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Förvaltningsberättelse

 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Allmänt om verksamheten

 Teach for Sweden är en ideell, icke vinstdrivande, politisk och religiöst oberoende insamlingsstiftelse.
 Organisationen startades 2013. Stiftelsens ändamål är att verka för en likvärdig skola genom sitt
 tvååriga program där stiftelsen rekryterar drivna ledare och placerar dem som lärare på skolor med
 behov. 
 Stiftelsen arbetar för att erhålla frivilliga bidrag och donationer som används för att främja stiftelsens
 bestämda och varaktiga ändamål.
 Teach for Sweden är verksam i 102 skolor i 46 kommuner över hela sverige. Organisationen har 21
 stycken anställda och 114 TFS-ledare i programmet. Under året tillkom också ytterligare 54 alumner -
 TFS:are som gått klart det tvååriga programmet. Totalt når Teach for Swedens deltagare och alumner
 29 000 barn varje vecka. 

 Nyckeltal
                                                  2020         2019         2018         2017         2016         2015         2014
 TFS-ledare i programmet          114           115           120           102             73              58            35
 Kommuner                                   46             44             40             32             21              16            10
 Skolor                                         102            96             98              83            62              47            29
 Berörda elever                       11 300     11 200        9 600         8 160       5 840         4 480       2 800
 Alumner                                      213          159           100              66           34               11              0
  
 Berörda elever är baserat på TFS-ledare i programmet vid årsskiftet. Under året når TFS ett 
 betydligt större antal elever genom TFS-ledare som examineras vid vårterminens slut samt alumner

 Verksamhetsåret 2020

 Behoven är fortsatt stora. 2020 gick ca 16 500 elever ut årskurs 9 utan att vara behöriga till gymnasiet,
 det motsvarar en andel på en sjundedel av landets 9:or. Samtidigt är lärarbristen stor, i synnerhet för
 åk 7-9.

 Påverkan av pandemin
 Under året har flera anpassningar gjorts för att minska risken för att personal och deltagare smittas
 och sprider smitta samt för att förhålla sig till rådande restriktioner.

 Alla större träffar och samligar har anpassats till ett digitalt format eller delats upp för att samla färre
 personer åt gången efter att en risk- och konsekvensanalys har genomförts. Det gäller bland annat
 sommarinstitut, urvalsdagar och närträffar. Endast ett fåtal evenemang har helt ställts in.
 Klassrumsbesök har genomförsts digitalt under stora delar av året.

 Trots ovanstående anpassningar har verksamheten fungerat bra under året. Anpassningarna har fått
 mindre konsekvenser än vi förväntat oss och har lett till nya sätt att göra saker som vi kommer att
 använda oss av även efter pandemin.
  

 Rekrytering och urval
 Teamet arbetade mot målet att rekrytera 75 nya ledare med start höstterminen 2020. Söktrycket var
 högt med över 630 sökande till programmet. 
 Efter urvalsdagar, där de sökande noggrant testades på kompetenser, förmågor, formella och
 akademiska meriter, antogs 63 nya TFS-ledare som påbörjade sommarinstitutet. 
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 Placering & Partners
 Teamet som samarbetar med kommuner och hanterar placering av våra kandidater upplevde ett
 trögare placeringsarbete under 2020. En grundorsak är den minskade rörligheten på arbetsmarknaden
 för lärare som drivits av pandemin. 
 Befintliga samarbeten utökades och nya samarbete etablerades. Vid årets slut har TFS avtal med 27
 huvudmän.  

 Programteamet
 Teamet har anpassat och utvecklat versamheten för att möta pandemin. Det har fungerat väl.
 Hösten 2020 startade den nyutvecklade kompletterande utbildningen som TFS tillsammans med 
 Luleå Tekniska Universitet tagit fram. Den nya utbildningen har ett verkligt arbetsintegrerat upplägg,
 med mer fokus på ämnesdidaktik och metodik.
 Tidiga utvärderingar visar att den är uppskattad av studenterna. 

 Alumniverksamhet
 En ny strategi har tagits fram. Den årliga alumnikonferensen som brukar äga rum på hösten ställdes i
 år in på grund av pandemin.

Flerårsöversikt Belopp i kr
 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Gåvor och bidrag 17 968 161 17 899 826 16 433 506 12 122 195
Årets resultat -112 473 30 399 174 594 -12 213
Soliditet % 57,80 59,20 57,90 66,68

 Finansiering av verksamheten 2020
 Insamlingen uppgick till ca 17 970 tkr.  En majoritet av finansieringen kommer genom anslag från
 utbildningsdepartementet. Teach for Sweden erhåller även ett stort stöd från Stiftelsen Marcus och
 Amalia Wallenbergs minnesfond. Företagspartners bestod bland annat av Beijer Alma och
 Mellby-Gård. Nytt 3-årigt samarbetsavtal slöts med IG Group.

 Styrelse
 Styrelsen bestod per 2020-12-31 av Anna Sjöström Douagi (ordförande), Gerard de Bourbon Ponce
 de Leon (ledamot), Katarina Bjelke (ledamot), Frippe Stenberg (ledamot). Styrelsen har haft fem
 möten under året.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat 4 011 340
årets resultat -112 473
Totalt 3 898 867

disponeras för
balanseras i ny räkning 3 898 867
Summa 3 898 867

 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
 tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Bidrag och gåvor 2 17 968 161 17 899 826
Övriga rörelseintäkter 23 928 -

17 992 089 17 899 826

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader 3 -15 326 668 -15 595 131
Insamlingskostnader 4 -1 614 819 -1 211 114
Administrationskostnader -1 159 806 -1 060 876
Rörelseresultat -109 204 32 705

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 - 150
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 269 -2 456
Resultat efter finansiella poster -112 473 30 399

Resultat före skatt -112 473 30 399

Årets resultat -112 473 30 399
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 6 70 000 70 000

70 000 70 000

Summa anläggningstillgångar 70 000 70 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 797 040 3 275
Övriga fordringar 1 704 3 647
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 800 633 576 167

1 599 377 583 089

Kassa och bank 5 076 106 6 124 218

Summa omsättningstillgångar 6 675 483 6 707 307

SUMMA TILLGÅNGAR 6 745 483 6 777 307
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Balanserat resultat 4 011 340 3 980 941
Årets resultat -112 473 30 399

3 898 867 4 011 340

Summa eget kapital 3 898 867 4 011 340

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 225 747 457 623
Aktiell skatteskuld 463 491 443 391
Övriga kortfristiga skulder 489 089 456 682
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 1 668 289 1 408 271

2 846 616 2 765 967

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 745 483 6 777 307
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

Leasing

 Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Intäktsredovisning

 Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Stiftelsen
 redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel
 direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Not 2  Bidrag och gåvor

 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Allmänheten - 1 250
Företag 519 126 957 050
Myndigheter 12 000 000 12 000 000
Organisationer 4 590 000 4 604 000
Övriga 859 035 337 526
Summa 17 968 161 17 899 826

Not 3  Uppgifter om framtida hyreskostnader
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Under året har stiftelsens hyreskostnader uppgått till 1 020 342 962 066

Framtida hyreskostnader för icke uppsägningsbara hyresavtal,
förfaller till betalning enligt följande:
Inom ett år 994 092 745 569
Mellan ett och fem år 1 739 661 -
Senare än fem år - -

3 754 095 1 707 635

Kontraktet har under året förlängts till 2023-09-30.
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Not 4   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
2020-01-01-  2019-01-01-  
2020-12-31 Varav män 2019-12-31 Varav män

Medelantalet anställda bygger på av stiftelsen betalda

Sverige 20 8 18 8
Totalt 20 8 18 8

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Högste tjänstemans ersättning 980 300 950 400
Övriga anställda 9 054 763 7 633 505
Sociala kostnader 3 956 188 3 900 956

13 991 251 12 484 861

Varav pensionskostnader 966 118 944 399

 Högste tjänstemans ersättning beslutas av styrelse.

Not 5  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Ränteintäkter - 150
Summa - 150

Not 6  Andra långfristiga fordringar
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början, Hyresdeposition 70 000 70 000
Redovisat värde vid årets slut 70 000 70 000

Not 7  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2020-12-31 2019-12-31
Förutbetalda hyreskostnader 256 652 248 523
Övriga förutbetalda kostnader 543 981 327 644

800 633 576 167

Not 8  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2020-12-31 2019-12-31
Upplupna semesterlöner -1 448 287 -1 066 291
Övriga upplupna kostnader -220 000 -341 981

-1 668 287 -1 408 272
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Not 9  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 Budgeten för 2021 togs fram i oktober och beslutades av styrelsen i början av november 2020. Den är
 gjord utifrån ett normalår utan påverkan av pandemin. Utifrån rådande läge ser vi dock att pandemin
 kommer att påverka första halvåret 2021 på liknande sätt som under kvartal 4 2020. Det vill säga, inga
 fysiska möten eller träffar utan endast digitala möten. Kontona för resor och boende kommer påverkas
 positivt ur kostnadssynpunkt. Långsiktigt påverkas vi fortsatt negativt av minskad möjlighet att bedriva
 insamling och politisk påverkan. 

Not 10  Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet:
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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Revisionsberät t else
Till styrelsen i Insamlingsst iftelsen Teach for Sweden, org.nr 802477-9103

Rapport  om årsredovisningen
Ut t alanden
Vi har utfört  en revision av årsredovisningen för
Insamlingsst iftelsen Teach for Sweden för år 2020
(räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31).

Enligt vår uppfat tning har årsredovisningen upprät tats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rät tvisande bild av st iftelsens finansiella ställning per
den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övr iga delar.

Grund för ut t alanden
Vi har utfört  revisionen enligt Internat ional Standards on
Audit ing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande t ill st iftelsen enligt god
revisorssed i Sver ige och har i övrigt fullgjort  vårt yrkeset iska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser at t de revisionsbevis vi har inhämtat är t illräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra ut talanden.

St yrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att  årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att  upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller några väsent liga felakt igheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprät tandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av stif telsens förmåga att  fortsätta verksam-
heten. Den upplyser, när så är t illämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att  fortsät ta verksamheten och att
använda antagandet om fortsat t  drift . Antagandet om fortsat t
drift  t illämpas dock inte om styrelsen avser att  likvidera
stif telsen, upphöra med verksamheten eller inte har något
realist iskt alternat iv t ill at t  göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är at t  uppnå en r imlig grad av säkerhet om att
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felakt igheter, vare sig dessa beror på oegent ligheter eller på
fel, och att  lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garant i för att  en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sver ige allt id kommer att  upptäcka en
väsent lig felakt ighet om en sådan finns. Felakt igheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsent liga om de enskilt eller t illsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skept isk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

x ident if ierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felakt ig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat ut ifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är t illräckliga och ändamålsenliga för
att  utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felakt ighet t ill följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsent lig felakt ighet som beror på
fel, eftersom oegent ligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsikt liga utelämnanden, felakt ig
informat ion eller åsidosät tande av intern kont roll.

x skaffar vi oss en förståelse av den del av stif telsens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn t ill om-
ständigheterna, men inte för att ut tala oss om effekt i-
viteten i den interna kontrollen.

x utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskat tningar i
redovisningen och t illhörande upplysningar.

x drar vi en slutsats om lämpligheten i at t  styrelsen använder
antagandet om fortsat t  drift  vid upprät tandet av årsredo-
visningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de in-
hämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsent lig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för-
hållanden som kan leda t ill betydande tvivel om st iftelsens
förmåga at t  fortsät ta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att  det f inns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revi-
sionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är ot illräckliga,
modif iera ut talandet om årsredovisningen. Våra slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram t ill
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att  en st iftelse inte
längre kan fortsät ta verksamheten.

x utvärderar vi den övergripande presentat ionen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transakt ionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rät tvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfat tning och inriktning samt t idpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi ident if ierat .

Charlotte Bouvin (23 Apr 2021 13:48 GMT+2)
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Rapport  om andra krav enligt  lagar och andra
förfat t ningar
Ut t alande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning av Insamlingsst iftelsen
Teach for Sweden för år 2020 (räkenskapsåret 2020-01-01 -
2020-12-31).

Vi har inte funnit  att någon styrelseledamot företagit  någon
åtgärd eller gjor t  sig skyldig t ill någon försummelse som kan
föranleda ersät tningsskyldighet mot st iftelsen.

Grund för ut t alande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande t ill st iftelsen enligt god
revisorssed i Sver ige och har i övrigt fullgjort  vårt yrkeset iska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser at t de revisionsbevis vi har inhämtat är t illräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt  uttalande.

St yrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stif telselagen och stif telseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt ut talande, är att  inhämta revisionsbevis för att  med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot i något väsentligt  avseende:

x företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig t ill någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stif telsen.

x på något annat sät t  handlat i strid med stif telselagen,
stif telseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet , men ingen garant i
för att  en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att  upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot st iftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skept isk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig f rämst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka t illkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet . Det innebär at t  vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsent liga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för stif telsens situat ion. Vi går
igenom och prövar fattade beslut , beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande.

Sundsvall den

Ernst & Young AB

Charlotte Bouvin
Auktor iserad revisor
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