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Mentors vision:

EN VÄRLD DÄR UNGA
FÅR VÄXA OCH UTVECKLAS
HÄLSOSAMT OCH DROGFRITT

Mentor Sverige
- Vi gör skillnad för ungdomar
Det är med glädje vi kan blicka tillbaka
på ett händelserikt 2019.
Ett år när vi lyckades nå ut till över
22 000 ungdomar. Budskapet om att de
är viktiga och att deras drömmar och mål
är viktiga når fram och öppnar för nya
insikter och möjligheter. Genom
mentorskap i olika former fortsätter vi
vår strävan mot att alla ungdomar ska
känna sig sedda, hörda och få
framtidstro.
Genom nya och spännande projekt har
vi bidragit till ett mer inkluderande
samhälle, bland annat genom en
satsning som sträcker sig över flera
landsgränser där vi verkar för att stärka
ungdomars självkänsla, inkludering och
engagemang.
Det gör vi för att vi tror på att alla
ungdomar behöver en positiv förebild
i sitt liv. En vuxen som ser världen med
lite andra ögon, ett par fotspår att gå
bredvid och någon att luta sig mot.

Vi är glada över att så många ungdomar
under året har fått en mentor att
inspireras och stärkas utav.
Vi på Mentor strävar för att ännu fler
ungdomar ska få en förebild i sitt liv och
förutsättningar att utvecklas på ett
hälsosamt sätt. Tillsammans med några
utav landets mest renommerade företag,
engagerade medarbetare samt
dedikerade volontärer gör vi skillnad för
tusentals ungdomar under varje år.
För att fler ungdomar behöver en
förebild!

Sara Revell Ford
Generalsekreterare
Mentor Sverige

VERKSAMHET
INDIVIDUELLA PROGRAMMET
Handlar om att stärka
ungdomars självkänsla. Vi
matchar en ungdom med en
vuxen volontär, en mentor.
Ungdomen får en vuxen kompis
och förebild som hen kan bolla
med och bli inspirerad av.
Ungdomen och mentorn ses två
gånger i månaden under ett års
tid.

JOBBMENTOR
Handlar om att inspirera och ge
framtidstro till ungdomar i
högstadiet. Genom att få en
inblick i volontärernas arbetsliv
får ungdomarna en bredare syn
på vad man kan jobba med i
framtiden. Det visar också att
det alltid finns mer än en väg att
gå.

LÄGER
Handlar om att ge ett
helhetsperspektiv. Ungdomar
behöver både skol- och
livskompetens för att ta
ansvar för sina studier. Under
sex dagar på skolloven får
Mentors ungdomar utveckla
sina strategier för lärande
med aktuella ämnen som
utgångspunkt. Varje ungdom blir
under lägret även coachad i sina
egna specifika behov.

PROFFSMENTOR
Handlar om att ta sig an
arbetslivet. Via Proffsmentor
får en skolklass på en
högstadieskola eller ett
gymnasium möjligheten att
fördjupa sig i vad arbetslivet
innebär genom vägledning
direkt från företag. Här får
ungdomar en idé om vad
det innebär att börja arbeta
och hur man tar sig in på
arbetsmarknaden.

MENTORTRAINEE
Handlar om att ge ungdomar
som har eller haft en mentor
hjälp på vägen mot sitt första
jobb. Under ett år får deltagarna
chansen att i nära samarbete
med näringslivet förbereda sig
inför framtiden med bland annat
inspirationsföreläsningar och
träning i ledarskap och retorik.

FÖRÄLDRAPROGRAMMET
Handlar om att stötta och peppa
föräldrar och stärka sfären runt
ungdomar. Vi erbjuder våra
partnerföretag att boka något
av våra föräldraseminarier och
någon av våra föräldrakurser, där
allt från ämnen som självkänsla
till skärmtid behandlas.

Mentorparet Rebecca & Alexandra

– Sedan har du en djup förmåga att snabbt förstå
och se ur andras människors perspektiv och situationer och där känner jag att vi är lika. Vi kan prata
om många saker som andra upplever som privata
och lite obekväma, men den barriären har inte vi,
säger Alexandra.
Rebecca berättar att hon ville ha en mentor för
att ha någon att prata med. Hon beskriver det
som att hon har varit otrygg i sig själv och behövde
en vuxen förebild. Det hade tidigare varit en turbulent period med hennes föräldrars skilsmässa,
mobbning och kompisrelationer som varit tuffa.

Möt Mentorparet Alexandra och Rebecca. De
påbörjade ett mentorskap som i dag har utvecklats till en livslång vänskap.
– Det är som att vi alltid har känt varandra,
säger mentorn Alexandra.
Alexandra kommer först till caféet. När Rebecca
anländer får hon en stor kram och Alexandra är
mån om att fråga och veta hur hon mår. Det syns
att de trivs i varandras sällskap.
De utstrålar en trygghet som bara äkta vänskap
kan ge.
– Jag kommer aldrig glömma det ögonblicket när
vi mentorer fick tåga in i rummet på Mentors
kontor där ungdomarna satt och väntade.
Jag svepte med blicken över rummet i några
sekunder och så bara fastnade min blick vid
Rebecca och jag kände direkt att vi skulle klicka,
säger Alexandra.

Rebecca instämmer och tillägger:
– När ni gick in så tänkte jag ”om inte hon är min
mentor, då vet jag inte vad jag gör här” när jag fick
syn på dig. Det var verkligen så. Det var ju kemi
vid första ögonkastet, säger Rebecca och kollar på
Alexandra.
För ett år sedan inleddes deras mentorskap. Det
har varit ett år fyllt av glädje, djupa samtal och bra
filmer. De umgås med varandras familjer och ser
den andre som en del i sin familj.
– Du är som min storasyster som jag verkligen
kunde behövt när jag var yngre, säger Rebecca
och kollar på Alexandra som är märkbart berörd av
kommentaren.
De berättar att de klickade från första stund och
tror det beror på att de är så pass likasinnade.

– Det är inte alla som har den personen hemma
som det är naturligt att prata med. Det är inte
heller alla som har det utrymmet eller vågar ta upp
saker med familjemedlemmar. Jag tyckte att det
var skönare att prata med någon som inte var min
familj. En person som inte var i min egen ålder och
kunde ge mig ett nytt perspektiv, säger Rebecca.
Tillsammans funderar de över livet och sätter ord
på känslor och tankar vars knutar inte har kunnat
lossna på egen hand.
– Det som betyder mest är att du har släppt in mig
och vågat ge mig förtroendet på så kort tid. Det är
jag imponerad av faktiskt. Det är superhäftigt att vi
har byggt upp den här starka relationen som vi har,
säger Alexandra.
Alexandra ville bli mentor för att hon hade tagit till
sig att den psykiska ohälsan bland ungdomar är
utbredd i samhället.

– Jag förstod att jag kunde göra skillnad på en
individnivå genom att bli mentor. Jag hoppas att
fler får uppleva det här, säger Alexandra.
Alexandra tar en klunk av sitt kaffe innan hon
fortsätter berätta om sina erfarenheter av att vara
mentor.
– Jag har insett att Sverige behöver många fler
vuxna som engagerar sig och att vi behöver arbeta
proaktivt tillsammans på fler fronter i samhället.
Mentorskap är ett bra hjälpmedel för att kunna
fånga upp och bromsa den här negativa
utvecklingen, avslutar hon.
Rebecca och Alexandras historia har än så länge
bara börjat.
Ett år av vänskap, men också ett år bland många
kommande tillsammans.

VERKSAMHET

19 149
ELEVER HAR DELAGIT I JOBBMENTORPROGRAMMET

1 068
VOLONTÄRER HAR DELTAGIT
I JOBBMENTORPROGRAMMET

745

UNGDOMAR OCH LIKA MÅNGA
VOLONTÄRER HAR PÅBÖRJAT SINA
MENTORSKAP

2 959
PERSONER HAR DELTAGIT I VÅRT
FÖRÄLDRAPROGRAM

69

UNGDOMAR HAR DELTAGIT I
MENTORTRAINEE/
KEDJEBOLÄGER

110

VOLONTÄRER FRÅN VÅRA
PARTNERFÖRETAG HAR VARIT
PROFFSMENTORER OCH
INSPIRERAT 2 072 UNGDOMAR

Mål 3 – Hälsa och välbefinnande
Att främja ungdomars hälsa och välmående är
grundstommen i Mentors verksamhet. Genom våra
mentorprogram förebygger vi att ungdomar hamnar
i destruktiva och skadliga levnadsmönster, som
exempelvis drog- och alkoholmissbruk.
Mål 4 – God utbildning för alla
Jobbmentor och Proffsmentor är två
av våra evidensbaserade program som
på ett inspirerande sätt ger ungdomar
en bild av hur de ska komma in på
arbetsmarknaden.
Mål 5 – Jämställdhet
Vi jobbar aktivt med att diskutera
normer och ojämlika villkor inom vår
verksamhet. Ett konkret exempel är att
vi pratar om jämställdhet och genus med
föräldrar genom vårt föräldraprogram.

Agenda 2030
Världens ledare har förbundit sig
till 17 globala mål för att uppnå tre
fantastiska saker till år 2030: att
avskaffa extrem fattigdom, att minska
ojämlikheter och orättvisor i världen
samt att lösa klimatkrisen. Genom de
Globala målen för hållbar utveckling
kan det här uppnås.

Genom våra olika verksamheter
och program arbetar vi på Mentor
Sverige på olika sätt för att uppnå
fem av dessa mål. Vi vet att vårt
arbete har påverkan på allt från hälsa
och utbildning till jämställdhet och
integration.

Mål 10 – Minskad ojämlikhet
Oavsett bakgrund eller möjligheter har
alla unga i åldrarna 13-17 år rätt till en
mentor genom Mentor Sverige. Våra
program syftar till att utjämna
skillnader i samhället.
Mål 16 – Fredliga och
inkluderande samhällen
Genom att jobba med både ungdomar
och vuxna bygger vi broar mellan
generationer och skapar sammanhang där
fler känner sig inkluderade och sedda.

Almedalen

Paneldeltagarna Martin Norrby, Ann-Therése Enarsson, Lars Ericson, Sara Revell Ford och Shervin
Razani, vid panelsamtalet “Inspirera nästa generation på arbetsmarknaden - Bli framtidens förebild”.

Alexandra Pascalidou modererade panelsamtalet.

Under 2018 låg ungdomsarbetslösheten
för ungdomar i åldrarna 15–24 år på 16,8
procent i Sverige. Mentor jobbar dagligen
för att den siffran ska bli ännu lägre.

Ett sätt att göra detta är genom mentorskap
mellan ungdomar och företag: något som
Mentor tror kan gynna samhället i stort.

Mentor var på plats under Almedalsveckan
för att belysa ungdomsarbetslösheten och
vikten av att få in ungdomar i arbetslivet.

Den 2 juli i Almedalen anordande vi ett
panelsamtal med fokus på detta och Mentors
huvudsyfte: att ge unga framtidstro.

Proffsmentor
MED ASTRAZENECA

Mentor Malmö
Den 31 oktober anordnade Mentor eventet
Supporta en ungdom - bli mentor tillsammans
med Supporterhuset i Malmö.
Vi diskuterade hur fotboll och
samhällsengagemang hänger ihop och hade
ett mentorpar på plats som berättade om deras
process i mentorprogrammet, med var även
fotbollsprofset Guillermo Molins. Under kvällen
fanns möjlighet att ställa frågor om Mentor
Malmös verksamhet och anmäla sitt intresse.

Tillsammans med Astra Zeneca möjliggjorde
Mentor att elever på Lövgärdesskolan fick en
verklig inblick i läkemedelsindustrin med syfte
att inspirera fler att välja naturvetenskaplig
inriktning på gymnasiet.

Under fyra tillfällen fick klassen ta del av
forskares vardag och samtidigt en inblick i det
verkliga arbetslivet. Något som vi hoppas väcker
intresse för nya ämnen och jobbaspirationer.
Genom programmet Proffsmentor får ungdomar
uttökad information och inspiration inför
arbetslivet.

EN LIKE FÖR PSYKISK HÄLSA

Digital självkänsla
Vi vill stärka ungdomars självkänsla i en
tid då sociala medier inte bara möjliggör
kontakt och inspiration men också tyvärr
bidrar till ångest och jämförelse med
andra.
Med ABF Stockholm anordnades eventet
En like för psykisk hälsa den 16 maj.

Med samtal och föreläsning från bland
annat skaparna av Ångestpodden ville
vi öppna upp och belysa psykisk ohälsa
bland ungdomar och vad vi kan göra för att
motverka det.

Föreläsningen belyste hur sociala medier
ökar valmöjligheter och pressen på att vara
lycklig som kan leda till ångest och stress.

På plats var även Malin Lydin som delade
med sig av sina upplevelser och den positiva
erfarenheten av att ha en mentor.

MENTOR MED PARTNER

Youth Academy
Youth Academy är Mentor Sveriges
och TUI Care Foundations globala
projekt som genom workshops
stärker självkänsla, inkludering och
engagemang bland ungdomar i socialt
utsatta områden.

I september lanserade Mentor
International och TUI Care Foundation
sitt globala partnerskap under Mentor
Tysklands ungdomskonferens i närvaro
av H.M. Drottning Silvia.

Det nya initiativet syftar till att driva
ett mentorprogram för att stärka
ungdomar från utsatta områden i
Jordanien, Tyskland och Sverige.

Tillvägagångssättet är att genom ett
antal workshoppar stärka självkänsla,
inkludering och föräldraengagemang.
Målet är att färre ungdomar blir en del
av destruktiva mönster och fler får ett
mer välmående liv.

MENTOR + WISE GROUP

MENTOR + KONSUMENTFÖRENINGEN STOCKHOLM

Framtidsdagen

Föräldramentorer

Den 24 maj samlade Mentor studie- och
yrkesvägledare, samt skolledare runtom i
Stockholm på Kung Carls bakficka för en
förmiddag i framtidens tecken.

Tillsammans med Konsumentföreningen
Stockholm anordnade Mentor under våren
kurser i föräldraskap på somaliska.
I dagsläget exkluderas många föräldrar i
sammanhang när föräldraskap diskuteras
på grund av språksvårigheter.

Föreläsare som bland annat Ingrid Höög,
vd på Wise Group, och entreprenören och
konsulten Jean Rose delade med sig av
sina framtidsspaningar.

Framtidsdagen blev ett forum för
studie- och yrkesvägledare att möta
näringslivet.
De fick en chans att lära sig av varandra
och se till varandras behov inför framtidens
arbetsmarknad.

Under tre kurstillfällen fick föräldrarna lära sig
metoder för att kommunicera bättre med sina
barn. Kursen gav även en ökad förståelse för
hur det kan vara att vara ung idag.
Kurserna var väldigt uppskattade och antalet
deltagare ökade för varje tillfälle.
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Förvaltningsberättelse
OM MENTOR SVERIGE

Under 2019 har verksamheten genom de olika
programmen samt projekten Mentor Trainee och
Kedjeboläger nått 22 035 ungdomar, 2 959 vårdnadshavare samt engagerat 1 928 volontärer.
Samhällsvärdet av insatserna beräknas enligt en
modell utav Boston Consulting Group till upp
emot 350 miljoner kronor. Verksamheten har
bedrivits i 25 utsatta områden, enligt Polisens
definition och rapport från 2019.			
					
INDIVIDUELLA PROGRAMMET
Individuella Programmet är ett mentorskapsproALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
gram under ett års tid där varje ungdom får en
Mentor Sverige med organisationsnummer
egen mentor. Programmet riktar sig till ungdo802402-7560 bedriver verksamhet med
mar i åldrarna 13-17 och syftar till att skapa stärkt
ändamålet; att understödja och vidtaga prevensjälvkänsla, utökad egenmakt och mer framtidstro.
tiva åtgärder mot missbruk av droger och andra
Vi matchar alltid våra mentorpar utifrån upplevt
skadliga beroendeframkallande medel bland
kön samt identifierat behov. 			
barn och ungdomar. Mentor Sverige är en del
Individuella Programmet är öppet för alla ungdoav det internationella nätverket inom Mentor
mar men där Mentor bedriver uppsökande verkInternational. Mentor Sveriges styrelse har sitt
samhet i skolor och genom samarbeten säkerställer
säte i Stockholm och verksamheten finansieras
att verksamheten når de ungdomar med allra störst
huvudsakligen av företagspartners.			 behov av vuxenstöd. Alla kan bli mentorer och tack
					
vare Mentor Sveriges partners och deras engagemang är det många som vill stödja en ungdom.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
Anmälan sker via hemsidan mentor.se och under
RÄKENSKAPSÅRET
året har 745 ungdomar påbörjat programmet som
Ändamålet för Mentor Sverige främjas genom
genomförts i områdena runt Stockholm, Göteborg,
olika aktiviteter och insatser inom ramen för
Malmö, Uppsala och Örebro. 			
programverksamheten.					
			
Mentor Sverige Insamlingsstiftelse (Mentor
Sverige) är en ideell organisation vars vision är
en värld där unga får växa och utvecklas
hälsosamt och drogfritt. Genom det kraftfulla
verktyget mentorskap arbetar Mentor med att ge
ungdomar stärkt självkänsla, utökad egenmakt
och mer framtidstro. Tillsammans med engagerade företag, skolor och vuxna genomför
Mentor Sverige program för unga, ger stöd till
föräldrar, sprider kunskap och bildar opinion.

PROFFSMENTOR (GRUPPROGRAM)
FÖRÄLDRAPROGRAM (KURSER & SEMNARIER)
Proffsmentor är ett mentorprogram som
Mentor Sveriges föräldrakurser och seminarier
projektleds av Mentor Sverige och genomförs
syftar till att ge vuxna stöd i rollen som vårdtillsammans med ett partnerföretag. Utgångnadshavare. Under 2019 deltog 275 personer i
spunkten är att en grupp elever gemensamt
föräldrakurserna och 2 684 personer på semiträffar en mentorgrupp från ett partnerföretag.		 narierna. Flertalet deltagare är medarbetare på
Programmet syftar till att öka
Mentor Sveriges partnerföretag där några av
studiemotivation, sprida kunskap samt utökad
årets huvudteman inkluderade klimatfrågan,		
egenmakt och sker genom olika moduler och
psykisk hälsa, nudging och skärmtid.
workshops, ibland med upprepade tillfällen
Sammanlagt deltog 2 959 föräldrar i
beroende på insatsens omfattning. Under 2019
programmet.						
deltog 2 072 i programmet som genomfördes i
		
Stockholm, Göteborg och Malmö och
KOMMUNIKATION & OPINION
möjliggjordes genom 110 volontärer.			 Under året fortsatte Mentor att verka för att
Ett urval av de företag som genomfört
engagera och stärka ännu fler ungdomar. Man
programmet Proffsmentor tillsammans med
fortsatte att engagera ideella mentorer till proMentor Sverige under 2019 är; AstraZeneca,
grammen genom att synliggöra olika insatser och
BlueStep, Konsumentföreningen Stockholm,
berättelser ifrån programverksamheten. Ett av
SEB, TUI, JM & Zurich.					 årets större teman var psykisk hälsa där man
			
arrangerade samtal, seminarium och evenemang
JOBBMENTOR (GRUPPROGRAM)
på olika sätt. 			
Mentor Sverige bjöd under året in till en rad
Jobbmentor syftar till att ge fler ungdomar
olika evenemang för att främja organisationframtidstro, studiemotivation och
ens synlighet och syfte och var bland annat
arbetsmarknadskunskap.				
på plats i Almedalen för skapa opinion kring
Inom programmet besöker en grupp volontärer,
ungdomsfrågor. I Göteborg medverkade man på
ofta från Mentor Sveriges partnerföretag,
Angeredsdagen där gymnasieskolor i en större
gemensamt en högstadieskola eller gymnasium
insats fick karriärinspiration. Tillsammans med
för att berätta om sina yrken och vägen dit.
Supporterhuset i Malmö bjöd man in till ett
Aktiviteten sker under ledning av en projektlerekryteringsevent tillsammans med fotbollsstjärdare från Mentor Sverige. Aktiviteten ägde rum
nan Guillermo Molins. I Stockholm arrangerade
på 110 skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö
man Framtidsdagen där studie- och
samt på ytterligare 25 orter över hela Sverige.
Genom Jobbmentor inspirerade Mentor Sverige
yrkesvägledare tog del av trendspaningar och
19 149 elever. 						
kunskapsdelning. Året avrundades på Globen
Detta möjliggjordes genom att 1 068 volontärer
där mentorungdomen Huda var Lucia inför
deltog i aktiviteten.					
15 000 medlemmar i Konsumentföreningen
Stockholm under en julgala.				

MENTOR SVERIGES
ORGANISATION & STYRNING

Mentor Sverige hade under 2019 39 medarbetare, varav 10 män, som arbetade inom verksamheterna mentorskap och föräldrastöd samt inom
administration, kommunikation och partnersamarbeten. Verksamheten leds av Generalsekreteraren och har sitt säte i Stockholm samt
kontor i Göteborg och Malmö. 			
Sara Revell Ford utsågs och tillträdde som ny
Generalsekreterare för Mentor Sverige under
verksamhetsåret.
Mentor Sveriges högsta beslutande organ
är styrelsen, som utövar tillsyn över stiftelsen,
beslutar om den strategiska inriktningen samt
om policys. Styrelsen sammanträdde två gånger
under 2019. Under året har följande förändringar i styrelsen skett: Christer Elfversson har
avgått ur Mentor Sveriges styrelse samt därtill
utsetts till Honorary Trustee för
Mentor International.

Mentor Sveriges General Partners: AstraZeneca,
EF Education First, H&M, JM, Konsumentföreningen Stockholm, PostNord, SEB, Tetra
Laval och Zurich. Svenska PostkodLotteriet har
bidragit med 6,65 miljoner kronor till Mentor
Sverige under 2019. Mentor Sverige har ett		
90-konto och står under kontroll av Stiftelsen
för Insamlingskontroll samt är medlem i Giva
Sverige och tillämpar samt 			
uppfyller Giva Sveriges kvalitetskod. Effektrapport finns tillgänglig på organisationens
hemsida.						
De totala intäkterna för Mentor Sverige uppgick
under 2019 till 25,2 mkr (27,8 mkr under 2018).
Utbetalning till ändamålet uppgick till drygt 90%
procent av de totala intäkterna, vilket var inom
ramen för det mål som styrelsen satt. 			
Resultatet för 2019 blev ett underskott på ca 1,4
Mkr, att jämföra med ett budgeterat underskott
på - 2 Mkr.						
Det operativa resultatet år 2019 blev - 2 060 960
kronor, och det finansiella resultatet uppgick till
597 522 kronor.		
			

Styrelsen utser en exekutiv grupp, vars
Ekonomisk översikt
syfte är att bistå den operativa ledningen kring
löpande frågor som inte är av policykaraktär
År
Omsättning
Resultat
Intäkternas
eller på annat sätt kräver styrelsebeslut, samt att
andel som går
bereda ärenden för beslut i styrelsen.
till ändamålet
Tidigare ordförande Thomas Backteman samt
ledamöterna Maria Pellborn och Emma Riblom
2019 25 240 813
-1 463 438
95 %
lämnade gruppen. Sepideh Imani tog över som
2018 27 772 949
- 1 665 364
90 %
ordförande i Exekutiva Gruppen och Jenny
2017 28 586 277
673
86 %
Engström och Mikael Widerberg tillträdde som
2016 28 103 558
7 735
87 %
ledamöter.						
2015 28 367 702
346 666
86%
			

RESULTAT OCH STÄLLNING

Mentor Sveriges arbete finansieras till stor del av

Definitioner: se not 7

Eget kapital
Förändring i eget kapital
Balanserat saldo

Årets resultat

Ingående balans

14 004 808

12 339 444

Omföring fg års vinst

- 1 665 364

–

Årets resultat

-1 463 438

Vid årets slut

12 339 444

10 876 006

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter

Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2019

2018

Verksamhetsintäkter
Gåvor

2

22 158 278

23 790 407

Bidrag

2

3 057 392

3 955 342

25 144

27 199

25 240 813

27 772 949

-23 885 799

-24 890 748

Insamlingskostnader

-1 775 292

-1 888 926

Administrationskostnader

-1 640 682

-1 552 840

Övriga intäkter
Förväntad framtida utveckling
Mentor Sverige planerar att genomföra
diverse effektiviseringsåtgärder inklusive en
organsationsförändring för att bli en
mer ändamålsenlig organisation under 2020.
Användning av finansiella instrument
Mentor Sverige har en finansiell reserv för att
säkerställa förmågan att vara en ansvarfull
arbetsgivare och samhällsaktör. De finansiella
tillgångarna investeras därför med låg riskprofil och dess utveckling följs upp regelbundet samt stäms av mot potentiella behov.

Hållbarhetsupplysningar
Mentor Sverige arbetar aktivt för att vara en
hållbar organisation. Vi köper miljövänliga
produkter till kontoret, strävar efter att
minimera antalet resor och välja det klimat- och
miljövänligaste alternativet. Vi strävar även efter
att skapa en hållbar arbetsmiljö för våra
anställda.
Vi ser regelbundet över våra kostnader för att
säkerställa att givarnas gåvor når ändamålet.

Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader

Övriga kostnader
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat

3

-

–1 086 738

-27 301 773

-29 419 252

-2 060 960

-1 646 303

Not

2019

2018

Resultat från finansiella poster
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

-

Återföring av nedskrivningar av finansiella
anläggningstillgångar

-257 908

257 908

som är anläggningstillgångar

4

344 062

245 482

Räntekostnader och liknande resultatposter

5

-4 448

-6 635

-1 463 438

- 1 665 364

2018-12-31

Kundfordringar

24 556

175 444

Övriga fordringar

54 431

625 623

581 520

513 799

660 507

1 314 866

2 148 641

1 760 092

2 148 641

1 760 092

2 809 148

3 074 958

16 554 305

18 312 654

2019-12-31

2018-12-31

Balanserat resultat

12 339 443

14 004 808

Årets resultat

-1 463 438

-1 665 364

10 876 005

12 339 444

10 876 005

12 339 444

–

–

596 003

547 535

2 465 000

2 383 618

530 359

511 997

1 756 376

724 491

330 562

1 805 568

5 678 300

5 973 210

16 554 305

18 312 654

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

-1 463 438

-1 665 364

Skatt på årets resultat

–

–

-1 463 438

-1 665 364

Årets resultat

Balansräkning
Belopp i kr

2019-12-31

Balansräkning
Belopp i kr
Eget kapital

Not

2019-12-31

2018-12-31

Anläggningstillgångar

Kortfristiga skulder

Immateriella anläggningstillgångar

Leverantörsskulder
–

-

–

-

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

TILLGÅNGAR

Hyresrätter och liknande rättigheter

Not

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Resultat från övriga värdepapper och fordringar

Resultat efter finansiella poster

Omsättningstillgångar

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder

13 745 157

15 237 696

13 745 157

15 237 696

13 745 157

15 237 696

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

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 och följer GIVA Sveriges
styrande riktlinjer. Tillgångar, avsättningar och
skulder har värderats till anskaffningsvärden om
inget annat anges nedan.				
						
Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Valutakursdifferenser som uppkommer vid
reglering eller omräkning av monetära poster
redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår
de uppkommer.

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till
balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas
inte om utan redovisas till kursen vid
anskaffningstillfället. 		
			
			
Tillgångar
Immateriella tillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som
förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar. Utgifter för internt genererad
goodwill och varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer.			
							
						
							
		

Följande avskrivningstider tillämpas:			
Materiella anläggningstillgångar
				
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
Materiella anläggningstillgångar
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
Inventarier		
5 år
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärDatorer			3 år
det ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.				
Finansiella tillgångar och skulder
				
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet
Avskrivningar
med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.		
nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
					
kostnad i resultaträkningen.			
Redovisning i och borttagande från
Avskrivningar enligt plan baseras på
balansräkningen
ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i
ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid
bestående värdenedgång.					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 upphör.
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. 			
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter
första redovisningstillfället till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar.  		
Räntebärande finansiella tillgångar värderas
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning
av effektivräntemetoden. 				
Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses		
företagets finansiella instrument som innehas för
riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och		
värderas därför som en post.  				
					

Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga
till upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivränte-		
metoden. 					
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad
anställning
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som avgiftsbestämda. Vid
avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och företaget har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
Storleken på den anställdes ersättningar efter
avslutad anställning är beroende av de avgifter
som har betalats och den kapitalavkastning som
avgifterna ger.
Vi har valt att tillämpa de förenklingsregler
som finns i BFNAR 2012:1.
Planer för vilka pensionspremier betalas
redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att
avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.
Övriga långfristiga ersättningar till anställda
Skuld avseende övriga långfristiga ersättningar till anställda redovisas till nuvärdet av förpliktelsen på balansdagen.
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består
av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat
och

den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten
skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat
avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget 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.
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 redovisas som intäkt när villkoren för
att erhålla bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att
erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång
minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag
värderas till det verkliga värdet av den tillgång
som organisationen fått eller kommer att få.
Verksamhetens kostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamålskostnader, insamlingskostnader
och administrationskostnader.
Den löpande bokföringen i Mentor är kostnadsslagsbaserad. Det finns sju kostnadsställen;
fyra av dessa kostnadsställen är hänförliga till
stiftelsens ändamål; Mentorskapverksamhet
Stockholm, Verksamhet Göteborg, Verksamhet Malmö, Mentor Trainee. Vid upprättande
av årsredovisningen, som är funktionsindelad,
omförs kostnaderna för dessa kostnadsställen till
Ändamålskostnader. De övriga kostnadsställena
är Administrationskostnader, Kommunikations
kostnader och Insamlingskostnader.
Gemensamma kostnader fördelas på de olika
kostnadsställena i enlighet med två
fördelningsnycklar, som motsvarar respektive
kostnadsställes ianspråktagande av de gemensamma resurserna; främst baserat på antal
anställda i respektive verksamhet. 			

						

Not 2

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

Gåvor och bidrag
2019

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

2018

Insamlade medel:
Allmänheten

53 748

127 326

Företag

15 454 530

16 663 081

Postkodlotteriet

6 650 000

7 000 000

Summa

22 158 278

23 790 407

2019

2018

620 000

1 750 000

233 618

1 766 382

Externa stiftelser och fonder

2 203 774

438 960

Summa bidrag

3 057 392

2 420 808

Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel:
Företag
Postkodlotteriet

Not 3

Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

2019-12-31

2018-12-31

Andel kvinnor

Andel kvinnor

9%

15%

67%

50%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2019

2018

255 960

584 985

Övriga anställda

13 667 931

15 048 604

Summa

13 923 891

15 633 589

Sociala kostnader

5 559 050

6 159 486

(varav pensionskostnader)

-1 164 757

-1 432 907

19 482 941

21 793 075

Generalsekreterare*

Summa

* Generalsekreteraren trädde i tjänst 9 augusti 2019. 					

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda
2019

varav
män

2018

varav
män

Sverige

39

26%

41

27%

Totalt

39

26%

41

27%

Ideellt arbete
Under året har 1 939 personer arbetet ideellt för organisationen, framförallt som mentorer till ungdomar i
vår verksamhet samt styrelsen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.
Not 4

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Utdelning & resultat värdepapper

2019

2018

344 062

245 482

344 062

245 482

Not 5

Mentor Sverige Insamlingsstiftelse
Org nr 802402-7560

Räntekostnader och liknande resultatposter				

Räntekostnader, övriga

2019

2018

-4 448

-6 635

Stockholm 2020-04-30

Yvonne Thunell
Ordförande

Not 6

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Vi har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet påverkar organisationens framtida
utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. Vi kan i dagsläget inte
bedöma effekterna fullt ut men planerar för olika tänkbara scenarier.
				
				
Not 7

Nyckeltalsdefinitioner

Intäkternas andel som går till ändamålet brukar redovisas som % ändamålskostnader. GIVA Sverige
definierar ändamålskostnader som kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt
stadgarna. Fördelningarna av kostnaderna håller sig inom Svensk Insamlingskontrolls rekommendation
där inte mindre än 75% av kostnaderna ska gå till verksamheten. 					
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TACK!
EXTRA STORT TACK TILL VÅRA GENERAL PARTNERS

VI VILL OCKSÅ RIKTA ETT STORT TACK TILL
ADDQ, Advokatfirman Cederquist, Akademiska Hus AB, Axia
IT AB, Bluestep AB, Best Western, Coca-Cola, Gaia Leadership,
Hammarby IF, House of Friends, Newsec, Panini, Regent,
Samhällsbyggnadsbolaget, Sats, Setterwalls Advokatbyrå, Skanska,
Studentwork, Wise Group

Svenska Postkodlotteriet drivs av Novamedia Sverige på uppdrag
av Svenska Postkodföreningen. Målet med verksamheten är att
bidra till ett starkt civilsamhälle genom att erbjuda underhållande
lotterier, där överskottet går till ideell sektor. Sedan starten 2005
har Postkodlotteriet genererat över 11 miljarder kronor till lotteriets
förmånstagare, där Mentor Sverige har fått sammanlagt 37 miljoner
kronor. Av dessa kom 7 miljoner från 2019 års överskott.

Mentor Sveriges vision är en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt.
Vi är en ideell organisation som arbetar med det kraftfulla verktyget mentorskap för
ungdomar mellan 13-17 år. Vår programverksamhet syftar till att stärka självkänsla,
utöka egenmakt och ge framtidstro till ungdomar.

@mentorsverige

www.mentor.se

