ÅRSREDOVISNING 2020
Star for Life Insamlingsstiftelse

Generalsekreteraren har ordet
2020 är ett år som inte liknar något annat, med en
pandemi som satt sina outplånliga spår jorden runt.
Världshälsoorganisationen, WHO, utlyste globalt nödläge i mars och plötsligt stod vi tillsammans inför ett
främmande och unikt scenario. Men i en tid av stora
utmaningar är det nödvändigt att handla snabbt och
hitta nya vägar – och precis det gjorde Star for Life.
Jag själv började arbeta för Star for Life i slutet av
2019 och kunde följa med på partnerresan till Hluhluwe
i februari 2020. Det är jag oerhört tacksam för idag.
Under veckorna i Sydafrika fick jag lära känna medarbetare, träffa flera av våra partners och uppleva
verksamheten på plats. Där och då insåg jag också fullt
ut hur väl vår metodik fungerar, vilket gediget jobb som
coacherna gör och vilken betydelse som programmet
har för eleverna.

Star for Life är en insamlingsstiftelse som grundades 2005 vars ändamål är att samla in
medel till utbildningsverksamhet i Sydafrika och andra afrikanska länder. För att åstadkomma
detta får Star for Life bedriva informations– och insamlingsarbete i Sverige.
Genom en unik metodik för att förbättra ungdomars kunskap och självkänsla, arbetar
Star for Life i södra Afrika för att åstadkomma förändringar i unga människors liv. Med hjälp
av Star for Lifes coacher, motiveras och inspireras eleverna till att satsa på sin skolutbildning
och ta hand om sin hälsa och göra medvetna val för att på så sätt kunna påverka sin framtid.
Star for Life bygger inga skolor utan bedriver sitt arbete inom det befintliga skolväsendet.
Det gör verksamheten mycket kostnadseffektiv. Star for Life får bidrag från allmänheten,
företag och organisationer.
Idag finns Star for Life i 120 skolor i både Sydafrika och Namibia och 450 000 elever har
deltagit i programmet.
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Vi hade precis återvänt från Afrika när viruset slog sina
klor i omvärlden. Nöden är uppfinningarnas moder och
sällan har det stämt så väl som i vår egen organisation. Den afrikanska verksamheten styrde genast om
och kunde delvis engagera barnen och ungdomarna via
digitala plattformar. Skol- och hälsovårdsmyndigheter
vände sig tidigt till Star for Life för att få hjälp med
informationsarbetet kring covid-19. Också våra
mobila kliniker har spelat en värdefull roll i uppdraget
att sprida kunskap om viruset.

Vi provade bland annat digitala kampanjer, informationträffar och seminarier via Zoom-sändningar och nya
företagssamarbeten. Sammanfattningsvis har olika
initiativ kring intäkter och utgifter gjort att vi kan leverera ett balanserat resultat för 2020.
Året har också visat vad lojalitet innebär. Trots en turbulent och osäker tid har lejonparten av våra partners
och supporters fortsatt att stödja oss. Det är tack vare
deras bidrag och långsiktiga tänkande som vi kan fortsätta utföra vårt arbete.
Idag räknar man med att 1,5 miljarder barn har drabbats av att skolor runt om i världen har stängts under
pandemin; en del av deras trygghet har försvunnit,
oron är stor och frågorna många. Star for Lifes uppdrag
är med andra ord mer angeläget än någonsin. Vi ska
fortsätta att ge barnen och ungdomarna stöd, uppmuntra dem att sätta upp mål – och viktigast av allt,
motivera dem att sikta mot en bättre framtid!

Ulrika Norberg
Generalsekreterare
Star for Life

Med tanke på det ekonomiska världsläget införde vi
genast sparpaket som innehöll en rad åtgärder.
Eftersom pandemin dessutom omöjliggjorde alla inplanerade publika event, fick vi tänka om och söka andra
lösningar när det gällde insamlingsverksamheten.
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Insamling
Star for Life erhåller i Sverige bidrag från allmänheten, företag och organisationer.
De större bidragsgivarna 2020 var:

Verksamhetsfinansiärer
Briban Invest		

Danir AB		

Postkodlotteriet

Martin Gren med familj

Skolpartners
Acacia och fam. Jacobsson
Advokatfirman Lindahl
Adgård Management
Anders Dahlvig
Areco Steel
Beckers Group (betalar direkt t. Sydafrika)
Benders
Byggnadsfirman Otto Magnusson
Caroline Mohr
Chefsnätverket Close
Deloitte
DevPort
Euro Finans

Familjen Claesson

Preservo Holding

Fieldwood Travel

RC Vaccinationer

IVT Invest Trading AB

Sandberg Development AB

Inbox Capital

Sigma Connectivity

Leksell Social Ventures

Sigma Industry West

Malmö Arena

Sigma Industry South

Marcus och Helene Hörberg

Sigma IT

Martin Lundstedt

Sigma Technology

Måns Hultman med familj

Sydafrikaresor

NBP Charitable Foundation

UpplandsSpar

Nordea Private Banking

Velux

Nordic Waterproofing

Vestas (betalar direkt t. Sydafrika)

Northzone

Volvo Trucks

Vi vill också varmt tacka våra partners som stöttar specifika skolklasser, samt alla våra trogna månadsgivare och
gåvogivare under 2020.
Det är även glädjande att se de personalinitiativ som gjorts under året, där olika personalgrupper inom våra partnerföretag engagerat sig till förmån för Star for Lifes arbete.
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Varmt tack till Postkodlotteriet
Svenska Postkodlotteriet är Sveriges största privata
bidragsgivare. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet
delat ut mer än 11 miljarder kronor till ideella organisationer - tack vare alla som köpt lotter. I år delade
Svenska Postkodlotteriet ut drygt en miljard kronor av
överskottet från försäljning av lotteriprodukter.
Star for Life fick ta emot ett basstöd från Postkodlotteriet på 7 miljoner kronor. Under hösten delades
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ytterligare 700 000 kronor ut till Star for Life för att
bidra till arbetet med konsekvenserna av coronapandemin i södra Afrika. Stödet från Postkodlotteriet är inte
öronmärkt.
Star for Life har varit förmånstagare till Postkodlotteriet
sedan 2012. Tack vare detta viktiga stöd kan vi fortsätta att utveckla vårt arbete i verksamhetsländerna.
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Star for Lifes styrelse
Dan Olofsson
Ordförande
Grundare, IT-entreprenör.

Anders Milton
Ordinarie ledamot, tidigare
ordförande i Röda Korset och
Saco.

Alf Svensson
Ordinarie ledamot, tidigare
EU-parlamentariker, biståndsminister, riksdagsman och
partiledare.

Viveca Urwitz
Ordinarie ledamot, nationell
och internationell expert i
folkhälsofrågor med fokus på
hiv-prevention, tidigare chef
på Socialstyrelsens hiv–enhet,
senior advisor Smittskyddsinstitutet.

Organisation
Star for Lifes verksamhet i Sverige
har sitt huvudkontor i Stockholm.
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Ledning
Den svenska stiftelsen har 10
anställda som motsvarar 6,1 tjänster,
samt personer som arvoderas för olika
insatser.

GENERALSEKRETERARE

INSAMLING
Anders Dahlvig
Ordinarie ledamot, ordförande i
Inter Ikea Holding BV, tidigare
vd för IKEA, styrelseledamot i
H&M och Oriflame AB.

Styrelsen
Stiftelsen leds av en oarvoderad
styrelse. Under året höll Star for Life
sex protokollförda styrelsemöten.

EKONOMI/
ADMINISTRATION

KOMMUNIKATION

MUSIK/
KONSERTER

Lena Hök
Ordinarie ledamot, Senior Vice
President Sustainability på
Skanska AB, medlem i styrelsen
för SIDA, styrelsen för Inter
-nationellt Utvecklingsarbete,
ordförande för den svenska kommittén för Corporate Responsibility
och anti-korruption i den Internaionella Handelskammaren.
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Härmed avger styrelsen årsredovisning för Star for Life
(802425-7134), med säte i Stockholm, för år 2020.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten

Star for Life, 802425–7134, är en insamlingsstiftelse
med säte i Stockholm som grundades 2005. Ändamålet är att samla in medel till utbildningsverksamhet i
Sydafrika och andra afrikanska länder. För att uppnå målet bedriver Star for Life informations- och insamlingsarbete i Sverige.
Star for Life finns idag i tre länder och har kontor i
respektive samarbetsland med anställda och lokala
styrelser. Stiftelsen i Sverige ansvarar för insamling,
informationsarbete och strategisk planering. Tillsammans utbildar vi och sprider kunskap för att en ny generation inte ska lämnas utanför samhällets utveckling.
Star for Life samarbetar även med andra organisationer,
som till exempel svenska Hand in Hand (projektpartner
i Daughters of Africa) eller på internationell nivå, exempelvis med USAID som genom sitt stöd gjort det möjligt
att bedriva undervisning i 16 skolor i Namibia. Oavsett
partner eller projekt, är det gemensamma målet att bidra till att unga människor av egen kraft ska kunna nå
sina mål och växa upp till ansvarsfulla och medvetna
medborgare.
Star for Life bygger inga skolor utan bedriver sitt arbete
inom det befintliga skolväsendet, vilket gör verksamheten mycket kostnadseffektiv. Genom ett unikt utbildningsprogram stärker våra coacher elevernas självkänsla och motiverar dem att satsa på sin utbildning och fatta
kloka livsbeslut. På så vis kan de lättare bygga sig en
bättre framtid och som vuxna bidra till ett mer jämlikt,
rättvist och hållbart samhälle.
Star for Life arbetar idag i 120 skolor i Sydafrika och
Namibia, och hittills har drygt 450 000 elever tagit del av
Star for Life-metodiken.
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Bidrag till verksamheten kommer främst från Postkodlotteriet, företag samt privatpersoner.
Star for Lifes sammanlagda intäkter uppgick till totalt
27 582 479 kronor. Det är summan av insamlade medel
plus eventnetto för verksamhetsåret 2020.
Under året har 20 328 600 kronor överförts till vår
verksamhet i Sydafrika och Namibia. Till ändamålet har
4 150 000 kronor använts för informationsspridning och
uppföljning av verksamheten. 595 440 kronor har bekostat olika specialprogram i Sverige, Sydafrika, Namibia samt Zimbabwe. Totalt gick 91 % av intäkterna till
ändamålet. (Ändamålskostnader/totala intäkter).
Överföring till södra Afrika görs utifrån en överenskommen budget och styrs i slutändan av aktuell valutakurs
som kan fluktuera. Kursen under 2020 gav en positiv
effekt, men utgör också en osäkerhetsfaktor som kan
påverka utfallet negativt.
I södra Afrika görs regelbundna väl fungerande uppföljningar och utvärderingar. Star for Life har en representant i både Star for Life Sydafrika och Star for Life Namibias respektive styrelser. Star for Lifes ekonomiansvarige
besöker normalt södra Afrika två gånger om året, både
inför revision och budget- och verksamhetsplanering.
Inget besök 2020 på grund av coronaviruset.

Kort om programmet i södra Afrika

Star for Lifes utbildningsprogram innehåller följande:
•
Elever och lärare på Star for Life-anslutna skolor
får stöd genom Star for Lifes utbildade coacher.
Eleverna motiveras och inspireras bland annat
att satsa på sin utbildning och ta hand om sin
hälsa. Detta enligt vårt ändamål att utan vinstsyfte och utan begränsning till vissa personer
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och grupper, befrämja medvetenhet om farorna
med hiv/aids och fördelarna med en sund livsstil.
•

•

Star for Life-programmet hjälper ungdomarna
till bättre självkänsla och självkännedom. Det
gör att de vågar tro på sin egen kraft att nå mål
och drömmar, men även fatta kloka beslut om
skolarbetet, hälsan och relationerna i deras liv.
Två mobila kliniker erbjuder hälsoundersökningar
och konsultation för elever på anslutna skolor. De
mobila klinikerna har också ett samarbete med de
lokala hälsomyndigheterna för att ge ytterligare
stöd till ungdomarna.

Utvärdering av bland annat:		
•
Attityder
•
Antal workshops
•
Individuella samtal
•
Genomförda lektioner
•
Närvaro
Resultat:
Under 2019 genomförde Star for Life en omfattande
utvärdering för att kontrollera att programmet har de
förväntade effekterna på elevernas kunskap, attityder
och beteenden. Detta var den tredje utvärderingen som
genomfördes på ett slumpmässigt urval av elever i samtliga de skolor vi arbetat i under minst tre år.
Analysen visar att programmet ger förväntad effekt
på elevernas självkänsla och andra attityder som hjälper dem fokusera på skolan och deras hälsa så att de
får bättre förutsättningar att förverkliga sina drömmar.
Detta är mycket positivt för Star for Life. Samtidigt ser
vi i analysen att ungdomarnas beteenden avspeglar det
faktum att aids-mediciner har förändrat den hotbild som
hiv en gång utgjorde.
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Slutsatsen motiverar varför programmet numera lägger
allt större vikt på att informera mer generellt om sexuell
och reproduktiv hälsa och rättigheter samt på att motverka genderbaserat våld. Star for Life är fortsatt effektivt och relevant för att hjälpa eleverna på bästa möjliga
sätt.
Under år 2020 kunde vi delvis inte utföra vårt program
enligt den fastlagda planen, då skolorna under perioder
var stängda till följd av covid-19.

Väsentliga händelser under året

Ny generalsekreterare
I december 2019 tillträdde Ulrika Norberg som ny generalsekreterare för Star for Life.
Postkodlotteriet
Som förmånstagare fick Star for Life ett bidrag under
2020 på 7 miljoner kronor, ett viktigt bidrag till Star for
Life. Dessutom delades ett extra stöd om 10% ut med
anledning av pandemin, 700 000 kronor.
Pandemin
Under år 2020 kunde vi inte utföra hela vårt program
enligt den fastlagda planen, då skolorna under perioder
var stängda till följd av covid-19.
Vår personal var fortsatt aktiv för att stödja elever och
lärare, men då via nya innovativa sätt att kommunicera.
Dessutom anlitades vår organisation av hälsoministerierna i både Sydafrika och Namibia för att sprida information om covid-19.
Det faktum att vi anlitades till de statliga informationskampanjerna för att motverka covid-19 visar dock, rent
generellt, att organisationerna i Sydafrika och Namibia
har ett gott anseende att leverera resultat på ett effektivt
sätt.
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Den pågående pandemin hade stor negativ inverkan på
insamlingsverksamheten. Nya bidragsgivare nås vanligtvis via olika aktiviteter som anordnas. Många evenemang fick ställas in under året med stora bortfall på
intäkter. Konserter, som är ett årligt evenemang, fick
ställas in. Även insamling vid planerade event för konst,
opera, firande samt middagar. Den årliga partnerdagen
fick också ersättas av en informationsfilm. Antalet skolpartners minskade något under året.
Lägre kostnader bidrog till att balansera. Inga resor
överhuvudtaget, inga konferenser, ingen representation,
kostsamma initiativ flyttade på framtiden (jubileumsbok
med mera) – nödbroms på alla utgifter.
Besparingar i södra Afrika i kombination med en fördelaktig växelkurs mot randen var avgörande för resultatet.
Personalen har till största delen arbetat korttid från april
till december. Stödet från Tillväxtverket var nödvändigt
för att täcka intäktsbortfall.
Informationsresa
Den årliga resan till Sydafrika som anordnas för att
sprida information om vår verksamhet genomfördes i
februari.
Sociala medier och nyhetsbrev
Hemsidan starforlife.org är vårt nav för information. Ett
nyhetsbrev går ut till ca 4 500 prenumeranter 4 ggr per
år. Våra Facebookgrupper följs av ca 18 000 personer.
I början av september producerades en film internt, om
arbetet i Afrika under pandemin, som visades på bästa
sändningstid under Postkodmiljonären i TV4.

Finansiella instrument

För att säkerställa en god intern kontroll följer vi den
finansiella manualen, som beskriver reglerna för vår
verksamhet. Manualen används i vår dagliga verksamhet och är skriven på engelska, med syfte att också
användas av våra mottagarorganisationer i Sydafrika
och Namibia. Tillämpningen av denna manual ligger
också som grund för den årliga oberoende revisionen av
vår verksamhet. Den finns att läsa på vår hemsida under
dokument.
Vår placeringspolicy finns beskriven i ett särskilt
policydokument, som finns på vår hemsida och innefattar följande placeringsregler av vårt kapital:
•
Att de är tillgängliga för omedelbart behov
•
Att det ingångna värdets risker för reduktion
begränsas
•
Att det placeras av finansinstitut med gott renommé och som skyddas av statlig insättningsgaranti
•
Att bästa möjliga avkastning eftersträvas
Med iakttagande av ovanstående kriterier, så skall
följande placeringsalternativ tillämpas:
•
Bankmedel med en avkastning, som skyddar det
reella värdet
•
Räntebärande obligationer
•
Statens olika placeringsalternativ

Insamlingskampanjer för specifika ändamål har lanserats. Ett initiativ resulterade i att 330 solcellslampor delades ut på skolor.

ÅRSREDOVISNING STAR FOR LIFE 2020

11

Resultat och ställning
Flerårsöversikt (tkr)

2020

2019

2018

2017

2016

Verksamhetsintäkter
Gåvor

3 142

3 193

3 666

3 181

3 216

Bidrag

23 648

25 155

21 058

18 822

18 920

Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
Finansnetto
Årets resultat
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1 302

5 319

6 790

10 726

3 993

28 091

33 668

31 513

32 729

26 128

25 296

28 130

25 769

24 520

17 738

1 551

4 714

5 103

7 038

5 209

1 218

1 260

911

1 059

997

28 065

34 104

31 783

32 617

23 944

269

112

2 184

26
-

-

436

-

8

-

82

-

4

21

26

18

-

518

-

273

133

2 211
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Hållbarhetsupplysningar

Star for Lifes modell adresserar flera av FN:s Globala
Hållbarhetsmål med särskilt fokus på:
1. Ingen fattigdom
De elever som Star for Life arbetar med i Afrika lever alla
i fattigdom. Målet är att inget barn ska behöva fastna
i livslång fattigdom, utan att de med rätt verktyg ska
kunna förbättra sina levnadsvillkor. Ungdomarnas motivation att satsa på skolan och ta hand om sin hälsa ökar
utsikterna att forma en ny framtid.
2. Ingen hunger
En del av våra elever lever under särskilt svåra omständigheter. Dandelion, en av Star for Lifes partners, riktar sig mot de mest utsatta eleverna och deras familjer.
Organisationen delar bland annat ut månatliga matpaket
och ger praktisk och finansiell hjälp med att starta egna
trädgårdsodlingar.
3. Hälsa och välbefinnande
Som ett komplement till coachernas arbete driver
Star for Life också mobila hälsokliniker. Där kan eleverna hiv-testa sig och få hälsorådgivning. De får även
utbildning av hälsoteamet i ämnen som rör säker sex
och om fysiska och känslomässiga förändringar under
puberteten.
4. God utbildning för alla
Skolmyndigheter ber Star for Life arbeta i de skolor som
är allvarligt eftersatta och dåligt utrustade. Vi stärker
läroplanen, lärarnas kapacitet och rektorernas ledarskap. Vi hjälper eleverna att fokusera på sitt skolarbete
så att de har större möjlighet att förverkliga sina drömmar.
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5. Jämställdhet
En av de viktigaste fraserna som skoleleverna arbetar
med i Star for Lifes workshops är ”jag bestämmer”.
Ungdomarna ska förstå att de själva har rätt att fatta
avgörande beslut som rör deras liv. Unga kvinnor i
södra Afrika är en extremt utsatt grupp och vi hjälper
flickorna att, av egen kraft, stå emot könsnormer som
påverkar deras möjligheter att växa upp till att bli starka
och självständiga individer.
17. Genomförande och globalt partnerskap
Star for Life finns idag i tre länder och har kontor i respektive samarbetsland med anställda och lokala styrelser. Tillsammans utbildar vi och sprider kunskap för att
en ny generation inte ska lämnas utanför samhällets
utveckling. Star for Life samarbetar även med andra
organisationer. Oavsett partner eller projekt, är det
gemensamma målet är att bidra till att unga människor
av egen kraft ska kunna nå sina mål och växa upp till
ansvarsfulla och medvetna medborgare.
Medarbetare i Sverige uppmanas att i första hand resa
med tåg inom landet. Vissa flygresor utomlands är
nödvändiga för att säkra kvaliteten på verksamheten.
Samtidigt har pandemin fört med sig en större förståelse
för, och skicklighet i att hantera möten på digitala plattformar. Det i sin tur kan ha positiv effekt på resandet
framöver.
I övrigt tar vi hänsyn till miljömärkningar, vid inköp av
material till kontoret och andra produkter. Förbrukat material och utrustning återvinns.
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Förväntad framtida utveckling

Givas kvalitetskod

Det är Star for Lifes långsiktiga arbete som ger resultat
och förändring. Att fortsatt bedriva insamling och öka
medlen som kan främja ändamålet är det absolut viktigaste, särskilt med pandemiåret i backspegeln. Covid-19
förhindrade under 2020 alla de aktiviteter – event, föreläsningar, insamlingsmiddagar – som i vanliga fall bidrar
till intäkter.

Star for Life är medlemmar i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och som medlem har
Star for Life en skyldighet att årligen upprätta en kvalitetskodrapport. Denna har upprättats och finns publicerad på vår hemsida och ett exemplar har översänts till
Giva Sverige tillsammans med vår årsredovisning.

Framöver vill vi på olika sätt öka initiativen som
bidrar till inkomster. Bland annat pågår ett arbete kring
att undersöka möjligheterna till internationellt stöd för
Star for Lifes verksamhet. Ett första steg mot att skapa
en insamlingsstiftelse i Tyskland har också tagits, och
kan i framtiden bli en betydande intäktsförstärkning till
verksamheten.

Förslag till disposition av årets resultat

Under 2020 har stiftelsen haft extraordinära kostnader
i samband med omorganisation. Intäkter har markant
minskat som uppvägts av minskade kostnader samt tillskott från Postkodlotteriet, Tillväxtverket samt grundare.
Som framgår av den finansiella redovisningen så uppgår överskottet till 18 432 kronor. Styrelsen föreslår att
överskottet överförs till ny räkning.

Det är också av stor vikt för oss att fortsatt vårda relationerna med nuvarande partners genom att både informera och engagera på skilda sätt. Samtidigt vill vi självklart
nå ut med vårt framgångsrika arbete på ett effektivt vis,
för att attrahera nya partners och sponsorer framöver.
Målet är att Star for Life ska kunna fortsätta att bedriva
sin verksamhet med bibehållen kvalitet. I den mån det
är möjligt hoppas vi kunna öka kontaktytor, fördjupa
samarbeten och hitta nya öppningar som gynnar organisationen.
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Resultaträkning

Balansräkning
Not

Verksamhetsintäkter:

2020

2019

Not

2020-12-31

2019-12-31

50 804

66 565

Kundfordringar

461 300

821 800

Övriga fordringar

165 297

489 436

Tillgångar:

2

Gåvor

3 141 513

3 193 179

Bidrag

23 426 235

25 155 143

1 301 676

5 319 433

27 869 423

33 667 754

1 551 483

4 714 065

Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader:
Insamlingskostnader

3

Ändamålskostnader

4, 5

25 074 041

28 130 038

Administration

6, 7

1 217 620

1 259 562

27 843 144

34 103 666

Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat

26 280

-

435 912

Finansiella intäkter och kostnader:

Omsättningstillgångar:
Lager

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

2 433 826

6 212 309

Kortfristiga placeringar

9

-

1 233 156

Kassa och bank

4 726 632

2 537 795

Summa omsättningstillgångar

7 837 860

11 361 060

Summa tillgångar

7 837 860

11 361 060

3 949 032

4 466 874

Eget kapital och skulder
Eget kapital:

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

10 407

4 983

Stiftelsekapital

Räntekostnader och liknande resultatposter

-

18 255

-

86 913

Resultat från finansiella poster

-

7 848

-

81 930

Summa eget kapital

18 432

-

517 842

Kortfristiga skulder:

Årets resultat

10

Årets resultat

18 432
3 967 464

Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

517 842
3 949 032

65 753

248 632

11

2 799 776

6 357 738

85 685

74 105

12

919 182

731 553

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-

Summa skulder

3 870 396

7 412 028

Summa eget kapital och skulder

7 837 860

11 361 060

Förändring av eget kapital
Eget kapital
Ingående balans
Årets resultat
Totalt eget kapital
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Belopp
3 949 032
18 432
3 967 464
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Förklaring till noter
Not. 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Insamlingsstiftelsens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning.
Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med
föregående år.

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar, som
stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning, redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om
inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det
som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs,
för respektive intäktspost, när intäktsredovisningen
sker.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken stiftelsen 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
stiftelsen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor
och om stiftelsen har en skyldighet att återbetala till
motparten, om inte villkoren uppfylls, är det ett erhållet
bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de
erhålls. Gåvor som stiftelsen avser att stadigvarande
bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.
I de fall stiftelsen lämnar en ersättning för att erhålla
gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.
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Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt, när villkoren för att erhålla
bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som
skuld, tills dess att villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (till exempel för administration) redovisas samma
räkenskapsår, som den kostnad bidraget är avsett att
täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång
minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas
till det verkliga värdet av den tillgång som stiftelsen fått
eller kommer att få.
Övriga intäkter
Intäkter i form av biljettförsäljning intäktförs när evenemanget äger rum. Sponsring intäktförs över den period som 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 intäktförs normalt vid leverans. All försäljning redovisas efter avdrag för moms och eventuella rabatter.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner;
ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är kostnader som stiftelsen har för
att uppfylla sitt ändamål.

Administrationskostnader
Administrationskostnader är kostnader som uppkommer
i arbetet med att administrera själva organisationen.
Leasing
Alla stiftelsens leasingavtal redovisas som operationella, d.v.s. leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra)
redovisas linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till styrelsen
Enligt Star for Lifes stiftelsestadgar ska styrelsens
ledamöter inte erhålla någon ekonomisk kompensation eller annan ersättning för sitt arbete. Däremot ska
ledamöter på begäran erhålla ersättning för sina rimliga
utgifter för att fullgöra sina styrelseuppdrag. Dessa
ersättningar för utgifter kostnadsförs i takt med att de
förtroendevalda utför tjänster.
Pensionspremier
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som
avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen
tjänas in.

Finansiella tillgångar
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna
i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån
anskaffningsvärde.
Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, d.v.s.
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som
beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till
balansdagens kurs.
Lager av handelsvaror
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in
först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Skulder för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall stiftelsen fattat beslut om utbetalning av anslag/stöd och meddelat mottagaren, men inte verkställt
utbetalningen, redovisas detta belopp som en kortfristig
skuld.

Balansräkningen

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde, om inget annat anges nedan.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är kostnader som stiftelsen har för
att samla in pengar.
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Not. 2 Verksamhetsintäkter
2020

2019

131 513

193 179

Gåvor som redovisats som intäkt
Gåvor från allmänheten
Gåvor från företag
Summa gåvor

Bidrag som redovisats som intäkt

3 000 000
3 193 179

2020

2019

Bidrag från företag

11 167 541

13 017 272

Bidrag från organisationer

11 510 292

11 367 590

Bidrag från föreningar

10 000

11 025

Bidrag från vänskolor

12 000

32 000

726 402

727 256

23 426 235

25 155 143

2020

2019

Bidrag från privatpersoner
Summa bidrag

Övriga intäkter
Tillväxtverket

1 244 966

-

Konserter

-

2 341 820

Musikresa

-

600 000

Art event

-

20 000

Konsert Malmö Opera

-

453 029

Event London

-

1 473 561

Event Cape Town

-

262 000

Övriga event

30 242

56 855

Försäljning av SfL-produkter

26 468

112 168

Summa övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter

20

3 010 000
3 141 513

1 301 676

5 319 433

27 869 424

33 667 755
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Not. 3 Insamlingskostnader

Not. 4 Ändamålskostnader
2020

2020

2019

Resor, möten och uppföljning

92 430

140 841

2019

Inköp SfL-produkter

74 069

58 246

Konserter

10 301

2 924 600

Kommunikation

44 628

38 189

14 573

82 016

Hemsida och IT

4 403

9 094

9 444

19 230

Konsulter

62 366

209 552

2 813

29 657

Monitoring

50 633

403 311

-

426 656

Personal

3 537 109

2 259 542

276 644

121 692

PR-resa Sydafrika

208 670

214 260

4 537

16 462

GIVA Sverige, revision

3 188

35 233

Projekt Thanda Sessions

1 027 192

642 333

Projekt Hand in Hand Zimbabwe

78 146

290 947

Etablering Tanzania

Resor, möten och uppföljning
Kommunikation
Konsultarvoden
Eventomkostnader London
Övriga eventomkostnader
Programvaror licenser
Tryck- och säljmaterial
Personal
Insamling Norge

-

-

1 030 716

80 938

83 866

394 064

261 465

3 373 878

3 638 217

Giva Sverige

37 085

38 724

Projekt Daughters of Africa

Övrigt

13 494

28 269

Projekt Dandelion

335 550

302 750

4 714 065

Juridisk assistans

52 082

33 071

Totala insamlingskostnader

1 551 483

Utveckling
Personalkonferenser
Partnerträffar
Informationsmaterial
Övrigt

227 065
32 982

1 351

103 556

41 191

125 259

24 230

9 597
2 868 740

12 662 590

15 428 263

Skolstipendier, Sydafrika

887 950

161 736

Övriga gåvor, Sydafrika

766 447

504 716

Aktivitetsstöd Star for Life, Sydafrika

Projekt Mobila Kliniker
Mobila kliniker, monitoring
Totala ändamålskostnader

ÅRSREDOVISNING STAR FOR LIFE 2020

15 906

2 397 585

Aktivitetsstöd Star for Life, Namibia
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15 000
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25 038

-

-

43 250

25 074 041

28 130 038
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Not. 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2020
Generalsekreterare
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar

Not. 6 Administrationskostnader
2019

810 300

740 000

3 298 915

2 244 012

4 109 215

2 984 012

Lokalhyra

Varav pensionskostnader
Varav pensionskostnader för generalsekreterare

1 445 921

1 283 807

281 974

289 362

59 824

49 118

150 000

95 626

12 983

74 937

Svensk Insamlingskontroll årsavgift

18 907

20 637

3 000

3 000

Styrelseomkostnader
Personal
Försäkringspremier

avgångsvederlag till personer i ledande ställning.

22 487

52 457

883 324

668 667

9 819

14 590

75 000

89 250

Rekrytering

-

162 500

Utvärdering

6 188

28 125

Revisionsarvode

		Stiftelsen har inga övriga utfästelser om pensioner eller

2019

Resor

Giva Sverige, medlemsavgift
Sociala kostnader

2020

Övrigt
Totala administrationskostnader

35 912

49 774

1 217 620

1 259 562

2020

2019

75

150

Könsfördelning bland styrelseseledamöter
och ledande befattningshavare
2020

2019

Antal på balansdagen

6

6

-

Varav män

4

4

-

Varav kvinnor

2

2

Styrelseledamöter
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Not. 7 Leasing
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 150 000 kr.
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:

Generalsekreterare och andra ledande

Inom ett år beräknad hyra 2021 75 tkr

befattningshavare

Styrelsen leasar enbart kontorslokaler.
Avtalet om lokalhyra sträcker sig

Antal på balansdagen

1

2

-

0

1

Varav män

ÅRSREDOVISNING STAR FOR LIFE 2020

till 2021.

ÅRSREDOVISNING STAR FOR LIFE 2020

25

Not. 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not. 10 Kassa och bank

2020

2019

2 433 826

5 712 304

PR-resa 2020

-

9 140

Intäkt Londonevent

-

369 150

Skol- o klassponsorbidrag

-

120 900

Intäkt konsert

-

815

2 433 826

6 212 309

Projektbidrag DoA, Sydafrika förskott

Totala förutbetalda kostnader

Sparbanken Skåne
Nordea Plusgirokonto (90-konton)
Totalt kassa och banksaldo

2020

2019

4 567 224

2 461 645

159 408

76 150

4 726 632

2 537 795

och upplupna intäkter

Not. 11 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Postkodlotteriet, Daughters of Africa projekt
Postkodlotteriet, Hand in Hand projekt

Not. 9 Kortfristiga placeringar

Total skuld ej utnyttjade bidrag

2020
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2020

2019

2 799 776

6 173 654

-

184 084

2 799 776

6 357 738

2019

Simplicity Likviditet

-

1 233 156

Totalt placeringar

-

1 233 156
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Styrelsens underskrifter

Not. 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Beräknade upplupna sociala avgifter

2020

2019

518 848

378 349

90 606

79 115

149 530

110 119

Löneskatt på pensionskostnader

70 198

88 970

Övriga upplupna kostnader/förutbet intäkter

90 000

75 000

919 182

731 553

Totala upplupna kostnader

Stockholm 6 maj 2021

Dan Olofsson, ordförande						Anders Milton, ledamot

och förutbetalda intäkter

Not. 13 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Lena Hök, ledamot

					

Anders Dahlvig, ledamot

Följande ekonomiska händelser under början av 2021 har positivt påverkat vår likviditet och därigenom skapat
goda förutsättningar för att genomföra planerade aktiviteter:
•
•

I mars erhölls bidraget från Postkodlotteriet på sju miljoner kronor.
I april erhölls en aktieutdelning om två miljoner kronor.

Ledningen och styrelsen har utvärderat effekterna av den pågående covid-19 pandemin. Bedömningen är att
stiftelsen fortsatt riskerar att påverkas mycket
negativt under 2021. Intäkter beräknas delvis komma via evenemang under
hösten. Dock - om läget inte förbättras fortsätter alla former av publika evenemang vara riskfaktorer och osäkra
att genomföra.
Trots pandemin har vi skrivit avtal med nya skolpartners i början på året och merparten av våra nuvarande partners väljer att förlänga sina avtal. Ett målmedvetet arbete pågår också för att hitta nya, internationella givare.

Viveca Urwitz, ledamot 						

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Alf Svensson, ledamot

maj 2021

KPMG AB

Alexandra Salomonsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Star for Life Insamlingsstiftelse, org. nr 802425-7134

Rapport om årsredovisningen
Uttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Star for Life Insamlingsstiftelse för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande
till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även
för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
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Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är til�lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
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Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig
säker-het är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 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 skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens
interna kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte
för att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten.
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att
en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Star for Life
Insamlingsstiftelse år 2020.
Enligt vår uppfattning har någon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma
om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för
entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder
Solna den

eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-mande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.
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KPMG AB

Alexandra Salomonsson
Auktoriserad revisor
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