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Insamling 
 
Hoppets Stjärnas insamlingsarbete i Sverige, Finland och Norge sker i huvudsak i 
form av månadsutskick till understödjare. Utöver faddergåvor, som utgör den största 
delen av Hoppets Stjärnas intäkter, har riktade insamlingar till katastrofinsatser varit 
omfattande under året, framförallt insamlingarna till jordbävningskatastrofen i Haiti. 
Allt fler insamlingsaktiviteter har flyttats till digitala plattformar, sms-gåvor och andra 
nya medier. Hoppets Stjärna har under året kraftigt ökat sin närvaro i sociala medier. 
Antalet företag som har engagerat sig till stöd för Hoppets Stjärna ligger fortsatt på 
hög nivå. Insamlingarna i samband med jul och morsdag som bedrivs i egen regi gav 
bra resultat under året. 
 
 
Finansiella instrument 
 
Stiftelsens värdepappersportfölj har under året överlåtits till extern förvaltare.  
Portföljen innehåller till största delen räntebärande värdepapper. 
 

Resultat och ställning 

Stiftelsens intäkter har inom den ordinarie insamlingsverksamheten ökat med ca 32% 
där främst gåvor till katastrofen i Haiti, insamling av gåvor i natura står för den största 
andelen. 

Vi fortsätter arbetet med att hitta nyskapande och kostnadseffektiva metoder för att 
både rekrytera nya givare och att samla in medel. Även under 2010 har särskilda 
insatser gjorts för att engagera både företag och understödjare. 

 

Nyckeltal 

   2010  2009 2008  2007 2006 

Insamlingskostn./medel från allmänheten 8,4% 8,6% 9,0% 10,5% 9,5% 

Ändamålskostn./summa intäkter   84,2% 89,8% 80,9% 80,0% 79,6% 

Administrationskostn./summa intäkter  5,1% 9,3% 7,3% 7,7% 8,4% 

 

Se efterföljande resultat och balansräkning med noter. 
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År 2010 var det mest dramatiska året i Hoppets Stjärnas historia genom 
jordbävningen i Haiti. En katastrof som inte bara påverkade alla våra projekt i 
landet utan också innebar en ofantlig press på vår verksamhet hemma i Sverige.  
 
År 2011 har vi kunnat läsa av resultaten av våra insatser. Det är med stolthet och 
tillfredsställelse jag konstaterar att vårt arbete – både de akuta insatserna såväl 
som återuppbyggnad av våra projekt i Haiti – har lyckats över förväntan. Fem 
raserade skolor är återuppbyggda, nu med högre kvalitet och bättre anpassning 
till de lokala behoven, fler än 3.000 barn har fått nya lokaler och ytterligare två 
skolor är under uppbyggnad. 
 
Vår strategi – att arbeta genom lokala medarbetare och organisationer – har 
under det gångna året visat att vi arbetar på rätt sätt. Vi når långsiktiga resultat 
med de pengar och andra medel som våra bidragsgivare lägger i våra händer. Vi 
svarar för medel, styrning och kontroll. Våra partners på plats är garantin för att 
arbetet sker efter lokala förutsättningar, möjligheter och kulturer. 
 
Erfarenheterna från Haiti har givit oss ny kunskap och större insikt i hur vi ska 
vidareutveckla vår verksamhet. Information var ett nyckelord under och efter 
katastrofen; att lyssna på lokalbefolkningen, agera efter egentliga behov, beskriva 
för våra givare och sponsorer vad vi gör i projekten, samt att via media rapportera 
till allmänheten vad vi ser på plats. Vi ska framgent lägga större vikt vid att 
informera, rapportera och utvärdera vårt arbete. Dessa riktlinjer ska gälla alla 
våra projekt och våra insatser. 
 
Inför det kommande året kommer vi att utveckla vår organisation på hemmaplan 
för att bli än mer effektiva och därigenom försäkra oss om att de medel vi har till 
vårt förfogande kommer till verklig nytta. Vår organisation ska ses över och 
anpassas för att vi ska öka våra bestående resultat. Vår information och våra 
rapporter ska tydligare beskriva vilka långsiktiga effekter insatserna ger. Våra 
givare ska kunna följa arbetet och vad det betyder för de lokala samhällena och 
få ökad kunskap om de kulturer där vi verkar. Vi har lärt oss att god kunskap om 
de samhällen där vi agerar är av största betydelse för förtroende och ökat 
resultat; i våra olika projekt, i vår organisation och hos alla de människor som 
engagerar sig i och bidrar till det biståndsarbete jag och vi har fått ansvaret att 
leda. 
  
Lennart Eriksson 
Verksamhetschef  Hoppets Stjärna 
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Information om verksamheten 
  
Utvecklingsinsatser 
  
Detta är Hoppets Stjärna 
 
Hoppets Stjärna är en utvecklingsorganisation som arbetar utifrån FN:s deklaration 
om mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt en kristen värdegrund där alla 
människor har samma rättigheter och värde, oavsett social, etnisk eller religiös 
tillhörighet. Fattiga barn och deras närmiljö står i centrum för vårt arbete. Genom 
våra insatser, baserade på kunskap, erfarenhet, passion och ett stort hjärta, 
hjälper vi dem att utveckla sina inneboende möjligheter så att de själva kan 
påverka sina liv och samhället de lever i. 
 
Vår mission 
 
Att med ett passionerat hjärta, kunskap och erfarenhet hjälpa barn i världens 
utvecklingsländer, så att de själva kan skapa en hållbar utveckling i de samhällen 
och länder som de lever i. 
 
Vår vision 
 
Att skapa en värld där alla barn får utvecklas som människor, obundna av 
fattigdom i alla dess former. 
  
 
Detta gjorde vi 2011 
  
Under året gav vi även närmare 30 000 barn grundläggande skolgång, näringsrik 
mat, omsorg och hälsovård genom våra 90 kontinuerligt stödda projekt i fem 
världsdelar.  
 
Det intensiva arbetet fortsatte i jordbävningsdrabbade Haiti. De skolor som helt 
eller delvis raserats färdigställdes under året. Vi har även  tagit del av medel ifrån 
Radiohjälpens insamlingar som vi använt för att återuppbygga våra projekt i Haiti.  
 
Efter svältkatatrofen på Afrikans horn har vi under året delat ut närmare 18 ton mat 
i Turkana, Norra Kenya till de drabbade.  
 
Vi gav stöd till byutveckling som förbättrade levnadsförhållanden för barn och 
vuxna i många utvecklingsländer. Till Haiti donerades ett stort antal getter och 
hönor till fattiga familjer, ungdomar fick sömnadsutbildning och vattenförsörjning 
ordnades till ett stort antal byar och projekt.  
 
Vårt SMR-stödda projekt i Kina för lärarutbildning som löpt under tre år avslutades 
under året. 
 
Vi intensifierade vårt arbete med att förändra attityder till och förbättra livsvillkoren 
för barn med funktionsnedsättning i Östeuropa.  
 
Vi fortsatte vårt arbete med att skapa medvetenhet hos barn och vuxna i Norden 
om förhållanden i världens utvecklingsländer och i Östeuropa.  
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Även under 2011 genomfördes ett flertal framgångsrika kampanjer, såsom ”Ge 
bort en get eller höna i julklapp” där vi i månadsbrev, på webb och genom sociala 
medier som facebook erbjöd människor att köpa ett djur som sedan gavs till fattiga 
familjer i Haiti. En annan framgångsrik kampanj var återigen julpaketsinsamlingen, 
där människor uppmanades att packa och skicka paket till familjer i bland annat 
Östeuropa samt “årets gladaste” som gav barn runtom i världen möjlighet att fira 
en riktigt julfest. 
 
 
Våra strategier 
  
Utbildning är Hoppets Stjärnas mest prioriterade område  
 
En av de viktigaste investeringarna som en nation kan göra är att satsa på barn i 
åldern 0-6 år. Barn som stimuleras i sin utveckling från tidig ålder har större 
chanser att lyckas bra i livet jämfört med barn som inte erhåller denna stimulans. I 
många länder där det är obligatorisk skolgång krävs dessutom att barnen ska ha 
gått ett eller flera år på förskola innan de börjar skolan. Vår fokusering på förskolor 
hjälper barnen att få en bra start i livet, vilket utgör en mycket viktig komponent för 
ett lands utveckling. Förskolorna ger dessutom ensamstående mödrar möjlighet 
att arbeta utan att behöva lämna sina barn utan tillsyn. Barnen löper då mindre 
risk att hamna på gatan och bli gatubarn.  
 
I Brasilien bedriver vi ett banbrytande arbete där Star of Hope Brasil erbjuder 
kommuner kvalitetssäkrade förskolor som arbetar med Hoppets Stjärnas väl 
utprövade pedagogik. Verksamheten kan drivas till en betydligt lägre kostnad 
jämfört med tidigare upplägg inom den offentliga sektorn.  
  
 
Mänskliga rättigheter stärks i våra projekt  
 
I Colombia, Rumänien, Vitryssland och Kina har arbetet fortsatt med att stärka 
rättigheterna för barn med funktionsnedsättning. Vi har startat och fortsatt stötta 
föreningar för föräldrar som har barn med funktionshinder, som i sin tur ökar 
trycket på myndigheter att tillgodose dessa barns och deras familjers behov. 
Attityder till funktionsnedsatta och deras familjer förbättras också genom 
projekten.  
 
I vårt arbete ingår även att lära barn och ungdomar de centrala begreppen i 
barnkonventionen. Jämställdhetsfrågorna har under året lyfts fram i samtliga 
programländer och insatserna har resulterat i att allt fler flickor går i skola. 
 
 
Kvalitetssäkrat bistånd  
 
Hoppets Stjärna har under 2011 fortsatt arbetet med att kvalitetssäkra 
biståndsinsatser. Alla av våra samarbetsorganisationer har tagit del av en OBM-
utbildning (Outcome Based Management) och har under året jobbat på att 
implementera kunskapen och systemet i sin verksamhet.  
 
Genom en omfattande utbildningsinsats i resultatbaserade principer och andra 
element som ingår i kvalitetssäkringen har vi ytterligare kunnat utveckla våra 
samarbetsorganisationer samt ge dem en högre grad av medbestämmande i den 
verksamhet som vi bedriver tillsammans. Den kapacitetsutveckling som har skett 
som ett led i kvalitetssäkringen har på ett tydligt sätt bidragit till att stärka och 
utveckla våra respektive samarbetsorganisationer. 
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Stiftelsens intäkter har inom den ordinarie insamlingsverksamheten ökat med ca 32% 
där främst gåvor till katastrofen i Haiti, insamling av gåvor i natura står för den största 
andelen. 

Vi fortsätter arbetet med att hitta nyskapande och kostnadseffektiva metoder för att 
både rekrytera nya givare och att samla in medel. Även under 2010 har särskilda 
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   2010  2009 2008  2007 2006 

Insamlingskostn./medel från allmänheten 8,4% 8,6% 9,0% 10,5% 9,5% 
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Även under 2011 genomfördes ett flertal framgångsrika kampanjer, såsom ”Ge 
bort en get eller höna i julklapp” där vi i månadsbrev, på webb och genom sociala 
medier som facebook erbjöd människor att köpa ett djur som sedan gavs till fattiga 
familjer i Haiti. En annan framgångsrik kampanj var återigen julpaketsinsamlingen, 
där människor uppmanades att packa och skicka paket till familjer i bland annat 
Östeuropa samt “årets gladaste” som gav barn runtom i världen möjlighet att fira 
en riktigt julfest. 
 
 
Våra strategier 
  
Utbildning är Hoppets Stjärnas mest prioriterade område  
 
En av de viktigaste investeringarna som en nation kan göra är att satsa på barn i 
åldern 0-6 år. Barn som stimuleras i sin utveckling från tidig ålder har större 
chanser att lyckas bra i livet jämfört med barn som inte erhåller denna stimulans. I 
många länder där det är obligatorisk skolgång krävs dessutom att barnen ska ha 
gått ett eller flera år på förskola innan de börjar skolan. Vår fokusering på förskolor 
hjälper barnen att få en bra start i livet, vilket utgör en mycket viktig komponent för 
ett lands utveckling. Förskolorna ger dessutom ensamstående mödrar möjlighet 
att arbeta utan att behöva lämna sina barn utan tillsyn. Barnen löper då mindre 
risk att hamna på gatan och bli gatubarn.  
 
I Brasilien bedriver vi ett banbrytande arbete där Star of Hope Brasil erbjuder 
kommuner kvalitetssäkrade förskolor som arbetar med Hoppets Stjärnas väl 
utprövade pedagogik. Verksamheten kan drivas till en betydligt lägre kostnad 
jämfört med tidigare upplägg inom den offentliga sektorn.  
  
 
Mänskliga rättigheter stärks i våra projekt  
 
I Colombia, Rumänien, Vitryssland och Kina har arbetet fortsatt med att stärka 
rättigheterna för barn med funktionsnedsättning. Vi har startat och fortsatt stötta 
föreningar för föräldrar som har barn med funktionshinder, som i sin tur ökar 
trycket på myndigheter att tillgodose dessa barns och deras familjers behov. 
Attityder till funktionsnedsatta och deras familjer förbättras också genom 
projekten.  
 
I vårt arbete ingår även att lära barn och ungdomar de centrala begreppen i 
barnkonventionen. Jämställdhetsfrågorna har under året lyfts fram i samtliga 
programländer och insatserna har resulterat i att allt fler flickor går i skola. 
 
 
Kvalitetssäkrat bistånd  
 
Hoppets Stjärna har under 2011 fortsatt arbetet med att kvalitetssäkra 
biståndsinsatser. Alla av våra samarbetsorganisationer har tagit del av en OBM-
utbildning (Outcome Based Management) och har under året jobbat på att 
implementera kunskapen och systemet i sin verksamhet.  
 
Genom en omfattande utbildningsinsats i resultatbaserade principer och andra 
element som ingår i kvalitetssäkringen har vi ytterligare kunnat utveckla våra 
samarbetsorganisationer samt ge dem en högre grad av medbestämmande i den 
verksamhet som vi bedriver tillsammans. Den kapacitetsutveckling som har skett 
som ett led i kvalitetssäkringen har på ett tydligt sätt bidragit till att stärka och 
utveckla våra respektive samarbetsorganisationer. 
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Insamling 
 
Hoppets Stjärnas insamlingsarbete i Sverige, Finland och Norge sker i huvudsak i 
form av månadsutskick till understödjare. Utöver faddergåvor, som utgör den största 
delen av Hoppets Stjärnas intäkter, har riktade insamlingar till katastrofinsatser varit 
omfattande under året, framförallt insamlingarna till jordbävningskatastrofen i Haiti. 
Allt fler insamlingsaktiviteter har flyttats till digitala plattformar, sms-gåvor och andra 
nya medier. Hoppets Stjärna har under året kraftigt ökat sin närvaro i sociala medier. 
Antalet företag som har engagerat sig till stöd för Hoppets Stjärna ligger fortsatt på 
hög nivå. Insamlingarna i samband med jul och morsdag som bedrivs i egen regi gav 
bra resultat under året. 
 
 
Finansiella instrument 
 
Stiftelsens värdepappersportfölj har under året överlåtits till extern förvaltare.  
Portföljen innehåller till största delen räntebärande värdepapper. 
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Se efterföljande resultat och balansräkning med noter. 
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Under året har en fortsatt utvärdering av våra partners pågått och vissa 
samarbeten är under utveckling och andra är under avveckling. 
 
 
Millenniemålen  
 
Inom ramen för FN-samarbetet har världens länder enats om de så kallade 
Millenniemålen. Det är åtta tydliga mål för att minska fattigdomen i världen som 
antogs inför tusenårsskiftet. Hoppets Stjärnas verksamhet ligger i linje med dessa 
globala mål som lyder:  
1. Utplåna extrem fattigdom och hunger  
2. Uppnå allmän grundskoleutbildning  
3. Främja jämställdhet och ökade möjligheter för kvinnor  
4. Minska barnadödligheten  
5. Förbättra mödrars hälsa  
6. Bekämpa hiv/aids, malaria och andra sjukdomar  
7. Försäkra en miljömässigt hållbar utveckling 
8. Utveckla ett globalt partnerskap för utvecklingssamarbete  
  
 
Humanitära insatser 
  
Under året genomfördes humanitära insatser för de drabbade efter den förödande 
svältkatastrofen på Afrikas horn. Under hösten delades det ut 18 ton mat till 
drabbade. Återuppbyggnadsarbetet efter jordbävningen i Haiti fortsatte även under 
året. Hoppets Stjärnas humanitära insatser genomförs utifrån Röda Korsets ”Code 
of Conduct”, som bland annat fastslår att hjälp ska distribueras utan hänsyn till 
människors religion, kön eller etniska tillhörighet samt att man som 
biståndsorganisation ska respektera den lokala kulturen och alltid bemöta 
människor som kapabla individer, aldrig som hjälplösa objekt.   
  
  
Opinionsbildning 
  
Vi har arbetat med opinionsbildning i syfte att stärka stödet för det 
utvecklingsarbete som bedrivs. 
  
Opinionsarbetet riktat till skolor i form av utställningen ”Barn av samma jord” i 
Sollentuna kommun och vårt omfattande informationsmaterial har bidragit till att 
öka kunskapen om barns villkor i världen hos svenska skolbarn. 
  
 
Insamling 
  
Hoppets Stjärnas insamlingsarbete i Sverige, Finland och Norge sker i huvudsak i 
form av månadsutskick till understödjare. Utöver faddergåvor, som utgör den 
största delen av Hoppets Stjärnas intäkter, har riktade insamlingar till 
katastrofinsatser varit omfattande under året, framförallt insamlingarna till 
jordbävningskatastrofen i Haiti och svältkatastrofen på Afrikans horn. Allt fler 
insamlingsaktiviteter har flyttats till digitala plattformar, sms-gåvor och andra nya 
medier. Hoppets Stjärna har under året kraftigt ökat sin närvaro i sociala medier. 
Antalet företag som har engagerat sig till stöd för Hoppets Stjärna ligger fortsatt på 
hög nivå. Insamlingarna i samband med jul och morsdag som bedrivs i egen regi 
gav bra resultat under året. 
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Finansiella instrument 
  
Stiftelsens värdepappersportfölj har under året överlåtits till extern förvaltare.  
Portföljen innehåller till största delen räntebärande värdepapper. Hoppets Stjärna 
följer alltid sin placeringspolicy gällande värdepapper och andra placeringar. 
 
Resultat och ställning 
 
Under året har styrelsen beslutat att inleda ett arbete för att effektivisera och 
rationalisera verksamhet och organisation. Målsättningen är att mera kraftfullt 
fokusera på organisationens kärnverksamhet under parollen – ”alla barn har rätt 
till en bra start i livet”.  
 
För att uppnå de förväntade rationaliseringseffekterna kommer därför 
verksamheter som inte direkt stöder ovan nämnda målsättning att avvecklas. 
 
Under det gångna verksamhetsåret togs därför beslut att avveckla 
materialleveranser som inte är direkt kopplade till kärnverksamheten. Som en följd 
av denna nya inriktning kommer våra nyckeltal att väsentligt försämras under 
omställningsperioden, som beräknas pågå under tre år.  
 
Vi fortsätter arbetet med att hitta nyskapande och kostnadseffektiva metoder för 
att både rekrytera nya givare och att samla in medel. Även under 2011 har 
särskilda insatser gjorts för att engagera både företag och understödjare. 
 
  
Nyckeltal 
   2011      2010     2009     2008     2007 
Insamlingskostn./medel från allmänheten 11,5%    8,4%     8,6%     9,0%    10,5% 
Ändamålskostn./summa intäkter 83,0%    84,2%   89,8%   80,9%   80,0% 
Administrationskostn./summa intäkter 8,4%      5,1%     9,3%     7,3%     7,7% 
  
 
Se efterföljande resultat och balansräkning med noter. 
  
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
  
Jordbävningskatastrofen i Haiti dominerade även detta verksamhetsår. Stor del av 
vår verksamhetsinriktning har riktats för att organisationen på bästa sätt skulle 
gensvara till de utmaningar katastrofen har gett oss även under 2011. Även 
svältkatastrofen på Afrikans horn har lett till stora insamlingar och insatser.  
  
Ändamålet för Hoppets Stjärnas verksamhet har främjats under året genom 
insatser i sammanlagt 14 programländer i Sydamerika, Afrika, Asien och 
Östeuropa.  
 
 
Medlemmar 
  
Antalet faddrar uppgick under året till ca 17 000, övriga understödjare till ca 
13 000. Totalt antal understödjare (medlemmar) är ca 30 000. Antalet 
frivilliginsatser har under året varit betydande. Frivilliga insamlare vid evenemang 
och kampanjer bidrog till ett gott insamlingsresultat.  
  
 



7 (18)Hoppets Stjärna Insamlingsstiftelse
Org nr 882600-8321

 

Insamling 
 
Hoppets Stjärnas insamlingsarbete i Sverige, Finland och Norge sker i huvudsak i 
form av månadsutskick till understödjare. Utöver faddergåvor, som utgör den största 
delen av Hoppets Stjärnas intäkter, har riktade insamlingar till katastrofinsatser varit 
omfattande under året, framförallt insamlingarna till jordbävningskatastrofen i Haiti. 
Allt fler insamlingsaktiviteter har flyttats till digitala plattformar, sms-gåvor och andra 
nya medier. Hoppets Stjärna har under året kraftigt ökat sin närvaro i sociala medier. 
Antalet företag som har engagerat sig till stöd för Hoppets Stjärna ligger fortsatt på 
hög nivå. Insamlingarna i samband med jul och morsdag som bedrivs i egen regi gav 
bra resultat under året. 
 
 
Finansiella instrument 
 
Stiftelsens värdepappersportfölj har under året överlåtits till extern förvaltare.  
Portföljen innehåller till största delen räntebärande värdepapper. 
 

Resultat och ställning 

Stiftelsens intäkter har inom den ordinarie insamlingsverksamheten ökat med ca 32% 
där främst gåvor till katastrofen i Haiti, insamling av gåvor i natura står för den största 
andelen. 

Vi fortsätter arbetet med att hitta nyskapande och kostnadseffektiva metoder för att 
både rekrytera nya givare och att samla in medel. Även under 2010 har särskilda 
insatser gjorts för att engagera både företag och understödjare. 

 

Nyckeltal 

   2010  2009 2008  2007 2006 

Insamlingskostn./medel från allmänheten 8,4% 8,6% 9,0% 10,5% 9,5% 

Ändamålskostn./summa intäkter   84,2% 89,8% 80,9% 80,0% 79,6% 

Administrationskostn./summa intäkter  5,1% 9,3% 7,3% 7,7% 8,4% 

 

Se efterföljande resultat och balansräkning med noter. 

 

Insamling 
 
Hoppets Stjärnas insamlingsarbete i Sverige, Finland och Norge sker i huvudsak i 
form av månadsutskick till understödjare. Utöver faddergåvor, som utgör den största 
delen av Hoppets Stjärnas intäkter, har riktade insamlingar till katastrofinsatser varit 
omfattande under året, framförallt insamlingarna till jordbävningskatastrofen i Haiti. 
Allt fler insamlingsaktiviteter har flyttats till digitala plattformar, sms-gåvor och andra 
nya medier. Hoppets Stjärna har under året kraftigt ökat sin närvaro i sociala medier. 
Antalet företag som har engagerat sig till stöd för Hoppets Stjärna ligger fortsatt på 
hög nivå. Insamlingarna i samband med jul och morsdag som bedrivs i egen regi gav 
bra resultat under året. 
 
 
Finansiella instrument 
 
Stiftelsens värdepappersportfölj har under året överlåtits till extern förvaltare.  
Portföljen innehåller till största delen räntebärande värdepapper. 
 

Resultat och ställning 

Stiftelsens intäkter har inom den ordinarie insamlingsverksamheten ökat med ca 32% 
där främst gåvor till katastrofen i Haiti, insamling av gåvor i natura står för den största 
andelen. 

Vi fortsätter arbetet med att hitta nyskapande och kostnadseffektiva metoder för att 
både rekrytera nya givare och att samla in medel. Även under 2010 har särskilda 
insatser gjorts för att engagera både företag och understödjare. 

 

Nyckeltal 

   2010  2009 2008  2007 2006 

Insamlingskostn./medel från allmänheten 8,4% 8,6% 9,0% 10,5% 9,5% 

Ändamålskostn./summa intäkter   84,2% 89,8% 80,9% 80,0% 79,6% 

Administrationskostn./summa intäkter  5,1% 9,3% 7,3% 7,7% 8,4% 

 

Se efterföljande resultat och balansräkning med noter. 

Förvaltning 
  
Hoppets Stjärna har den ideella föreningen Tältmissionen som juridisk bas. 
Hoppets Stjärnas verksamhet leds av en styrelse som under verksamhetsåret 
bestod av ordinarie medlemmar: Kristina Buchholz (Ordförande), Lennart Eriksson 
(verksamhetschef), Maria Presson, Barry Borror och Hans Eriksson. Suppleanter: 
Roland Sjölander och Annica Arnkvist. Under året hölls fyra protokollförda 
styrelsemöten. Ingen ekonomisk ersättning har utgått för styrelsens arbete.  
 
Hoppets Stjärna verkar internationellt under namnet Star of Hope. I Kärrsjö, 
Ångermanland, finns huvudkontor med tillhörande administration som 
understödjer insamlingsverksamhet i Sverige, Norge och Finland. Denna omfattar 
bland annat distribution av månadsbrev och fadderinformation samt underhåll av 
databaser och givarregister. Delar av administrationen är utlagd på externa 
utförare. Hoppets Stjärna anlitar KPMG auktoriserade revisorer.  
 
 
Information 
  
Hoppets Stjärnas 90-kontonummer: Pg 90 02 53-6, 90 16 02-3, Bg 900-2536. 
Kontrolleras av SFI, Svensk Insamlingskontroll. 
 
Hoppets Stjärna är registrerad hos Länsstyrelsen i Västernorrlands Län. 
Hoppets Stjärna är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. 
Hoppets Stjärna är genom moderorganisationen Tältmissionen medlem i Svenska 
Missionsrådet.  
Hoppets Stjärna är som arbetsgivare medlem i Arbetsgivaralliansen och 
branschen ideella och idéburna organisationer.  
Hemsida: www.hoppetsstjarna.se, www.starofhope.org  
 
 
Framtida utveckling 
  
Vår vision är att skapa en värld där alla barn får utvecklas som människor, 
obundna av fattigdom i alla dess former. Detta gör vi genom att bedriva 
utvecklingsarbete i form av utbildning, hälsovård och habilitering/rehabilitering 
utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt en 
kristen värdegrund. Att medverka i katastrofinsatser är också en viktig del av detta 
arbete. 
Våra insatser genomförs av starka och självgående lokala samarbetspartners som 
på plats kan utföra ett kompetent arbete.  
  
Vi riktar vår verksamhet till särskilt utsatta grupper i världens utvecklingsländer 
och då i synnerhet barn, ungdomar och deras familjer. Vår strategi för framtiden 
vilar på Lokal kännedom, Flexibilitet samt Förtroende. 
  
Lokal kännedom: Att genom insyn i lokala förhållanden tack vare 
samarbetspartners understödja familjer, daghem, förskolor, alternativ till barnhem, 
grundskolor, yrkesskolor, rehabiliteringshem, jordbruksprojekt, vattenprojekt och 
aktivt medverka i olika katastrofinsatser. 
  
. 
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Insamling 
 
Hoppets Stjärnas insamlingsarbete i Sverige, Finland och Norge sker i huvudsak i 
form av månadsutskick till understödjare. Utöver faddergåvor, som utgör den största 
delen av Hoppets Stjärnas intäkter, har riktade insamlingar till katastrofinsatser varit 
omfattande under året, framförallt insamlingarna till jordbävningskatastrofen i Haiti. 
Allt fler insamlingsaktiviteter har flyttats till digitala plattformar, sms-gåvor och andra 
nya medier. Hoppets Stjärna har under året kraftigt ökat sin närvaro i sociala medier. 
Antalet företag som har engagerat sig till stöd för Hoppets Stjärna ligger fortsatt på 
hög nivå. Insamlingarna i samband med jul och morsdag som bedrivs i egen regi gav 
bra resultat under året. 
 
 
Finansiella instrument 
 
Stiftelsens värdepappersportfölj har under året överlåtits till extern förvaltare.  
Portföljen innehåller till största delen räntebärande värdepapper. 
 

Resultat och ställning 

Stiftelsens intäkter har inom den ordinarie insamlingsverksamheten ökat med ca 32% 
där främst gåvor till katastrofen i Haiti, insamling av gåvor i natura står för den största 
andelen. 

Vi fortsätter arbetet med att hitta nyskapande och kostnadseffektiva metoder för att 
både rekrytera nya givare och att samla in medel. Även under 2010 har särskilda 
insatser gjorts för att engagera både företag och understödjare. 

 

Nyckeltal 

   2010  2009 2008  2007 2006 

Insamlingskostn./medel från allmänheten 8,4% 8,6% 9,0% 10,5% 9,5% 

Ändamålskostn./summa intäkter   84,2% 89,8% 80,9% 80,0% 79,6% 

Administrationskostn./summa intäkter  5,1% 9,3% 7,3% 7,7% 8,4% 

 

Se efterföljande resultat och balansräkning med noter. 
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Flexibilitet: Att genom kontinuerligt stöd och kompetensutveckling till 
samarbetspartners, bidra till deras självständighet och därigenom skapa möjlighet 
till att förflytta verksamheten till nya samarbetspartners och delar av världen där 
behovet av hjälp är som störst. 
 
Förtroende: Att genom tillämpningen av prestations- och resultatinriktade principer 
sträva efter konkreta resultat samt en biståndsprocess som präglas av 
kostnadseffektivitet och total transparens, och därigenom skapa ett långsiktigt 
förtroende för verksamheten. 
  
Vi strävar efter att finna nya vägar för engagemang i utvecklingsfrågor och 
internationellt bistånd. Genom att vara opolitiska och obyråkratiska, med 
beslutsprocesser som är så enkla som möjligt, har vi de bästa tänkbara 
förutsättningarna för våra fältoperationer. 
  
Med kompetenta och engagerade medarbetare, effektiva verktyg inom 
administration, IT, insamling och utvärdering/uppföljning står Hoppets Stjärna 
stark inför framtiden i en värld som kräver ett större engagemang från allt fler.  
 
 
Utländska samarbetspartners 
  
Hoppets Stjärna har systerorganisationer som med eget resultatansvar bedriver 
insamlingsverksamhet i: 
  
Norge, Star of Hope Håpets Stjerne med kontor i Oslo.  
Finland, Hoppets Stjärna Toivon Tähti med kontor i Närpes.  
USA, Star of Hope International America Inc med kontor i Kansas. 
  
Hoppets Stjärna har systerorganisationer som med eget resultatansvar bedriver 
utvecklingsinsatser i sina respektive länder: 
  
Brasilien, Star of Hope Brasil, med kontor i Santos.  
Filippinerna, Star of Hope Philippines Inc, med kontor i Manila.  
Ghana, Star of Hope Ghana, med kontor i Accra.  
Haiti, Star of Hope Haiti Foundation, med kontor i Port Au Prince.  
Kenya, Star of Hope International Foundation Limited, med kontor i Mombasa.  
Rumänien, Fundatia Star of Hope Romania, med kontor i Iasi.  
 
Övriga samarbetspartners i världen: 
  
Argentina, Fundacion Evangelica El Buen Pastor, Saenz Pena. 
Colombia, CIREC Centro Integral de Rehabilitacion de Colombia, Bogota. 
Colombia,  
Community Kitchen, Cartagena.  
Kina, China Charity Federation, Peking.  
Lettland, Velki Association, Riga.  
Palestina, Al Basma, Beit Sahour, Betlehem.  
Ryssland, Educational organisation Appeal for Charity, St Petersburg Ryssland, 
Blagovest, Moskva.  
Trinidad, Hoppets Stjärna Preparatory School, Port of Spain.  
Vitryssland, BelAPDIiMI Belarusian Association of Assistance to Handicapped 
Children and Young People, Minsk.  
Vitryssland, Isle of Hope, Minsk.  
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Insamling 
 
Hoppets Stjärnas insamlingsarbete i Sverige, Finland och Norge sker i huvudsak i 
form av månadsutskick till understödjare. Utöver faddergåvor, som utgör den största 
delen av Hoppets Stjärnas intäkter, har riktade insamlingar till katastrofinsatser varit 
omfattande under året, framförallt insamlingarna till jordbävningskatastrofen i Haiti. 
Allt fler insamlingsaktiviteter har flyttats till digitala plattformar, sms-gåvor och andra 
nya medier. Hoppets Stjärna har under året kraftigt ökat sin närvaro i sociala medier. 
Antalet företag som har engagerat sig till stöd för Hoppets Stjärna ligger fortsatt på 
hög nivå. Insamlingarna i samband med jul och morsdag som bedrivs i egen regi gav 
bra resultat under året. 
 
 
Finansiella instrument 
 
Stiftelsens värdepappersportfölj har under året överlåtits till extern förvaltare.  
Portföljen innehåller till största delen räntebärande värdepapper. 
 

Resultat och ställning 

Stiftelsens intäkter har inom den ordinarie insamlingsverksamheten ökat med ca 32% 
där främst gåvor till katastrofen i Haiti, insamling av gåvor i natura står för den största 
andelen. 

Vi fortsätter arbetet med att hitta nyskapande och kostnadseffektiva metoder för att 
både rekrytera nya givare och att samla in medel. Även under 2010 har särskilda 
insatser gjorts för att engagera både företag och understödjare. 

 

Nyckeltal 

   2010  2009 2008  2007 2006 

Insamlingskostn./medel från allmänheten 8,4% 8,6% 9,0% 10,5% 9,5% 

Ändamålskostn./summa intäkter   84,2% 89,8% 80,9% 80,0% 79,6% 

Administrationskostn./summa intäkter  5,1% 9,3% 7,3% 7,7% 8,4% 

 

Se efterföljande resultat och balansräkning med noter. 

Resultaträkning
2011-01-01 2010-01-01

Belopp i tkr Not - 2011-12-31 - 2010-12-31

Verksamhetsintäkter 2

Insamlade medel 56 162 87 775
Bidrag 2 721 3 911
Övriga verksamhetsintäkter 947 205

59 830 91 891
Kostnader
Ändamålskostnader 3 -49 683 -77 443
Insamlingskostnader -6 868 -7 748
Administrationskostnader -5 002 -4 753
Resultat  -1 723 1 947

Resultat från finansiella poster
Återföring/nedskrivning kortfristiga placeringar -133 404
Ränteintäkter och liknande resultatposter 62 129
Räntekostnader och liknande resultatposter -25 -107
Resultat efter finansiella poster -1 819 2 373

Årets resultat före fördelning  -1 819 2 373

Fördelning av årets resultat  
Årets resultat enligt resultaträkningen ovan -1 819 2 373
Reservering av ändamålsbestämda medel
som inte utnyttjats under året -86 -1 266
Förändring balanserat kapital -1 905 1 107
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Hoppets Stjärnas insamlingsarbete i Sverige, Finland och Norge sker i huvudsak i 
form av månadsutskick till understödjare. Utöver faddergåvor, som utgör den största 
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omfattande under året, framförallt insamlingarna till jordbävningskatastrofen i Haiti. 
Allt fler insamlingsaktiviteter har flyttats till digitala plattformar, sms-gåvor och andra 
nya medier. Hoppets Stjärna har under året kraftigt ökat sin närvaro i sociala medier. 
Antalet företag som har engagerat sig till stöd för Hoppets Stjärna ligger fortsatt på 
hög nivå. Insamlingarna i samband med jul och morsdag som bedrivs i egen regi gav 
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Resultat och ställning 

Stiftelsens intäkter har inom den ordinarie insamlingsverksamheten ökat med ca 32% 
där främst gåvor till katastrofen i Haiti, insamling av gåvor i natura står för den största 
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insatser gjorts för att engagera både företag och understödjare. 
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Se efterföljande resultat och balansräkning med noter. 



10 (18)Hoppets Stjärna Insamlingsstiftelse
Org nr 882600-8321

 

Insamling 
 
Hoppets Stjärnas insamlingsarbete i Sverige, Finland och Norge sker i huvudsak i 
form av månadsutskick till understödjare. Utöver faddergåvor, som utgör den största 
delen av Hoppets Stjärnas intäkter, har riktade insamlingar till katastrofinsatser varit 
omfattande under året, framförallt insamlingarna till jordbävningskatastrofen i Haiti. 
Allt fler insamlingsaktiviteter har flyttats till digitala plattformar, sms-gåvor och andra 
nya medier. Hoppets Stjärna har under året kraftigt ökat sin närvaro i sociala medier. 
Antalet företag som har engagerat sig till stöd för Hoppets Stjärna ligger fortsatt på 
hög nivå. Insamlingarna i samband med jul och morsdag som bedrivs i egen regi gav 
bra resultat under året. 
 
 
Finansiella instrument 
 
Stiftelsens värdepappersportfölj har under året överlåtits till extern förvaltare.  
Portföljen innehåller till största delen räntebärande värdepapper. 
 

Resultat och ställning 

Stiftelsens intäkter har inom den ordinarie insamlingsverksamheten ökat med ca 32% 
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Balansräkning
Belopp i tkr Not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Bostadsrätt 4 150 150

150 150
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 974 1 043
Inventarier, verktyg och installationer 6 236 263

 1 210 1 306
Finansiella anläggningstillgångar  
Andra långfristiga fordringar – 1 020

 – 1 020
Summa anläggningstillgångar 1 360 2 476

Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror   32 684

 32 684
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar – 97
Skattefordringar 66 48
Övriga fordringar  38 116
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 134 89

238 350
 

Kortfristiga placeringar  8 3 750 3 513
  3 750 3 513

Kassa och bank 5 564 10 357
Summa omsättningstillgångar 9 584 14 904

SUMMA TILLGÅNGAR  10 944 17 380

 

Insamling 
 
Hoppets Stjärnas insamlingsarbete i Sverige, Finland och Norge sker i huvudsak i 
form av månadsutskick till understödjare. Utöver faddergåvor, som utgör den största 
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Se efterföljande resultat och balansräkning med noter. 
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Balansräkning
Belopp i tkr Not 2011-12-31 2010-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital  9

Bundet eget kapital
Ändamålsbestämda medel 2 829 4 009
Balanserat resultat  5 219 5 858

8 048 9 867
Kortfristiga skulder  
Skuld till SIDA och andra myndigheter 642 4 557
Leverantörsskulder 643  1 164
Övriga skulder 127 153
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 1 484 1 639

2 896 7 513
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 944 17 380

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i tkr 2011-12-31 2010-12-31

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar  
Kortfristiga placeringar 497 500

497 500

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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både rekrytera nya givare och att samla in medel. Även under 2010 har särskilda 
insatser gjorts för att engagera både företag och understödjare. 

 

Nyckeltal 

   2010  2009 2008  2007 2006 

Insamlingskostn./medel från allmänheten 8,4% 8,6% 9,0% 10,5% 9,5% 

Ändamålskostn./summa intäkter   84,2% 89,8% 80,9% 80,0% 79,6% 

Administrationskostn./summa intäkter  5,1% 9,3% 7,3% 7,7% 8,4% 

 

Se efterföljande resultat och balansräkning med noter. 

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och
FRIIs mall för årsredovisning.
I årsredovisningen har även de upplysningar lämnats som krävs av Stiftelsen för Insamlings-
kontroll (SFI).
Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Värderingsprinciper m m  
Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

 Gåvor i natura med undantag av kläder, redovisas till marknadsvärdet minus eventuella
kostnader för tillgodogörandet av nyttan. Intäktsredovisningen sker när gåvan är sak-

 rättsligt genomförd.

Bidrag från SIDA och andra myndigheter intäktsförs endast om det med stor sannolikhet
kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas. Bidrag till administrativa utgifter 
redovisas som intäkt, vilket innebär att motsvarande kostnad redovisas brutto.

Kostnader
Ändamålskostnader är alla direkta och indirekta kostnader som hänför sig till ändamålet
efter att gåvan eller bidraget kommit organisationen tillhanda.

Insamlingskostnader är av två slag. Dels information om vår verksamhet för att bygga upp
förtroende för verksamheten och skapa marknad för vår insamling, dels direkta och indirekta
kostnader för insamlingsarbetet.

Administrationskostnader är kostnader för ledning av organisationen i allmänhet, kontorshyra,
datorutrustning, fastighetsförvaltnng, personalärenden, jurister, bokföring, revision och 
liknande kostnader.

Tillgångar och skulder
Övriga tillgångar och skulder har värderats till de belopp som beräknas
bli betalt om inget annat anges nedan.

Skatt
Stiftelsen är endast skattskyldig för särskild löneskatt och fastighetsskatt. Någon skatte-
kostnad redovisas således inte i resultaträkningen och ej heller föreligger uppskjutna skatte-
skulder.

Fordringar 
Fordringar har efter individuell värdring upptagits till belopp de beräknas inflyta.

Varulager
Lagret består huvudsakligen av gåvor i natura och har upptagits till ett försiktigt beräknat
marknadsmässigt värde.

 

Insamling 
 
Hoppets Stjärnas insamlingsarbete i Sverige, Finland och Norge sker i huvudsak i 
form av månadsutskick till understödjare. Utöver faddergåvor, som utgör den största 
delen av Hoppets Stjärnas intäkter, har riktade insamlingar till katastrofinsatser varit 
omfattande under året, framförallt insamlingarna till jordbävningskatastrofen i Haiti. 
Allt fler insamlingsaktiviteter har flyttats till digitala plattformar, sms-gåvor och andra 
nya medier. Hoppets Stjärna har under året kraftigt ökat sin närvaro i sociala medier. 
Antalet företag som har engagerat sig till stöd för Hoppets Stjärna ligger fortsatt på 
hög nivå. Insamlingarna i samband med jul och morsdag som bedrivs i egen regi gav 
bra resultat under året. 
 
 
Finansiella instrument 
 
Stiftelsens värdepappersportfölj har under året överlåtits till extern förvaltare.  
Portföljen innehåller till största delen räntebärande värdepapper. 
 

Resultat och ställning 

Stiftelsens intäkter har inom den ordinarie insamlingsverksamheten ökat med ca 32% 
där främst gåvor till katastrofen i Haiti, insamling av gåvor i natura står för den största 
andelen. 

Vi fortsätter arbetet med att hitta nyskapande och kostnadseffektiva metoder för att 
både rekrytera nya givare och att samla in medel. Även under 2010 har särskilda 
insatser gjorts för att engagera både företag och understödjare. 

 

Nyckeltal 

   2010  2009 2008  2007 2006 

Insamlingskostn./medel från allmänheten 8,4% 8,6% 9,0% 10,5% 9,5% 

Ändamålskostn./summa intäkter   84,2% 89,8% 80,9% 80,0% 79,6% 

Administrationskostn./summa intäkter  5,1% 9,3% 7,3% 7,7% 8,4% 

 

Se efterföljande resultat och balansräkning med noter. 
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Insamling 
 
Hoppets Stjärnas insamlingsarbete i Sverige, Finland och Norge sker i huvudsak i 
form av månadsutskick till understödjare. Utöver faddergåvor, som utgör den största 
delen av Hoppets Stjärnas intäkter, har riktade insamlingar till katastrofinsatser varit 
omfattande under året, framförallt insamlingarna till jordbävningskatastrofen i Haiti. 
Allt fler insamlingsaktiviteter har flyttats till digitala plattformar, sms-gåvor och andra 
nya medier. Hoppets Stjärna har under året kraftigt ökat sin närvaro i sociala medier. 
Antalet företag som har engagerat sig till stöd för Hoppets Stjärna ligger fortsatt på 
hög nivå. Insamlingarna i samband med jul och morsdag som bedrivs i egen regi gav 
bra resultat under året. 
 
 
Finansiella instrument 
 
Stiftelsens värdepappersportfölj har under året överlåtits till extern förvaltare.  
Portföljen innehåller till största delen räntebärande värdepapper. 
 

Resultat och ställning 

Stiftelsens intäkter har inom den ordinarie insamlingsverksamheten ökat med ca 32% 
där främst gåvor till katastrofen i Haiti, insamling av gåvor i natura står för den största 
andelen. 

Vi fortsätter arbetet med att hitta nyskapande och kostnadseffektiva metoder för att 
både rekrytera nya givare och att samla in medel. Även under 2010 har särskilda 
insatser gjorts för att engagera både företag och understödjare. 

 

Nyckeltal 

   2010  2009 2008  2007 2006 

Insamlingskostn./medel från allmänheten 8,4% 8,6% 9,0% 10,5% 9,5% 

Ändamålskostn./summa intäkter   84,2% 89,8% 80,9% 80,0% 79,6% 

Administrationskostn./summa intäkter  5,1% 9,3% 7,3% 7,7% 8,4% 

 

Se efterföljande resultat och balansräkning med noter. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekono-
misk livslängd.  Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 33 år
Maskiner och inventarier 5 år
Databehandlingsutrustning 3 år

Likvida placeringar
Aktier och andelar som anskaffats som ett led i organisationens kapitalförvaltning har
värderats till det lägsta av anskaffningskostnaden och verkligt värde.

Värdepapper som erhållits genom gåva eller testamente har värderats till ett försiktigt beräknat
marknadsvärde vid gåvotillfället.

 

 

Insamling 
 
Hoppets Stjärnas insamlingsarbete i Sverige, Finland och Norge sker i huvudsak i 
form av månadsutskick till understödjare. Utöver faddergåvor, som utgör den största 
delen av Hoppets Stjärnas intäkter, har riktade insamlingar till katastrofinsatser varit 
omfattande under året, framförallt insamlingarna till jordbävningskatastrofen i Haiti. 
Allt fler insamlingsaktiviteter har flyttats till digitala plattformar, sms-gåvor och andra 
nya medier. Hoppets Stjärna har under året kraftigt ökat sin närvaro i sociala medier. 
Antalet företag som har engagerat sig till stöd för Hoppets Stjärna ligger fortsatt på 
hög nivå. Insamlingarna i samband med jul och morsdag som bedrivs i egen regi gav 
bra resultat under året. 
 
 
Finansiella instrument 
 
Stiftelsens värdepappersportfölj har under året överlåtits till extern förvaltare.  
Portföljen innehåller till största delen räntebärande värdepapper. 
 

Resultat och ställning 

Stiftelsens intäkter har inom den ordinarie insamlingsverksamheten ökat med ca 32% 
där främst gåvor till katastrofen i Haiti, insamling av gåvor i natura står för den största 
andelen. 

Vi fortsätter arbetet med att hitta nyskapande och kostnadseffektiva metoder för att 
både rekrytera nya givare och att samla in medel. Även under 2010 har särskilda 
insatser gjorts för att engagera både företag och understödjare. 

 

Nyckeltal 

   2010  2009 2008  2007 2006 

Insamlingskostn./medel från allmänheten 8,4% 8,6% 9,0% 10,5% 9,5% 

Ändamålskostn./summa intäkter   84,2% 89,8% 80,9% 80,0% 79,6% 

Administrationskostn./summa intäkter  5,1% 9,3% 7,3% 7,7% 8,4% 

 

Se efterföljande resultat och balansräkning med noter. 
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Insamling 
 
Hoppets Stjärnas insamlingsarbete i Sverige, Finland och Norge sker i huvudsak i 
form av månadsutskick till understödjare. Utöver faddergåvor, som utgör den största 
delen av Hoppets Stjärnas intäkter, har riktade insamlingar till katastrofinsatser varit 
omfattande under året, framförallt insamlingarna till jordbävningskatastrofen i Haiti. 
Allt fler insamlingsaktiviteter har flyttats till digitala plattformar, sms-gåvor och andra 
nya medier. Hoppets Stjärna har under året kraftigt ökat sin närvaro i sociala medier. 
Antalet företag som har engagerat sig till stöd för Hoppets Stjärna ligger fortsatt på 
hög nivå. Insamlingarna i samband med jul och morsdag som bedrivs i egen regi gav 
bra resultat under året. 
 
 
Finansiella instrument 
 
Stiftelsens värdepappersportfölj har under året överlåtits till extern förvaltare.  
Portföljen innehåller till största delen räntebärande värdepapper. 
 

Resultat och ställning 

Stiftelsens intäkter har inom den ordinarie insamlingsverksamheten ökat med ca 32% 
där främst gåvor till katastrofen i Haiti, insamling av gåvor i natura står för den största 
andelen. 

Vi fortsätter arbetet med att hitta nyskapande och kostnadseffektiva metoder för att 
både rekrytera nya givare och att samla in medel. Även under 2010 har särskilda 
insatser gjorts för att engagera både företag och understödjare. 

 

Nyckeltal 

   2010  2009 2008  2007 2006 

Insamlingskostn./medel från allmänheten 8,4% 8,6% 9,0% 10,5% 9,5% 

Ändamålskostn./summa intäkter   84,2% 89,8% 80,9% 80,0% 79,6% 

Administrationskostn./summa intäkter  5,1% 9,3% 7,3% 7,7% 8,4% 

 

Se efterföljande resultat och balansräkning med noter. 

Not 1 Anställda och personalkostnader  

2011 2010
Medelantalet anställda
Sverige 16 19
Varav män 32% 36%

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelseledamöter 5 5
Varav män 80% 40%

Verksamhetschef, ordförande och andra
ledande befattningshavare 5 5
Varav män 80% 40%

26

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och verksamhetschef 672 663
Övriga anställda 6 198 6 460
Summa  6 870 7 123
Sociala kostnader 3 047 3 235
(varav pensionskostnader) (856) (935)

Av bolagets pensionskostnader avser 315 tkr (f.å. 236 tkr) gruppen styrelse och verksamhets-
chef.

 

Insamling 
 
Hoppets Stjärnas insamlingsarbete i Sverige, Finland och Norge sker i huvudsak i 
form av månadsutskick till understödjare. Utöver faddergåvor, som utgör den största 
delen av Hoppets Stjärnas intäkter, har riktade insamlingar till katastrofinsatser varit 
omfattande under året, framförallt insamlingarna till jordbävningskatastrofen i Haiti. 
Allt fler insamlingsaktiviteter har flyttats till digitala plattformar, sms-gåvor och andra 
nya medier. Hoppets Stjärna har under året kraftigt ökat sin närvaro i sociala medier. 
Antalet företag som har engagerat sig till stöd för Hoppets Stjärna ligger fortsatt på 
hög nivå. Insamlingarna i samband med jul och morsdag som bedrivs i egen regi gav 
bra resultat under året. 
 
 
Finansiella instrument 
 
Stiftelsens värdepappersportfölj har under året överlåtits till extern förvaltare.  
Portföljen innehåller till största delen räntebärande värdepapper. 
 

Resultat och ställning 

Stiftelsens intäkter har inom den ordinarie insamlingsverksamheten ökat med ca 32% 
där främst gåvor till katastrofen i Haiti, insamling av gåvor i natura står för den största 
andelen. 

Vi fortsätter arbetet med att hitta nyskapande och kostnadseffektiva metoder för att 
både rekrytera nya givare och att samla in medel. Även under 2010 har särskilda 
insatser gjorts för att engagera både företag och understödjare. 

 

Nyckeltal 

   2010  2009 2008  2007 2006 

Insamlingskostn./medel från allmänheten 8,4% 8,6% 9,0% 10,5% 9,5% 

Ändamålskostn./summa intäkter   84,2% 89,8% 80,9% 80,0% 79,6% 

Administrationskostn./summa intäkter  5,1% 9,3% 7,3% 7,7% 8,4% 

 

Se efterföljande resultat och balansräkning med noter. 



15 (18)Hoppets Stjärna Insamlingsstiftelse
Org nr 882600-8321

 

Insamling 
 
Hoppets Stjärnas insamlingsarbete i Sverige, Finland och Norge sker i huvudsak i 
form av månadsutskick till understödjare. Utöver faddergåvor, som utgör den största 
delen av Hoppets Stjärnas intäkter, har riktade insamlingar till katastrofinsatser varit 
omfattande under året, framförallt insamlingarna till jordbävningskatastrofen i Haiti. 
Allt fler insamlingsaktiviteter har flyttats till digitala plattformar, sms-gåvor och andra 
nya medier. Hoppets Stjärna har under året kraftigt ökat sin närvaro i sociala medier. 
Antalet företag som har engagerat sig till stöd för Hoppets Stjärna ligger fortsatt på 
hög nivå. Insamlingarna i samband med jul och morsdag som bedrivs i egen regi gav 
bra resultat under året. 
 
 
Finansiella instrument 
 
Stiftelsens värdepappersportfölj har under året överlåtits till extern förvaltare.  
Portföljen innehåller till största delen räntebärande värdepapper. 
 

Resultat och ställning 

Stiftelsens intäkter har inom den ordinarie insamlingsverksamheten ökat med ca 32% 
där främst gåvor till katastrofen i Haiti, insamling av gåvor i natura står för den största 
andelen. 

Vi fortsätter arbetet med att hitta nyskapande och kostnadseffektiva metoder för att 
både rekrytera nya givare och att samla in medel. Även under 2010 har särskilda 
insatser gjorts för att engagera både företag och understödjare. 

 

Nyckeltal 

   2010  2009 2008  2007 2006 

Insamlingskostn./medel från allmänheten 8,4% 8,6% 9,0% 10,5% 9,5% 

Ändamålskostn./summa intäkter   84,2% 89,8% 80,9% 80,0% 79,6% 

Administrationskostn./summa intäkter  5,1% 9,3% 7,3% 7,7% 8,4% 

 

Se efterföljande resultat och balansräkning med noter. 

Not 2 Verksamhetsintäkter
 2011-01-01 2010-01-01

 - 2011-12-31 - 2010-12-31
Fadderbidrag 26 512 26 191
Övriga gåvor 14 453 26 156
Gåvor i natura 6 413 31 749
SIDA/SMR  projekt 2 099 3 128
Bidrag Radiohjälpen 8 784 3 679
Övriga externa bidrag 622 783
Övriga verksamhetsintäkter 947 205

59 830 91 891
Not 3 Ändamålskostnader

 2011-01-01 2010-01-01
 - 2011-12-31 - 2010-12-31

Lämnade bidrag -16 649 -16 183
Bistånd i natura -6 879 -31 293
SIDA/SMR  projekt -1 941 -2 911
Övrigt bistånd -24 214 -27 055

-49 683 -77 443
Not 4 Bostadsrätt

2011-12-31 2010-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut 150 150

150 150

Bostadsrätten är välbelägen i Stockholm och representerar en betydande dold reserv
för organisationen.

Not 5 Byggnader och mark
2011-12-31 2010-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början och slut 2 429 2 429

2 429 2 429

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -1 386 -1 317
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -69 -69

-1 455 -1 386
Planenligt restvärde vid årets slut 974 1 043

 

Insamling 
 
Hoppets Stjärnas insamlingsarbete i Sverige, Finland och Norge sker i huvudsak i 
form av månadsutskick till understödjare. Utöver faddergåvor, som utgör den största 
delen av Hoppets Stjärnas intäkter, har riktade insamlingar till katastrofinsatser varit 
omfattande under året, framförallt insamlingarna till jordbävningskatastrofen i Haiti. 
Allt fler insamlingsaktiviteter har flyttats till digitala plattformar, sms-gåvor och andra 
nya medier. Hoppets Stjärna har under året kraftigt ökat sin närvaro i sociala medier. 
Antalet företag som har engagerat sig till stöd för Hoppets Stjärna ligger fortsatt på 
hög nivå. Insamlingarna i samband med jul och morsdag som bedrivs i egen regi gav 
bra resultat under året. 
 
 
Finansiella instrument 
 
Stiftelsens värdepappersportfölj har under året överlåtits till extern förvaltare.  
Portföljen innehåller till största delen räntebärande värdepapper. 
 

Resultat och ställning 

Stiftelsens intäkter har inom den ordinarie insamlingsverksamheten ökat med ca 32% 
där främst gåvor till katastrofen i Haiti, insamling av gåvor i natura står för den största 
andelen. 

Vi fortsätter arbetet med att hitta nyskapande och kostnadseffektiva metoder för att 
både rekrytera nya givare och att samla in medel. Även under 2010 har särskilda 
insatser gjorts för att engagera både företag och understödjare. 

 

Nyckeltal 

   2010  2009 2008  2007 2006 

Insamlingskostn./medel från allmänheten 8,4% 8,6% 9,0% 10,5% 9,5% 

Ändamålskostn./summa intäkter   84,2% 89,8% 80,9% 80,0% 79,6% 

Administrationskostn./summa intäkter  5,1% 9,3% 7,3% 7,7% 8,4% 

 

Se efterföljande resultat och balansräkning med noter. 
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Insamling 
 
Hoppets Stjärnas insamlingsarbete i Sverige, Finland och Norge sker i huvudsak i 
form av månadsutskick till understödjare. Utöver faddergåvor, som utgör den största 
delen av Hoppets Stjärnas intäkter, har riktade insamlingar till katastrofinsatser varit 
omfattande under året, framförallt insamlingarna till jordbävningskatastrofen i Haiti. 
Allt fler insamlingsaktiviteter har flyttats till digitala plattformar, sms-gåvor och andra 
nya medier. Hoppets Stjärna har under året kraftigt ökat sin närvaro i sociala medier. 
Antalet företag som har engagerat sig till stöd för Hoppets Stjärna ligger fortsatt på 
hög nivå. Insamlingarna i samband med jul och morsdag som bedrivs i egen regi gav 
bra resultat under året. 
 
 
Finansiella instrument 
 
Stiftelsens värdepappersportfölj har under året överlåtits till extern förvaltare.  
Portföljen innehåller till största delen räntebärande värdepapper. 
 

Resultat och ställning 

Stiftelsens intäkter har inom den ordinarie insamlingsverksamheten ökat med ca 32% 
där främst gåvor till katastrofen i Haiti, insamling av gåvor i natura står för den största 
andelen. 

Vi fortsätter arbetet med att hitta nyskapande och kostnadseffektiva metoder för att 
både rekrytera nya givare och att samla in medel. Även under 2010 har särskilda 
insatser gjorts för att engagera både företag och understödjare. 

 

Nyckeltal 

   2010  2009 2008  2007 2006 

Insamlingskostn./medel från allmänheten 8,4% 8,6% 9,0% 10,5% 9,5% 

Ändamålskostn./summa intäkter   84,2% 89,8% 80,9% 80,0% 79,6% 

Administrationskostn./summa intäkter  5,1% 9,3% 7,3% 7,7% 8,4% 

 

Se efterföljande resultat och balansräkning med noter. 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
2011-12-31 2010-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2 194 2 716
Nyanskaffningar 137 –
Avyttringar och utrangeringar -102 -522

2 229 2 194

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -1 931 -2 234
Avyttringar och utrangeringar 96 502
Årets avskrivning enligt plan -158 -199

-1 993 -1 931
Planenligt restvärde vid årets slut 236 263

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2011-12-31 2010-12-31

Statliga stöd 31 42
Övriga förutbetalda kostnader 103 47

134 89
  

Not 8 Kortfristiga placeringar
Bokfört värde Markn värde

Aktiemarknad 2 520 2 520
Räntemarknad 1 230 1 230

3 750 3 750
  

Not 9 Eget kapital   

Ändamålsbest Balanserat
medel kapital

Vid årets början 4 009 5 858
Reserveringar 86 -86
Utnyttjande  -1 266 1 266
Årets resultat efter fördelning – -1 819
Vid årets slut 2 829 5 219

 

Insamling 
 
Hoppets Stjärnas insamlingsarbete i Sverige, Finland och Norge sker i huvudsak i 
form av månadsutskick till understödjare. Utöver faddergåvor, som utgör den största 
delen av Hoppets Stjärnas intäkter, har riktade insamlingar till katastrofinsatser varit 
omfattande under året, framförallt insamlingarna till jordbävningskatastrofen i Haiti. 
Allt fler insamlingsaktiviteter har flyttats till digitala plattformar, sms-gåvor och andra 
nya medier. Hoppets Stjärna har under året kraftigt ökat sin närvaro i sociala medier. 
Antalet företag som har engagerat sig till stöd för Hoppets Stjärna ligger fortsatt på 
hög nivå. Insamlingarna i samband med jul och morsdag som bedrivs i egen regi gav 
bra resultat under året. 
 
 
Finansiella instrument 
 
Stiftelsens värdepappersportfölj har under året överlåtits till extern förvaltare.  
Portföljen innehåller till största delen räntebärande värdepapper. 
 

Resultat och ställning 

Stiftelsens intäkter har inom den ordinarie insamlingsverksamheten ökat med ca 32% 
där främst gåvor till katastrofen i Haiti, insamling av gåvor i natura står för den största 
andelen. 

Vi fortsätter arbetet med att hitta nyskapande och kostnadseffektiva metoder för att 
både rekrytera nya givare och att samla in medel. Även under 2010 har särskilda 
insatser gjorts för att engagera både företag och understödjare. 

 

Nyckeltal 

   2010  2009 2008  2007 2006 

Insamlingskostn./medel från allmänheten 8,4% 8,6% 9,0% 10,5% 9,5% 

Ändamålskostn./summa intäkter   84,2% 89,8% 80,9% 80,0% 79,6% 

Administrationskostn./summa intäkter  5,1% 9,3% 7,3% 7,7% 8,4% 

 

Se efterföljande resultat och balansräkning med noter. 
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nya medier. Hoppets Stjärna har under året kraftigt ökat sin närvaro i sociala medier. 
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både rekrytera nya givare och att samla in medel. Även under 2010 har särskilda 
insatser gjorts för att engagera både företag och understödjare. 
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Se efterföljande resultat och balansräkning med noter. 

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2011-12-31 2010-12-31

Löner och lönebikostnader 1 296 1 354
Övriga poster 105 285

1 484 1 639
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nya medier. Hoppets Stjärna har under året kraftigt ökat sin närvaro i sociala medier. 
Antalet företag som har engagerat sig till stöd för Hoppets Stjärna ligger fortsatt på 
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