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ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING
Star for Life är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att insamla medel 
till förebyggande arbete bland ungdomar i Sydafrika och andra afri-
kanska länder. För att åstadkomma detta får vi bedriva information- och  
insamlingsarbete i Sverige. Genom vårt arbete kan vi idag bedriva ett förebyg-
gande arbete på ett 100-tal skolor i Sydafrika och Namibia.  Vi beräknar att cirka  
100 000 elever går i våra skolor och att vi under de tio år som verksamheten  
bedrivits, haft cirka 250 000 elever i våra skolor. Vi bygger inga skolor själva utan 
bedriver vårt arbete inom det befintliga skolväsendet. Det gör verksamheten 
mycket kostnadseffektiv. Vi får bidrag från allmänheten, företag och organisatio-
ner. Under 2014 var våra insamlings- och administrationskostnader 14 %, vilket är 
mycket lågt (86% av insamlade medel går till ändamålet). 
    Vi vill rikta ett stort tack till våra gåvogivare utan vars bidrag verksamheten inte 
kunnat bedrivas. På nästa sida följer en uppräkning av de större bidragsgivarna 
2014:
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Insamling
Star for Life erhåller i Sverige bidrag från allmänheten, företag och organisationer. 
De större bidragsgivarna 2014 var: 

Briban Invest Verksamhetsfinansiär
Danir AB Verksamhetsfinansiär
Martin Gren med familj Verksamhetsfinansiär
PostkodLotteriet Verksamhetsfinansiär och skolsponsor
Skandia Gåvogivare
Volvo Skolpartner
Advokatfirman Lindahls Skolpartner
Awesome Group Skolpartner
Beckers Group Skolpartner
Benders Skolpartner
Chefsnätverket Close Skolpartner
Familjen Claesson Skolpartner
Familjen Nicou Skolpartner
Familjen Svensson Skolpartner
Familjen Olausson Skolpartner
Deloitte Skolpartner
Erikshjälpen Malmö/Åkarp Skolpartner
Jochnick Foundation Skolpartner
Lindéngruopen Skolpartner
Lööf Foundation Skolpartner
MalmöMilen Gåvogivare
Nordea Private Banking Skolpartner
Office Management Skolpartner
Primär Fastighetsförvaltning Skolpartner
Rejlers Skolpartner
Restaurang Barfota  Skolpartner
Sigma Skolpartner
Stichting Zimbrine Charitable F. Skolpartner
Zacco Skolpartner
Zelmerlöw & Björkman Foundation  Skolpartner
 

Företag/Organisation          Partnerskap
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arbeta med barn med särskilda behov. Det bör i 
sammanhanget framhållas att merparten av detta  
arbete mera formellt bedrivs inom vår ideella förening.
   PostkodLotteriet är numera Star for Lifes i särklass 
största bidragsgivare. Numera får 53 svenska orga-
nisationer substantiella bidrag till sina verksamheter 
och över en miljard kronor delades ut till förmåns-
organisationerna som ett resultat av verksamheten 
2014. Bidraget till Star for Life 2014 blev tio miljo-
ner kronor. Star for Life fick dessutom pengar till 
det ovan nämnda projektet för barn med särskilda 
behov. Vi ser det som ett stort erkännande av den 
omfattande och lyckade verksamhet vi bedrivit bland 
svenska ungdomar inom vår konsertverksamhet. 
   I syfte att bygga broar mellan svenska och afrikans-
ka ungdomar, försöker vi skapa vänskolor. Ett tjugotal 
svenska skolor har en vänskola i Afrika. Det finns en 
mängd exempel på hur ungdomar runt om i landet ut-
vecklat detta samarbete. Det kan vara ungdomar som 
Skypear med varandra eller som skickar mail  eller  
brev.  Varje år reser det också ner ungdomar till Afrika 
för att på olika sätt försöka utveckla detta samarbete.

VERKSAMHETEN I AFRIKA
Insamlingsverksamheten i Sverige finansierar i 
mycket hög utsträckning arbetet på skolorna i Afrika, 
vilket stämmer med stiftelsens ändamål. Inom Star 
for Life har vi dock en vilja att kunna öka insamlings-
resultatet i Afrika.
   Vid utgången av 2014 bedrev vi verksamhet i 98 sko-
lor i Sydafrika och Namibia. Arbetet i dessa länder 
ledas av dr Per Strand. Vi låter våra coacher arbeta 
inom det befintliga skolväsendet med den speciella 
metodik vi utvecklat som syftar till att stärka ungdo-
marnas självkänsla. Att vi arbetar inom det befintliga 
skolväsendet gör verksamheten mycket kostnads- 
effektiv. En elev kostar 200 kr/år i en Star for Life-
skola. Genom att vi själva avlönar vår personal och 
att i princip allt material som används köps in via oss, 
har vi en mycket god kostnadskontroll. Vi har också 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Denna årsredovisning avser att skildra verksam-
heten inom den svenska insamlingsstiftelsen 2014. 
Enligt stiftelsens ändamålsparagraf skall stiftel-
sen insamla medel till förebyggande arbete bland 
barn och ungdomar i Sydafrika och andra afrikanska 
länder. För att kunna förverkliga detta arbete får vi 
bedriva informations- och insamlingsverksamhet 
i Sverige. Vi har också påbörjat ett arbete med att 
implementera vår metodik i den svenska skolan. 
Denna verksamhet bedrivs av legala skäl inom den 
ideella föreningen SfL Sverige, och är således inte 
formellt en del av denna verksamhetsberättelse.

VERKSAMHETEN I SVERIGE
Star for Lifes viktigaste fönster i arbetet i Sverige är 
offentliga konserter. Vi anordnar årligen större tur-
néer där svenska skolungdomar ges möjligheten 
att uppträda med en afrikansk skolkör och kända 
svenska artister. Det musikaliska arbetet leds av 
Göran Rudbo och Ken Wennerholm d.v.s. Triple & 
Touch. Vi har under de senaste fem åren låtit mer 
än 30 000 svenska ungdomar delta i dessa konser-
ter som ibland arrangeras på de större arenorna 
i vårt land, exempelvis Malmö Arena och Scandi-
navium. Genom konserterna skapar vi ökad kän-
nedom om Star for Life och kan också finna nya 
partners. Under 2014 påbörjades ett större projekt 
finansierat av PostkodLotteriet under temat ”Mång-
fald och tolerans” vi har valt att kalla projektet för  
”Marching for Love”. Ett antal svenska kommuner och 
skolor har besökts och olika temaarbeten samt kon-
serter har genomförts tillsammans med Fryshuset.
   Under 2014 fortsatte vi det utvecklingsarbete, som 
vi under 2013 startat tillsammans med Skandia, som 
är en utveckling av den metod vi har på skolorna i 
Afrika, för den svenska skolan. Vi kommer fortsätta 
med detta även under 2015 i fem svenska kommu-
ner och hoppas därefter kunna erbjuda denna me-
tod till ytterligare svenska kommuner. Vi har också 
fått ytterligare resurser från PostkodLotteriet att  
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format ett s.k. ”monitoringssystem” där vi noga mä-
ter effekterna av vårt arbete. Vi har gjort tre större 
utvärderingar, 2010, 2011 och kommer att publicera 
en 2015.
   Star for Life har särskilt utbildade coacher som 
är tränade att arbeta med den unika metodik som  
organisationen utvecklat. Dessa coacher genomför 
årligen ett antal work-shops med elever och lärare, 
där vi idag har tio sådana work-shops. Huvudde-
len av arbetet består dock i att finnas på skolan och  
arbeta i klassrummet eller att ha individuella samtal. 
Vårt viktigaste hjälpmedel är en s.k. ”dream book” 
där eleven skriver ner sina drömmar, men också 
de möjligheter och svårigheter de ser i att förverk-
liga dessa drömmar. Steg för steg coachas eleven att 
nå sina mål. Metodiken bygger på ett antagande att 
enbart information inte är tillräcklig för att förändra 
ett beteende utan eleven måste också inspireras att 
tro på detta. Ett viktigt verktyg för att åstadkomma 
detta är musik, som intar en viktig plats i vår meto-
dik. Slutligen kan nämnas att vår stjärna används för 
att förmedla våra kärnvärden. Varje udd på stjärnan 
representerar ett sådant värde, ex. ”I decide” och  
”I am committed”.
   Det finns också andra områden som vi gärna skul-
le vilja utveckla ytterligare. För oss är det viktigt att 
ungdomarna bereds sysselsättning efter avslutad 
skolgång. Vi försöker därför i ett antal mindre projekt 
ge ungdomarna olika ”skills” dvs. färdigheter som 
behövs i arbetslivet. Ett sådant projekt har länge varit 
att elever från våra skolor tas in i Volvos lärlingspro-
gram och ges en mekanikerutbildning. Star for Life 
har också mobila testkliniker som åker ut på skolorna 
och gör medicinska test och andra hälsoundersök-
ningar.
   Star for Life har också ett ”Art & Culture-program”. 
Musiken spelar som nämnts en central roll i vår  
metodik och vi har en särskild anställd musik-coach, 
Thandiwe Mazibuko. Vi har också påbörjat en mycket 
intressant verksamhet i primary schools. Tonvikten i 

arbetet med yngre barn läggs på estetiskt arbete dvs. 
sång, dans och teater.
   Vi kan också nämna att det finns en Star for Life-
skola på Sri Lanka. Huvudman för detta arbete är 
föreningen Sri Lankas barns vänner, som består av 
föräldrar som en gång adopterat barn från Sri Lanka. 
Man har valt att använda vår metodik vilket gläder oss 
mycket. Genom arbetet på Sri Lanka implementeras 
just nu vår metodik på tre kontinenter.
   Star for Life har sedan flera år tillbaka ett samar-
bete med Nordens största researrangör på resor till 
Sydafrika, Sydafrikaresor. Varje år i februari anordnas 
en större resa till landet där resenärer ges en möj-
lighet att besöka våra skolor. Resan förenar besök i 
vår verksamhet med traditionella turistmål i landet.  
Star for Life ledning finns också på plats tillsammans 
med flera av våra musikambassadörer.
   Arbetet i både Sverige och de afrikanska länderna har 
fortsatt att expandera under 2014. Vi beräknar nu att  
cirka 250 000 ungdomar gått igenom vår utbildning 
och vi har i ett flertal utvärderingar kunnat visa mycket 
goda resultat. Vad som en gång började som ett spon-
tant initiativ på en skola för att bearbeta spridningen av 
hiv – har idag utvecklats till en organisation som arbe-
tar med utbildning och hälsa på tre kontinenter. Vi kan 
också konstatera att antalet människor som årligen 
smittas i hiv i södra Afrika har halverats på tio10 år.  
Vi är mycket glada över att ha fått lämna vårt bidrag 
till detta arbete och ska så fortsätta göra.
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UTVÄRDERING OCH UTFALL

Under 2014 har data samlats in för Star for Lifes hit-
tills största utvärderingsrapport. Den kommer visser-
ligen inte presenteras förrän under 2015, men förun-
dersökningen visar på ett mycket gott utfall. 
   Liknande rapporter har gjorts tidigare av Star for 
Lifes program i Sydafrika, bland annat genomfördes 
en 2010 av Health and Development Africa (HDA) som 
är ett mycket väl-renommerat företag med stor er-
farenhet från utvärderingar av olika organisationer i 
Sydafrika.
   Utvärderingen visade då på en positiv inverkan på 
Star for Life eleverna i jämförelse med en kontroll-
grupp bestående av elever från närliggande skolor.  
Star for Lifes elever hade starkare självkänsla, mer 
positiva attityder, bättre kunskaper om hiv  och   aids   
och   säkrare   sex.
   Resultaten visade också att Star for Life elever pre-
sterade bättre i skolan samt att det förekom färre  
graviditeter bland eleverna. Ett exempel som kan 
nämnas är att tonårsgraviditeter var 37,5% lägre på 
Star for Life skolorna jämfört med kontrollskolorna.

Med start  under  2013, men med fortsättning under 
detta år, har vi ytterligare  byggt   ut   vårt system   för   
att   mäta   och   utvärdera   verksamheten. Vi räknar 
med att fortlöpande kunna presentera utvärderingar 
av effekterna av vårt arbete som ett resultat av detta 
arbete både till givare och till ”stakeholders” i Sydaf-
rika.

    ENLIGT HDA-RAPPORTEN HADE VÅRA ELEVER:

Bättre självkänsla

Bättre betyg

Tonårsgraviditeter minskade med 37,5 %

Högre kondomanvändning

Större villighet att hiv-testa sig
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Generalsekreterare

  IT/Hemsida
  Administration/

Finans
Insamling   Vänskolor

ORGANISATION
Star for Lifes verksamhet i Sverige har sitt huvudkontor i Malmö samt dessutom ett insamlings-
kontor i Stockholm. 

LEDNING
Den svenska stiftelsen har fyra personer anställda samt ytterligare sex till åtta personer som 
arvoderas för olika insatser. Organisation och arbetsområden kan beskrivas enligt följande:

STYRELSEN
Stiftelsen leds av en oarvoderad styrelse.  Under året höll Star for Life fyra protokollförda sty-
relsemöten där samtliga ledamöter deltog. Följande personer ingår i Star for Lifes styrelse:

  Musik/
Konserter
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STYRELSEMEDLEMMAR

DAN OLOFSSON
Ordförande 
Grundare, IT-entreprenör

ALF SVENSSON 
Ordinarie ledamot 
EU parlamentariker
F.d. riksdagsman och 
partiledare

VIVECA URWITZ
Ordinarie ledamot 
Nationell och internationell 
expert i folkhälsofrågor med 
fokus på hiv ”prevention”.
F.d. chef på Socialstyrelsens 
hiv- enhet
Senior advisor Smittskydds-
institutet

ANDERS MILTON
Ordinarie ledamot 
F.d. ordförande i Röda Korset 
och Saco.

ANDERS DAHLVIG
Ordinarie ledamot 
F.d. vd för IKEA
Ordförande för New Wave Group
Styrelseledamot i H & M

13

MÅNS ZELMERLÖW
Ordinarie ledamot 
Artist 
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INTERN KONTROLL 
Den svenska Star for Life rörelsens internkontroll är 
uppbyggd genom en särskild finansiell manual, där 
rutiner för hantering av insamlade medel samt för 
spendering av kostnader regleras. 
   Star for Lifes svenska insamlingsstiftelse erhöll ett 
90-konto i maj 2009. Detta innebär att Star for Life 
står under Svensk Insamlingskontrolls granskning så 
att skänkta medel används på ett ändamålsenligt sätt 
och att vi är förpliktigade att följa Svensk Insamlings-
kontrolls 75/25 procents regeln. 
   Vi är också medlemmar i FRII, vilket innebär att vi 
måste som medlemsorganisation följa FRIIs kvali-
tetskoder för insamling. 
   Det är också viktigt att nämna att vår verksamhet 
revideras av välkända och erkända internationella re-
visionsbolag. I Sverige och Sydafrika är Pricewater-
Cooperhouse ansvariga och i Namibia görs revisionen 
av E&Y revisionsbyrå.
   Som ett led i internkontrollen av förmedlade medel 
till våra mottagarländer och systerorganisationer, så 
sitter Star for Lifes generalsekreterare och ordfö-
rande som ordinarie ledamöter i dessa Star for Life 
länders styrelser.
   De medel som genereras till vår skolverksamhet 
utomlands kontrolleras och administreras fullt ut av 
vår organisation i mottagarländerna. 
   Förhållandet mellan ländernas organisationer finns 
reglerat i avtal. Personalen (”trainers och coaches”) 
ute på skolorna är anställda av 
   Star for Life och all utrustning som inköps, upp-
handlas av Star for Life. Således administreras i prin-
cip alla våra medel inom de olika nationella organi-
sationer vi har. Vi har därför en god kontroll över hur 
pengarna används i mottagarländerna. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Beskrivning av hur Star for Life fullgjort sitt ändamål 
Star for Life hade under 2014 sammanlagda intäk-
ter på totalt 20 198 432 kronor (insamlade medel + 
nettointäkten från konserter – öronmärkta medel 
för mångfaldsprogram). Av dessa medel så har  
15 034 123 kronor direkt överförts till våra mot-
tagarländer, Sydafrika och Namibia, vilket mot-
svarar att 74 % av insamlade medel överfördes  
direkt till verksamheterna i Sydafrika och Namibia.  
Förutom de överförda medlen, så användes  
2 361 922 kronor på hemma plan såsom ändamåls-
kostnader i form av informations spridning, mana-
gement kostnader samt för monitorering och upp-
följning av verksamheterna. Totalt så gick 86 % av 
intäkterna till ändamålet.
   I Sydafrika så finns en väl uppbyggd ”monitoring” 
verksamhet, där löpande uppföljningar och utvärde-
ringar görs och analyseras. Förutom denna löpande 
utvärdering så har också Star for Life en styrelsere-
presentant i både Star for Life, Sydafrika och Star for 
Life, Namibia vilket bidrar till en god kontroll av hur 
våra medel använts och hur verksamheten på plats 
bedrivs. Vi kan därmed konstatera att elever från alla 
samhällsklasser, utan inskränkning av religion, kön, 
politisk inriktning, ras eller sexuellt beteende, deltar 
i vårt program. Vi är också glada att följa den utveck-
ling av elever, som deltar i programmet, påvisar och 
det ökade antalet elever som får möjlighet att stu-
dera vidare och därmed möjligheten att förverkliga 
sina drömmar. Denna möjlighet har också bidragit till 
en ökad självinsikt och tro på sig själv, vilket ytterli-
gare har bidragit till en sundare livsstil bland dessa  
ungdomar.
   För att uppnå Star for Lifes ändamål så finansierar 
Star for Life genom sina systerorganisationer i Sydaf-
rika och Namibia följande aktiviteter:

1. Hälso- och utbildningsprogram som inkluderar föl-
jande:

• Stöd till elever och lärare på anslutna skolor genom 
Star for Life coacher för att uppnå bättre skolresul-
tat

• Utbildning och information angående en sund livs-
föring, med mål att uppnå ett bättre hälso tillstånd 
och ett sunt sexuellt beteende

• Ett stöd för att eleverna skall ha en större självinsikt 
och självförtroende, med mål att uppnå sina dröm-
mar om en ljus framtid

• Mobil klinik för att möjliggöra Hiv tester bland ung-
domar på anslutna skolor samt att ge dessa ung-
domar en enkel behandling vid behov. Den mobila 
kliniken har också ett samarbete med de lokala 
hälsomyndigheterna för att ge ytterligare stöd och 
behandling av de ungdomar som kräver särskild 
behandling och som ligger utanför den mobila kli-
nikens kompetens.

2. Yrkesprogram som inkluderar följande:
• Träning av lastbilsmekaniker på Volvos yrkesskola 

i Durban
• Träning av grönsaksodlare 
• Träning av kycklingsuppfödare 
• Särskilt stöd till elever som vill läsa vidare för tek-

nisk utbildning

3. Sports program (Football for Life)
Som är ett särskilt program för att stimulera unga 
flickor att börja spela fotboll. Detta program genom-
förs tillsammans med Rosengård FC i Sverige. 

4. Partner skolor
Som är ett särskilt program för ungdomar från an-
slutna skolor att kommunicera med ungdomar från 
partner skolor i Sverige. Målet är att bryta ner multi 
kulturella skillnader och bättre förstå varandra och  
acceptera varandras kulturella bakgrunder.
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5. Monitoring, som inkluderar data sammanställning 
av:

• Attityder
• Uppnådda skolresultat
• Hiv tester
• Hälsobeteende
• Sexuellt beteende

RESULTAT
Enligt en oberoende utvärdering utförd av Health and 
Development Africa (HDA) så kan vi peka på följande 
resultat för de elever som deltar i Star for Life pro-
grammet:
• Bättre självkänsla 
• Bättre betyg
• Tonårsgraviditeten var 37,5 % lägre jämfört med 

kontrollskolorna
• Högre kondomanvändning
• Större villighet att hiv-testa sig

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
För finansieringen av vår verksamhet så bidrar olika 
företag med finansiering av Star for Life programmet 
i olika skolor i både Sydafrika och Namibia. Förutom 
dessa sponsorer, så är PostkodLotteriets bidrag på 
10 miljoner kronor en starkt bidragande orsak till att 
Star for Life programmet utvecklats ytterligare un-
der 2014. En skolsponsor binder sig för att finansiera 
”sin” skola under en period av tre (3) år, men även ef-
ter att denna period gått ut, så har vissa företag fort-
satt med sin sponsring på annat sätt, genom att t.ex. 
finansiera elevers fortsatta studier på högre instans 
eller genom sponsring av särskilda ”skills” program. 
Detta visar på en stark känsla och tro på Star for Life 
programmets betydelse för unga människor.

Det är också glädjande att konstatera att ett antal nya 
skolsponsorer tecknade avtal med Star for Life under 

2014 för en period av tre (3) år. Dessa avtal är en följd 
av de olika aktiviteter som anordnas för att sprida in-
formation om vår verksamhet, varav kan nämnas de 
årliga resorna till Sydafrika för att visa upp vår verk-
samhet, de olika sponsorträffar som arrangeras samt 
inte minst de årliga konserterna med Triple & Touch 
och Star Choir.
   Stiftelsens grundare Dan och Christin Olofsson ar-
rangerade ett särskilt event under hösten 2014 till 
förmån för Star for Life, vilket inbringade en nettoin-
täkt på 1,4 miljoner kronor.
   Under hösten så ansökte Star for Life om ytterligare 
medel hos PostkodLotteriet, för att bedriva ett sär-
skilt program för ungdomar med neuropsykiatriska 
funktionshinder. Ansökan beviljades och Star for Life 
fick tilldelat sju miljoner kronor i slutet av året för 
att genomföra detta nya program, tillsammans med 
Svenska SFL och Star for Life, Sydafrika. Dessa medel 
avser aktiviteter som kommer att äga rum under 
2015-2017 och på så vis så har dessa medel periodi-
serats som en förutbetald intäkt i balansräkningen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETS-
ÅRETS SLUT
Under detta avsnitt så vill vi framhålla följande eko-
nomiska händelser som hänt under början av 2015 
och som har påverkat vår likviditet:

• Under januari erhöll vi 1,6 miljoner kronor såsom en 
aktieutdelningsgåva

• Under februari 2015 erhöll vi som förmånstagare 
hos PostkodLotteriet tio miljoner kr

• I samband med ovanstående utdelning, tilldelades 
vi även projektstöd på tio miljoner kronor för att fi-
nansiera nya mobila hälsokliniker, där medlen be-
talas ut i maj månad.

• I samband med Star for Lifes tio års jubileum så an-
ordnades en särskild kväll på Gärdet i Stockholm, 
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där företag och privatpersoner tecknade sig för köp av 
marschaller och som inbringade ett netto på 1,0 mil-
joner kronor

Med ovanstående ekonomiska bidrag, som influtit under 
början av det nya året, så stärks vår likviditet. Detta bi-
drar till att implementeringen av våra program i mot-
tagarländerna kan startas upp på ett tidigt stadium utan 
dröjsmål.

FRIIS KVALITETSKOD
Star for Life är medlemmar i Frivilligorganisationernas 
Insamlingsråd (FRII) och som medlem har Star for Life 
en skyldighet att årligen upprätta en kvalitetskod rap-
port. Denna har upprättats och finns publicerad på vår 
hemsida och ett exemplar har översänts till FRII tillsam-
mans med vår årsredovisning.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Som framgår av den finansiella redovisningen så redo-
visar Star for Life ett överskott för 2014 på 409 203  kro-
nor. Styrelsen föreslår att överskottet på 409 203 kronor 
överföres till ny räkning.
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Text Not 2014 2013
Verksamhetsintäkter:
Insamlade medel 2 23 469 673 19 574 169
Summa Verksamhetsintäkter 23 469 673 19 574 169

Verksamhets-kostnader:

Insamlingskostnader 3 3 244 935 2 861 269

Ändamålskostnader 4 och 5 18 849 748 15 839 628
Administration 5 och 6 955 309 865 507
Summa Verksamhets 
Kostnader

23 049 992 19 566 404

Verksamhetsresultat 419 681 7 765

Finansiella intäkter och kostnader:
Ränteintäkter 18 820 29 938
Övriga finansiella intäkter 0 527
Räntekostnader -4 178 -10 525
Valutakursförluster -15  290 -3 857
Bankkostnader -9 830 -7 488
Resultat från finansiella poster - 10 478 8 595
Årets Resultat 409 203 16 360

RESULTATRÄKNING
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Text Not 2014-12-31 2013-12-31
Tillgångar:
Omsättningstillgångar:
Lager                70 587 85 037
Övriga fordringar                75 889 20 809
Kundfordringar 471 000 1 103 823
Kassa och bank 7 2 231 092 5 346 594
Obligationer, värdepapper 8 4 200 000 0
Förutbetald kostnad och upplupna intäkter 9 5 307 242 163 956
Summa Tillgångar 12 355 810 6 720 219

Eget kapital och skulder
Kortfristiga skulder:
Leverantörsskulder 85 891 51 096
Övriga kortfristiga skulder 10 801 105 89 792
Förskott från kunder 11 7 000 000 4 200 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 2 075 585 395 305
Summa skulder 9 962 581 4 736 193

Eget kapital: 13
Stiftelsekapital 1 984 026 1 967 666
Ändamålsbestämda medel 0
Årets resultat 409 203 16 360
Summa eget kapital 2 393 229 1 984 026

Summa Eget kapital och skulder 12 355 810 6 720 219

BALANSRÄKNING
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Not. 1 Värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd (även avseende allmänna råd för ideella
föreningar). I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av
Svensk Insamlingskontroll. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäktsredovisning  
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Intäkter i form av biljettförsäljning intäktsförs när evenemanget äger rum. Sponsring intäktsförs över den period 
sponsringen avser, om sådan tid är bestämd. I annat fall sker intäktsföring när betalning erhållits eller om avtal normalt 
finns vid fakturering. Försäljning av varor intäktsförs normalt vid leverans. All försäljning redovisas efter avdrag för moms 
och eventuella rabatter. 
Intäkter i form av gåvor intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Intäkter i form av bidrag 
intäktsförs när villkoren för bidraget är uppfyllda. Om bidraget avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över 
denna period. 
Gåvor av pengar redovisas normalt enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen finns löften om bidrag från 
företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning. 

Föreningens kostnader
  
Ändamålskostnader 
Ändamålskostnader är sådana kostnader som föreningen har för att uppfylla sitt ändamål. 
 
Insamlingskostnader 
Insamlingskostnader innehåller föreningens kostnader för att samla in pengar. 
 
Administrationskostnader 
Administrationskostnader är sådana kostnader som uppkommer i arbetet med att administrera själva organisationen.

Fordringar 
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som 
omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Lager
Varulagret värderas med tillämpning av först in – först ut – principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga 
värdet på balansdagen.

 

FÖRKLARING TILL NOTER
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Not. 2, Insamlade medel: 2014  2013  
Bidrag från företag 6 201 128  5 562 032  
Bidrag från organisationer 12 447 871  10 344 195 
Bidrag från föreningar  1 500  82 380  
Bidrag från vänortsskolor 56 971  30 281  
Bidrag från privatpersoner  1 727 624  1 976 032 
Konsertintäkter 2 693 479  1 562 216  
Intäkter PR resa Sydafrika 225 921  0 
Övriga insamlade medel 115 179  17 033 
Totalt insamlade medel 23 469 673  19 574 169    
  
Not 3, Insamlingskostnader: 2014  2013
Konsertkostnader 1 874 397  1 316 633 
Resekostnader 100 614  86 292
Kommunikation 22 882  14 154
Konsultarvoden 21 523  402 187 
Kundträffar  28 240  82 088
Programvaror (Insamlingsregister) 101 695  0
PR Resa Sydafrika 297 079  0
Personalkostnader 630 144  833 592 
Övriga insamlingskostnader 168 361  126 323 
Totala Insamlingskostnader 3 244 935  2 861 269   

Not 4, Ändamålskostnader: 2014  2013
Informationskostnader i samband med konserter 80 446  331 030 
Reseomkostnader för möten och uppföljning 282 520  184 135     
Kommunikation 39 882  45 186 
Hemsida och IT kostnader 1 824  2 182
Konsultarvoden 216 412  132 625
Personalkostnader 1 650 881  1 242 367 
Mångfaldsprojekt kostnader 1 453 703  0
Övriga ändamålskostnader 89 957  66 467
Aktivitetsstöd Star for Life, Namibia 591 412  715 004
Aktivitetsstöd Star for Life, Sydafrika 12 921 457  13 116 299
Hand in Hand Sydafrika 156 475  0
Skolstipendier Sydafrika 869 611  0
Övriga gåvor Sydafrika 495 168  0
Projektförberedelse Sverige 0  4 333 
Totala Ändamålskostnader 18 849 748  15 839 628   
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Not 5, Löner och ersättningar till ledande befattningshavare har uppgått till:

 2014  2013 
Styrelse 11 639  36 398
Generalsekreterare 547 884  548 244
Biträdande Generalsekreterare (från 1/08) 140 660  0 
Totala löner och ersättningar 700 183  584 642  

Not 6, Administrationskostnader: 2014  2013 
Lokalhyra 46 336  45 052
Resekostnader 22 549  13 398 
Svensk Insamlingskontroll årsavgift 15 981  11 622 
FRII Medlemsavgift 3 000  3 000 
Styrelseomkostnader 11 639  36 398
Personalkostnader 696 144  621 839
Försäkringspremier 18 111  11 312
Revisionsarvode 105 625  62 500 
Övriga kostnader 35 924  60 386 
Totala Administrationskostnader 955 309  865 507   

Not 7, Kassa och bank 2014  2013 
Färs och Frosta Sparbank  2 123 411  5 267 576 
Nordea Plusgirokonto (90-konton) 107 681  79 018 
Totalt banksaldo 2 231 092  5 346 594 

Not 8, Obligationer, värdepapper 2014  2013

Danske Capital AB (nominellt värde) 4 200 000  0
Totalt värde värdepapper 4 200 000  0

Not 9, Förutbetalda kostnader 2014  2013 
och upplupna intäkter
ÅF Personalbidrag 0  152 372
Månadsbidrag SFL, Sydafrika förskott 5 000 000  0
Resekostnader Sydafrika 10 års jubileum 145 282  0
Premiepensionspremier 32 945  0
Upplupen konsertintäkt 117 199  0
Förskottshyra 11 816  11 584 
Totala förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 307 242  163 956 



23
Not 10, Övriga kortfristiga skulder 2014  2013
Momsavräkning 46 177  46 358 
Personalens källskatt 48 899  43 434
Övriga kortfristiga skulder 6 029
Fryshuset Mångfaldsbidrag  700 000  0
Totala övriga kortfristiga skulder 801 105  89 792 

Not 11, Förskott från kunder 2014  2013
Postkodlotteriet, mångfaldsbidrag 0  4 200 000
Postkodlotteriet, särskoleprojektbidrag 7 000 000  0
Totalt förskott från kunder 7 000 000  4 200 000

Not 12, Upplupna kostnader 2014  2013 
och förutbetalda intäkter 
Upplupna semesterlöner 196 320  175 924 
Upplupna sociala avgifter 49 113  45 608 
Beräknade upplupna sociala avgifter 48 357  39 831 
Löneskatt på pensionskostnader 112 700  126 663 
Skolsponsorbidrag 250 000  0
Periodisering av mångfaldsmedel 1 403 147  0
Övriga upplupna kostnader 15 948  7 279 
Totala upplupna kostnader 2 075 585  393 305 
och förutbetalda intäkter 

Not 13, Eget kapital

Text Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Totalt Eget kapital
Ingående balans 0 1 984 026 1 984 026
Utnyttjande 0 0 0
Årets resultat 0 409 203 409 203
Utgående balans 0 2 393 229 2 393 229
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Star for Life Insamlingsstiftelse, org.nr 802425-7134 
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Produktion: Star for Life                Tryckproduktion: CAA Tryckeri AB, Malmö 2015
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Star for Life

Postadress:
Dockplatsen 1 E-post: info@starforlife.se 
211 19 MALMÖ Hemsida: www.starforlife.se


