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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Hello World! är en allmännyttig ideell förening som grundades den 22 maj 2015.
Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun.
Föreningen har till ändamål att främja barns och ungdomars intresse för och utbildning inom
digitalt skapande och att tända framtidens digitala stjärnor.
Vårt mål är att Sverige i framtiden ska ha tillräckligt med IT-kompetens för att säkra vår konkurrenskraft.
Vår vision är att göra digitalt skapande lättillgängligt för alla barn och ungdomar oavsett tidigare
förkunskaper.
Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom att:
* Bedriva läger- och utbildningsverksamhet med fokus på digitalt skapande.
* Bygga upp och driva en virtuell mentorplattform där barn och ungdomar kan utbyta idéer och lärdomar
och coachas av erfarna programmerare och andra som vill dela med sig av sin kunskap.
* Aktivt medverka till att det blir lika naturligt för tjejer som för killar att intressera sig för digitalt skapande.
* Fungera som ett nav där medlemmar, institutioner och organisationer erbjuds möjligheten att bidra
med kunskap och resurser – finansiellt och pro bono - så att ovanstående verksamhet kan göras
tillgänglig för alla barn och ungdomar, oavsett ekonomiska resurser.
Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt
Nettoomsättning
Gåvor och bidrag
Årets resultat
Balansomslutning
Antal medlemmar
Antal tända digitala stjärnor

2017
3 700 219
3 351 080
1 121 194
1 241 969
8 497
1 639

2016
1 308 240
1 155 200
-254 170
630 983
2 967
416

2015
300 000
292 688
342 688
383
-

Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Föreningen hade per årsskiftet knappt 8 500 medlemmar varav drygt 5 500 är nya medlemmar.
Verksamheten har under året haft en kraftig och positiv utveckling.
Under 2017 har följande verksamhet genomförts:
* Sommarläger under sommarens alla nio veckor med totalt hela 1 040 deltagare i åldrarna 7-18 år.
Sommaren inleddes med en vecka i Kista i samarbete med Stockholm Stad, tre veckors
kombinationsläger digitalt skapande + friidrott på Stockholm Stadion i samarbete med Bromma IF följt
av fem veckor med både övernattningsläger och dagläger på Ågesta folkhögskola. 27% av de
övernattande deltagarna åkte gratis tåg med SJ från orter utanför Stockholm.
* Utbildningsverksamhet i form av 35 Meetup hos partnerföretag med totalt 2778 deltagare och
gruppundervisning (@Home) vid 27 tillfällen. Meetupverksamheten har under året startat upp i Växjö
och förberedelser inleddes för uppstart i Göteborg våren 2018.
Föreningen har aktivt verkat för att uppmuntra fler tjejer att ägna sig åt digitalt skapande. Hela 34
tjejstipendium delades ut och 40% av deltagarna på våra sommarläger har hittills varit tjejer.
Föreningen har engagerat 57 företag, och 3 stiftelser som Hello World! Partners, samarbetat med
flertalet andra ideella organisationer, samt deltagit med representation i Stockholm Stads
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programmeringskommission. I samarbete med våra Partners har vi arrangerat ett partnerevent och
flertalet workshops där partners träffar Hello World!s ledare som huvudsakligen är högskolestudenter.
Vi tillämpar så långt möjligt inkomstbaserade deltagaravgifter möjliggjort av stöd från våra partners och
hela 45% av deltagarna på sommarlägret fick reducerad avgift.
Stort fokus har lagts på att utveckla utbildningsmaterial till läger och meetup samt att vidareutveckla vårt
verksamhetssystem.
Under året har föreningen anställt 78 personer som arbetat med läger och meetup och annan
undervisningsverksamhet, utveckling av undervisningsmaterial och system samt med föreningens
administration, ledning och utveckling.
I december 2017 ingicks avtal om att hyra Ågesta Folkhögskola under nio veckor varje sommar
2018, 2019 och 2020 för Hello World!s stora sommarläger.

Eget kapital
Ändamålsbestämda
medel Digitala
Stjärnor

Balanserat
resultat inkl.
årets resultat

Summa eget
kapital

2016-12-31
Ingående balans

300 000

Årets resultat

-7 312

292 688

-254 170

-254 170

-790 400

–

Förändringar direkt mot eget kapital
Ändamålsbestämt
av givaren

790 400

av styrelsen

–

av årsstämman

–

Utnyttjade

–
–

-831 400

831 400

–

Summa

-41 000

41 000

–

Vid årets utgång

259 000

-220 482

38 518

2017-12-31
Ingående balans

259 000

Årets resultat

-220 482

38 518

1 121 194

1 121 194

-3 351 080

–

Förändringar direkt mot eget kapital
Ändamålsbestämt
av givaren
av styrelsen
av årsstämman
Utnyttjade

3 351 080
–

–

–

–

-2 931 770

2 931 770

–

Summa

419 310

-419 310

–

Vid årets utgång

678 310

481 402

1 159 712

Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten på 481 402 kronor överföres i ny räkning och att
678 310 kronor balanseras som ändamålsbestämda medel.
Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr
Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat

Not

2
2

3

4

2017

2016

–
3 086 080
265 000
3 700 219
7 051 299

–
795 200
360 000
1 308 240
2 463 440

-5 598 806
-286 822
-44 478
-5 930 106
1 121 193

-2 534 149
-90 103
-93 364
-2 717 616
-254 176

1
1 121 194

6
-254 170

1 121 194

-254 170
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Balansräkning
Belopp i kr

2017-12-31

2016-12-31

120 000
257
207 548
327 805

100 000
6
126 500
226 506

914 164
914 164

404 477
404 477

Summa omsättningstillgångar

1 241 969

630 983

SUMMA TILLGÅNGAR

1 241 969

630 983

2017-12-31

2016-12-31

678 310
481 402
1 159 712

259 000
-220 482
38 518

2 112
–
–
80 145
82 257

5 212
–
36 721
550 532
592 465

1 241 969

630 983

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

5

Kassa och bank
Kassa och bank

Balansräkning
Belopp i kr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta.
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och
andra ändamålsbestämda medel. Se även förvaltningsberättelsen.
De ändamålsbestämda medlem används för att tända digitala stjärnor genom att bedriva
läger- och utbildningsverksamhet inom digitalt skapande.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.
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Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar den del som avser medlemskap i organisationen. Medlemsavgifter
Medlemskap i föreningen är gratis för barn och ungdomar upp till 20 år och avgifter för vuxna
över 20 år beslutas av styrelsen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och
intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att
ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller
tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om
gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i
verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som
omsättningstillgångar.
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.
I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med
ersättningen.
Bidrag
Bidrag resovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller
kommer att få.

Nettoomsättning
Deltagaravgifter redovisas som intäkt i den period då läger- eller utbildningsverksamheten äger rum.
Intäkter från försäljning av utbildningstjänst redovisas som intäkt i den period då
utbildningsverksamheten äger rum.
Verksamhetens kostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamålskostnader, insamlingskostnader och
administrationskostnader.
Ändamålskostnader består av personalkostnader, hyror och övriga externa kostnader för att producera
marknadsföra och administrera läger- och utbildningsverksamheten.
Insamlingskostnader består av personalkostnader och övriga externa kostnader relaterade till att hitta
finansering för föreningen.
Administrationskostnader består av personalkostnader och övriga externa kostnader relaterade till
föreningsadministration.
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Not 2

Gåvor och bidrag

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel:
Allmänheten
Företag
Andra organisationer
Externa stiftelser och fonder
Summa

2017

2016

45 767
3 040 313
–
–
3 086 080

4 800
790 400
–
795 200

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
2017
Gåvor till ett värde av 2 087 000 kr har erhållits i form av tjänster avseende kontorslokaler, juridik,
utlåning av teknisk utrustning, webbhosting, försäkring, telekommunikation/nätverk, redovisningsprogram
brevutskick, transporter, tåg- och bussresor, betalningstjänster, eventtjänster, revisionstjänster,
rekryteringstjänster, foto och filmproduktion, elektronik samt livsmedel.
Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel:
Allmänheten
Företag
Andra organisationer
Externa stiftelser och fonder
Summa insamlade medel
Offentliga bidrag:
EU
Staten
Sida
Summa offentliga bidrag
Summa bidrag

2017

2016

–
–
–
265 000
265 000

–
–
–
360 000
360 000

–
–
–
–

–
–
–
–

265 000

360 000
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Not 3

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda
2017
Sverige
Totalt

varav
män

10
10

2016
5
5

46%
46%

varav
män
54%
54%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2017-12-31

2016-12-31

Andel kvinnor

Andel kvinnor

Styrelsen

50%

50%

Övriga ledande befattningshavare

50%

66%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2017
Löner och ersättningar

2016

3 226 072
1 012 598

Sociala kostnader

1 338 257
415 957

Föreningen har inga pensionskostnader.
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda
2017

Löner och andra ersättningar

2016

Styrelse och
generalsekreteraren

Övriga
anställda

Styrelse och
generalsekreteraren

Övriga
anställda

1 193 572

2 032 500

196 385

1 141 872

Styrelsearbetet utförs på ideell basis.
Lönekostnader avser generalsektererare samt arbetande ordförande som båda arbetat heltid 2017.
Ideellt arbete
Under året har en person arbetat ideellt för organisationen med säljarbete under två månader, och
under sommarlägret arbetade ett trettiotal personer ideellt under var sin vecka.
Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.
Not 4

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter skattekonto

Not 5

2017

2016

1
1

6
6

2017-12-31

2016-12-31

205 508
2 040
207 548

125 000
1 500
126 500

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetald hyreskostnad för lägerlokal
Förutbetald försäkringspremie

