154
-1 657 526
1 217 628

2 438 070
437 083
2 875 153

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

0
474 486
2 324 436
2 798 922

4 000
587 804
4 439 639
5 031 443

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 016 550

7 906 596

TILLGÅNGAR

Not

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
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NOTER
Not 1

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Värderingsprinciper
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för
lämnade rabatter.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2

Personal

2017

2016

33,00
22,00
11,00

42,00
26,00
16,00

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
varav män
Not 3

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital
Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder

Sida 6 av 7

Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen

Org.nr. 802425-9999

NOTER

Stockholm 2018-05-

Harald Ullman

Eva Von Wernstedt

Alexandra Pascalidou

Anders Milton

Min revisionsberättelse har lämnats den

maj 2018

Tore Robertsson

Johan Isbrand
Auktoriserad revisor

Sida 7 av 7

