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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Help to Help avger härmed följande
årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2020 till 31 december 2020.
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.
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Help to Help har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att
insamlingen är etisk och professionell och att minst 75 procent av intäkterna går till ändamålet.

Text: Malin Cronqvist, Clara Luthman, Help to Help.
Foto: Help to Help, Göran Edström samt Jessica Gow, TT
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FÖRORD
Hur inleder man en reflektion om året 2020 utan att tala om covid-19? Svaret är nog att det
inte går när en händelse så dramatiskt vänt upp och ner på en hel värld.
En global pandemi är som ett lackmustest som blottlägger svagheter och ojämlikheter i såväl
våra politiska och finansiella system, som i sjukvården, arbetsmarknaden och inte minst i
utbildningssektorn.
I Sverige har pandemin orsakat lidande, död och sjukdom inte minst bland våra gamla.
Sjukvården har gått på knäna och många sektorer har drabbats hårt. Under våren rådde
närmast en panik och osäkerhet som förlamade hela näringslivet och även
välgörenhetsbranschen. Trots varsel och en ökad arbetslöshet kunde vi vid årsskiftet
konstatera att vi klarat oss förhållandevis bra i jämförelse med många andra länder. Statliga
stödpaket har bidragit till att stabilisera ekonomin och börsen vilket påverkar företag, stiftelser
och inte minst privatpersoners plånböcker positivt.
I Tanzania och Uganda har året präglats av ytterligheter och olika politiska vägval. Båda
länderna valde att stänga ner samhället i mars 2020 och därmed även universiteten. Våra
studenter skickades hem och deras studier sattes på paus. Till skillnad från i Sverige finns inte
den infrastruktur och den vana som krävs för att kunna att bedriva digital utbildning på distans.
Ojämlikheten i möjligheten att ställa om undervisningen blev oerhört tydlig. I juni valde man i
Tanzania att återigen öppna upp samhället och universiteten. Studenterna återupptog sina
studier och fick läsa in den sista terminen på läsåret 2019/20 på hälften så kort tid. Samtidigt
gick Tanzanias president ut och deklarerade landet som fritt från covid-19 och den officiella
rapporteringen av antal bekräftade fall upphörde.
I Uganda däremot hölls samhället och universiteten fortsatt stängda ända fram till slutet av
november. Då öppnade man upp för att sista-års-studenter skulle få slutföra sina studier. Ett
välkommet beslut som gjorde att 19 av våra studenter kunde ta examen och komma ut i
yrkeslivet som de sjuksköterskor och läkare som så väl behövs.
Förutom covid-19 och nedstängda samhällen har 2020 varit ett år som utmanat demokratin på
många platser i världen såväl i Tanzania och Uganda. I november genomfördes val i Tanzania
och den sittande presidenten blev omvald med en rekordstor majoritet. Inför, under och efter
valen var tillgången till internet helt eller mycket begränsad. Regeringen gick officiellt ut med
att man gjort detta för att hindra våldsamheter. Oppositionen och internationella aktörer har
hävdat att det istället var en strategi för att begränsa yttrandefriheten och hindra oppositionen
från att bedriva slutspurten av sin kampanj.
I januari 2021 genomfördes val i Uganda. Oppositionen som har ett brett stöd bland unga
utgjorde ett reellt hot mot den sittande regimen för första gången. Våldsamma protester under
hösten 2020 ledde till ett enormt militärt uppbåd. Med hänvisning till covid-19 och
restriktioner förbjöds såväl oppositionen som befolkningen i stort att samlas och demonstrera.
Liksom i Tanzania stängdes internet ned, något som regeringen bekräftat som ett officiellt
agerande.
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Internationella medier rapporterar om en negativ utveckling för demokratin i såväl Tanzania
som Uganda och det är svårt att blunda för de inskränkningar som sker.
Sammanfattningsvis var 2020 ett år av prövning - såväl för demokratin och sjukvården som för
oss som organisation. Jag tycker verkligen att vi har ridit ut 2020 på ett bra sätt. Det har
utmanat oss som organisation och vi har fått uppbåda både kreativitet och tålamod - men vi har
klarat oss ur det värsta och ser ljust på framtiden. Inget av detta hade varit möjligt utan ett
fullkomligt fenomenalt team av medarbetare, styrelseledamöter, partners och rådgivare i
Tanzania och Sverige. Med positivitet, team-anda och en övertygelse om att vårt arbete behövs
nu mer än någonsin har vi inte bara tagit oss igenom prövningarnas år - utan också kommit ur
det starkare än någonsin. Det är ett privilegie att få leda ett sådant fantastiskt team. Tack!

MALIN CRONQVIST
Grundare & Verksamhetsansvarig
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
År 2020 fyllde Help to Help 10 år. Även om vi inte kunde fira riktigt som planerat, var det ett år
då vi uppnått flera milstolpar. Den händelse som mest väsentligt påverkat Help to Help är
givetvis utbrottet och följderna av covid-19 pandemin. Hur detta påverkat verksamheten
beskrivs på en övergripande nivå i förordet och mer detaljerat i anslutning till de olika
aktivteter i förvaltningsberättelsen respektive i kommentarer till resultaträkningen.

10 Years of Impact - Help to Help-effekten i siffror och berättelser
I juni släppte vi vår effektrapport 10 Years of Impact och samlade både partners i Sverige,
Tanzania och Uganda, privata givare, filantroper och branschkollegor till ett digitalt
seminarium. Rapporten bygger på den effektmätning av Scholarship Program som
genomfördes 2019 och belyser effekterna av programmet för studenterna, deras familjer och
lokalsamhällen. Vid seminariet medverkade Naomi Shimba, Head of Operations, Help to Help
Östafrika och studenten Erick Eliakim som tillsammans med Abdalah Nyambi driver
återvinningsföretaget Preyo Recycling. Både Erick och Abdalah är Help to Help-stipendiater
och de har tillsammans med andra ungdomar startat en rörelse för att minska plastföroreningar
och öka återvinningen av plastförpackningar i Tanzania.

Rekordstort antal studenter i Tanzania - 100 på ett år
I juni 2017 firade vi att vi hade tagit in 100 studenter i programmet sedan starten 2010. I
december 2020 firade vi att vi tagit in 100 studenter i vårt stipendieprogram - bara under det
senaste året! Trots stora utmaningar med att lyckas genomföra en ansöknings- och
urvalsprocess mitt under nedstängning och pågående pandemi, lyckades vi ta in ett rekordstort
antal studenter i Tanzania. Processen var praktiskt mer utmanande än någonsin och de
säkerhetsåtgärder vi behövde ta
ledde till ökade kostnader. Vår
bedömning var att det ändå var
viktigare än någonsin att fortsätta
investera i utbildning och vi
prioriterade
studenter
inom
sjukvårdsutbildningar som hade
kort tid kvar till examen för att
kunna bidra till den utsatta
vårdsektorn. Att vi lyckades beror
till stor del på att vi kunnat utöka
teamet i Tanzania med en till
medarbetare, Nanzige Kayola som
dedikerat
arbetar
med
stipendieprogrammet och sköter all
kontakt med studenter och
partneruniversitet.
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10 miljoner kronor till världens mest effektiva stipendieprogram
Under 2020 tog vi emot vår hittills största donation någonsin från stiftelsen Four Founders of
Netlight omfattande ett stöd på 10 miljoner kronor över sex års tid. Samarbetet innebär dels
att 200 studenters utbildning finansieras, dels att vi får möjlighet att avsätta tid och resurser
för att arbeta med organisationsutveckling och nya innovationsprojekt. Syftet är att bli
världens mest effektiva stipendieprogram för högskolestudier - och vi är redan en bra bit på
vägen mot det målet.
År 2010 antogs de två första studenterna i Help to Helps stipendieprogram varav en, Edvard
Kabende, på University of Dar es Salaam - Tanzanias största och äldsta universitet. 10 år senare
har 50 av Help to Helps stipendiater studerat just på UDSM. Vid den årliga examensceremonin i
december kallades Help to Help upp på scenen framför tusentals
studenter,
universitetsledningen, ministrar och inte minst Tanzanias före detta president Jakaya Kikwete
för att ta emot en utmärkelse som en av universitetets viktiga samarbetspartners. Utmärkelsen
skapar inte bara intern stolthet utan visar på vikten av långsiktiga samarbeten mellan
icke-statliga och fristående organisationer som Help to Help och stora etablerade statliga
institutioner som University of Dar es Salaam. I takt med att vi utökat vårt stöd till studenter på
våra partneruniversitet blir vi också en allt viktigare aktör i ekosystemet för högre utbildning i
Tanzania. Nu kommer allt fler universitet till oss och vill samverka - både kring stipendier för
behövande studenter men också kring Academy och vad de upplever är aktiviteter som deras
studenter kan ha stor nytta av. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla strategiska partnerskap
med god utbildning för alla i fokus.

Climb for Education - för allas rätt till utbildning

Toppen av Hammarbybacken bestegs 64 gånger
motsvarande Kilimanjaros höjd, här för sista gången på
lördagskvällen.

Tillsammans med givare och
partners vandrade vi för allas rätt
till utbildning.
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I september 2020 skulle vi ha bestigit Mount Kilimanjaro tillsammans med en grupp finansiärer,
äventyraren Ola Skinnarmo samt vår tidigare stipendiat Paul Mpazi. Resan blev skjuten på
framtiden till följd av covid-19, men för att belysa vikten av utbildning och uppfylla fler
drömmar om att få studera, arrangerade vi eventet Climb for Education på hemmaplan.
Tillsammans med givare, följare och partners besteg vi Hammarbybacken i Stockholm 64
gånger, motsvarade Kilimanjaros höjd. Samtidigt deltog personer, företag och inte minst vårt
team och våra studenter på distans och berg runt om i Sverige och världen - från Lofoten i
Norge till Australien och Tanzania. Deltagarna swishade ett bidrag och totalt samlade vi in 108
213 kr, motsvarande 14 års utbildning.

2020 digitaliseringens år
Användandet av digitala lösningar har alltid varit en strategisk prioritering för Help to Help i
strävan att vara effektiva och använda våra resurser på ett smart sätt. Under 2020 fick vi,
liksom många andra, anledning att accelerera vår egna digitala utveckling till följd av covid-19 .
Under våren genomförde två studenter från Lunds Tekniska Högskola, Sofia Johansson och
Isabella Bergvik, en studie som undersökte möjligheterna att använda digitala
utbildningsmetoder för att bedriva Help to Help Academy. Studien som resulterade i en
gedigen rapport visade på att studenter i Tanzania har en mycket positiv inställning till digital
utbildning, men att det finns en rad praktiska och ekonomiska hinder. Kostnaden för
internetuppkoppling är en stor utmaning då det kräver mycket data och bra uppkoppling för att
exempelvis se på ett längre digitalt seminarium. Den grundläggande kunskapsnivån och vanan
att använda digitala lösningar i utbildningssyfte är betydligt lägre än i andra delar av världen.
Den digitala klyftan blev tydlig under pandemin då mer utvecklade länder snabbt kunde ställa
om till distansundervisning och hemmajobb medan länder som Tanzania och Uganda fick ställa
in och skjuta upp utbildning. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi ser en enorm potential
i digital utbildning men att den måste anpassas till kontexten för att vara effektiv. Help to Help
har under 2020 redan börjat implementera fler digitala moment i Academy och vi kommer
fortsätta gå över till s.k. blended learning, dvs. en mix av fysisk och digital utbildning, i allt större
utsträckning.

“There are so many ways to acquire
knowledge and skills and online
learning platforms have a lot to offer
for youth to a minimal cost. What
matters is to have a reliable internet
connection, time and dedication.
People are ready to adopt online
learning but it is a challenge that our
target group doesn’t have reliable
internet connection or reliable
devices.”
Andrew Mwakalebela
Project Manager Academy
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Help to Helps verksamhet består av två delar. Stipendieprogrammet Scholarship Program som
möjliggör högskoleutbildning och Help to Help Academy med syfte att öka den kompetens som
efterfrågas i, och minska klyftorna till, arbetslivet.

Scholarship Program
Help to Help delar ut stipendier för högskolestudier till utvalda studenter inom olika
utbildningsområden som vill använda sin utbildning för att skapa positiv samhällsförändring.
Unga människor i Tanzania och Uganda mellan 18-30 år som vill studera på högskola men som
saknar ekonomiska möjligheter att betala skolavgiften, kan ansöka om ett stipendium från Help
to Help.
De studenter som efter en gedigen ansökningsprocess blir antagna och beviljas ett stipendium,
presenteras på Help to Helps hemsida. På studenternas respektive profil skriver de
uppdateringar om hur studierna fortgår. Deras skolavgifter betalas terminsvis fram till examen,
förutsatt att de följer Help to Helps riktlinjer för kommunikation, engagemang samt uppfyller
Help to Helps krav på akademisk prestation. Help to Help betalar skolavgifterna direkt till
respektive students universitet och ställer krav på att få återkoppling i form av kvitto och betyg.

Utmaningar till följd av covid-19
Under 2020 genomfördes två ansökningsomgångar till stipendieprogrammet i Tanzania. Den
första genomfördes i mars till och med juni och då var samtliga universitet stängda till följd av
utbrottet av covid-19. Studenterna var tvungna att resa hem till sina familjer, de flesta bosatta
på landsbygden med sämre tillgång till internet och datorer. Detta resulterade i färre
ansökningar än vanligt, eftersom ansökan görs digitalt. Andelen kvinnliga sökande minskade
också något vilket det finns flera förklaringar till. På grund av rådande samhällsstrukturer, har
det alltid varit en utmaning att fler män ansöker till programmet. Färre kvinnor studerar på
universitetet vilket också gör underlaget mindre. Dessutom har färre kvinnor grundläggande
IT-kunskaper och tillgång till datorer vilket försvårar den digitala ansökningsprocessen.
Tidigare år har vi genomfört ansökningsdagar på universiteten för att hjälpa framförallt
kvinnliga studenter att ansöka till programmet, men dessa kunde inte genomföras under 2020.
I slutändan antogs dock lika många kvinnliga och manliga studenter till programmet, vilket
alltid är målet. Om en kvinnlig och manlig student har samma profil och meriter prioriterar vi
kvinnan, för att åtgärda obalansen i underlaget. En ansökningsomgång inleddes i Uganda i mars
2020, men den gick inte att slutföra eftersom universiteten i landet var stängda hela året. Den
ansökningsomgången kommer istället att avslutas under våren 2021. Totalt antogs 100
studenter till stipendieprogrammet i Tanzania, varav 50 män och 50 kvinnor.
En tråkig utveckling under året var att antalet studenter som blev uteslutna från programmet
ökade. Det är fortfarande ett litet antal, tre studenter uteslöts totalt under 2020, men det är
ändå en utveckling vi tar på stort allvar. En student fick ekonomiskt stöd från en annan aktör
utan att meddela oss, medan de två andra fallen berodde på att studenterna inte klarade sina
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studier. Det finns flera orsaker till detta, men en bidragande orsak var att studenterna behövde
arbeta för att finansiera mat och husrum och därmed inte hann med sina studier. Till följd av
detta kommer Help to Help att utreda möjligheterna att stötta de mest behövande studenterna
även med mat och husrum.

Insatser för ökad jämställdhet
Att öka antalet kvinnliga studenter som ansöker och antas till stipendieprogrammet har varit
en prioritering länge. För att bättre bemöta denna utmaning genomfördes en undersökning
kring varför färre kvinnor ansöker till programmet. Dialoger fördes med studierektorerna på
våra partneruniversitet samt med andra organisationer som tillhandahåller stipendier i
framförallt Tanzania. Samtliga organisationer kämpade tyvärr med samma utmaning och några
förklaringar var att kvinnors utbildning inte prioriteras lika högt och att många kvinnor gifter
sig och får barn i ung ålder, innan de har haft möjlighet att läsa vidare på universitet. Ett par
åtgärder har dock identifierats, bland annat att engagera kvinnliga förebilder för att inspirera
och motivera kvinnliga studenter samt att ta hjälp av tidigare och nuvarande stipendiater för
att stötta kvinnliga studenter i ansökningsprocessen. Insikterna har tagits i beaktande i arbetet
med ansökningsomgången 2021.

Lansering av “the Changemaker journey”
Under 2020 utvecklades arbetet med att inspirera stipendiaterna till att bli s.k. “changemakers”
och reflektera kring hur de kan bidra till utveckling av samhället både under sina studier och
efter. Tanken är att studenterna ger sig ut på en “Changemaker journey” från att de antas till
programmet tills att de tar examen, äntrar yrkeslivet, kan engagera sig i samhällsutvecklingen
och bidra till sina familjer.
Stipendiaterna har bland annat deltagit i en “Giving back at home challenge” i vilken de delat
med sig av hur de bidrar på hemmaplan, till exempel genom att hjälpa till i familjens jordbruk
eller läsa läxor med sina yngre syskon. Tyvärr kunde inte det planerade “Changemaker IT Boot
Camp” genomföras som planerat i oktober på grund av covid-19, istället genomförs det i april
2021.
Samarbetet med våra partneruniversitet har utvecklats under året. Antalet partneruniversitet,
från vilka stipendiater antas, begränsades från 14 till 7, för att underlätta administrationen av
programmet och Memorandum of Understandings signerades med fem av universiteten. Detta
bäddar för smidigare samarbete och att kostnadsfritt utnyttjande av universitetets lokaler för
aktiviteter.
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“The purpose with the Changemaker journey
is to inspire the beneficiaries to acquire a
mindset that they both have the possibility
and responsibility to contribute to a positive
development for their family, their
community and the world. There are a lot of
problems in society which need to be solved,
and the society will look to educated
changemakers to solve these challenges. In
2021, the Scholarship Program and Help to
Help Academy will be more integrated to
create a mutual impact between the
programs to realize the changemaker
journey”.
Nanzige Kayola
Program Manager Scholarship Program

“As a giving back a home challenge, I have
been working as a wager to earn money and
help my mother and my young siblings for
food and other requirements. As shown in
picture I was working in one of the farms
around my university to earn money for me
while at school and also help my mother and
sibling back at home.”

Imani Nsami Lugitu
Diploma in Laboratory Science &
Technology
Tanzania
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“The picture uploaded show the satin
bonnets I started making and selling with a
few friends during the lock down. This to
provide an affordable quality satin bonnet
option to girls and women who couldn't
afford the expensive prices on market and to
inspire fellow young women to be
innovative.”

Charity Mutenyo
Bachelor or Medicine & Bachelor of
Surgery
Uganda

Help to Help Academy
Help to Help Academy syftar till att minska avståndet mellan studenter och arbetsmarknaden i
Tanzania för att minska arbetslösheten bland unga. Vi samarbetar med det lokala näringslivet
för att se till att studenter får de kunskaper, erfarenheter och det kontaktnät som krävs för att
kunna få ett arbete efter examen. Tillsammans med lokala arbetsgivare har Help to Help
identifierat kunskapsluckor hos studenter som utgör en klyfta mellan studenter och
arbetsgivare. Dessa kunskapsluckor handlar bland annat om hur man söker ett jobb, utformar
ett CV och hur man ska agera på en arbetsintervju men också om entreprenörskap, IT och
arbetsrätt. Help to Help adresserar dessa kunskapsluckor genom riktade utbildningar,
workshops och nätverksträffar där både studenter och representanter från det lokala
näringslivet medverkar. Under året genomfördes totalt 17 aktiviteter inom ramen för Help to
Help Academy. Totalt antal deltagare var 980 varav 71 procent kvinnor (66 procent 2019) och
29 procent män (34 procent 2019). Antalet deltagare minskade med ca 50 % jämfört med
2019, en direkt följd av inställda aktiviteter på grund av covid-19.
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Kreativa lösningar för att nå ut med kunskap
När flertalet aktiviteter behövde ställas in till följd av covid-19 lades mer fokus på att nå ut till
studenter genom kommunikation i sociala medier och Help to Helps Instagramkonto som riktar
sig mot studenter i Östafrika, @helptohelpea, växte med 43 %. Kommunikationen har fokuserat
på inspiration, information och kunskap. Inspiration för att uppmuntra studenter att bli
changemakers genom att visa upp förebilder, information om Help to Helps aktiviteter och
kunskap om hur studenter kan förbereda sig för arbetsmarknaden redan under studierna.
Som en konsekvens av att universiteten var stängda och fysiska aktiviteter inte kunde göras,
genomfördes ett pilotprojekt med digitala workshops inom ramarna för Help to Help Academy.
En workshop behandlade hur man deltar i en digital workshop, en annan entreprenörskap och
den tredje CV-skrivande tips och trix för arbetsintervjuer. Ett digitalt arbetsplatsbesök
genomfördes också hos Tetra Laval och projektet “Food for Development”.
Under hösten var det återigen möjligt att genomföra fysiska aktiviteter med många
försiktighetsåtgärder. Ett nytt koncept med så kallade mini workshop testades då ett begränsat
antal studenter träffades på Help to Helps kontor för att ge feedback på varandras CV och få
och ge råd kring livet efter examen.
En positiv utveckling under året var att fler aktiviteter än vanligt genomfördes utanför den
ekonomiska huvudstaden i Tanzania, Dar es Salaam, där Help to Helps kontor ligger. Denna
utveckling påbörjades redan 2019 och möjliggör för fler studenter att ta del av Help to Helps
aktiviteter, vilket såväl studenter som partneruniversitet har uppskattat mycket.
Tidigare år har IT Boot Camps följts upp av en tvådagars-workshop då deltagarna från IT Boot
Camp har fått möjlighet att vidareutveckla sina IT-kunskaper. I år testades ett nytt koncept “The Follow UP IT Boot Camp Challenge”. Det gick ut på att deltagarna delades in i grupper och
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fick IT-uppgifter att lösa tillsammans i syfte att utmana sig själva att använda sina IT-kunskaper.
Därefter skulle grupperna lära ut IT-kunskaper till andra. I potten låg en praktikplats hos Help
to Help. Konceptet var lyckosamt och kommer vidareutvecklas och genomföras i större skala
under 2021.

Studentdrivna aktiviteter under Academys flagg
Under året utvecklades arbetet med att studenter själva tar initiativ till aktiviteter, vilket
påbörjades under 2019. Ett exempel är Mini IT Boot Camp, en två dagar lång utbildning i
grundläggande IT-kunskap, som genomförs efter initiativ från tidigare deltagare på IT Boot
Camp. Studenterna ansvarar för koordinering av deltagare och för att låna lokaler från
universitetet. Det är en mycket positiv utveckling, dels för att det gör utbildningen ännu mer
anpassad till behoven hos målgruppen, dels för att det ger studenter värdefull
ledarskapserfarenhet. Det är även ett sätt att skala upp verksamheten på ett hållbart sätt,
vilket kommer utvecklas under 2021 i form av ett “Training of Trainers”-program. Syftet med
“Training of Trainers”-programmet är att Help to Helps stipendiater utbildas till instruktörer,
trainers, som i sin tur utbildar andra studenter på sina universitet.
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"Last year November 2020, I had a chance to attend
the main IT boot camp organized by Help to Help
where I learnt a lot about IT basic skills but again also
learned of the employability skills, how to write a
great CV, how to prepare for an interview and even
practiced pitching it. I even got a chance to volunteer
as a mentor in Mini IT bootcamps that kept me
growing. With those skills I have managed to secure
my dream job as an Agriculturalist at one of the best
companies in our country. I can relate my journey from
sending a CV, to my interview and how I utilized the
skills I got from you. I couldn't have done it any better
if not for the knowledge you induced in me."
Hamida Kidatu
Deltagare och mentor i Help to Help Academy

Effektmätning
Effektmätningen av stipendieprogrammet som genomfördes 2019 och presenterades under ett
digitalt seminarium 2020, visade att 89 procent av de tidigare stipendiaterna har en
sysselsättning de inte skulle ha fått utan stipendiet (kvalificerad praktik, anställning, startat
eget företag, volontärarbete eller fortsatta studier). 78 procent har en betald sysselsättning
(praktik, anställd eller började sin eget företag) inom ett år efter examen.
De tidigare stipendiaterna bidrar till förbättrade levnadsvillkor för sina familjer och i
genomsnitt stödjer varje kandidat 3,68 personer. Hela 59 procent möjliggör för sina syskon att
få en utbildning genom att betala för boende eller skolavgifter.
Under 2020 tog 58 stipendiater examen, vilket innebär att de inom kort kommer att börja bidra
till familjeförsörjningen och till sina syskons skolgång. Resultaten från effektmätningen
indikerar på att dessa 58 stipendiater kommer att försörja totalt 213 personer och bidra till
samhällsutvecklingen genom sina yrkesroller.
Tanken var att effektmätningen av stipendieprogrammet skulle kompletteras med en
effektmätning av Help to Help Academy under 2020, men det var av förklarliga skäl inte möjligt
att genomföra. Fokus har därför istället varit på att skapa struktur för arbetet med
effektmätning framöver, både på kort och lång sikt. Effektmätning kommer att göras mer
löpande och automatiserat framöver, och Help to Help ser fram emot att presentera resultatet
av dessa mätningar under 2021.
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“As a graduate Mining Engineer, I know
that a lot of small scale miners practice
local mining without following proper
principles in mining. So from the
education that I learned, I would use it to
offer professional advices to these miners
and give out various solutions on how to
go about various challenges, providing
training on efficient and a safe way of
mining. In the next six months I plan to be
working in the mining site so as to gain
more practical experience as a Mining
Engineer. But also engaging on various
social activities involving small scale
miners, by providing professional training
on ways to carry out a safe and efficient
mining. But, also involving in agriculture
and support my family.”
Simba Khalid
Bachelor of Science in Mining
Engineering

“All the programs from Help to Help helped
make me creative since I'm a girl and a youth.
Now I can think and act outside of my comfort
zone, and above all, now I'm confidence
enough to face employment challenges.
So, I, Theresia Martine, I'm a change maker, a
super computer woman, and one of the most
employable girls that many health
organisation seek for their employment. I am a
health care worker, and I can use my career
and my knowledge to solve problems
concerning health in my community. Currently
I'm an intern at Muhimbili National Hospital
Central Pathology Laboratory for one year.”
Theresia Martine
Bachelor of Science in Health Laboratory
Science
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RESULTAT OCH STÄLLNING
Help to Help finansieras genom gåvor och bidrag från privatpersoner, företag samt andra
stiftelser och organisationer.

Privatpersoner
Privatpersoner som bidrar med mindre engångs- eller månadsdonationer utgör en viktig
målgrupp för Help to Help både som finansiärer men också som ambassadörer för
organisationen. Insamling till studenters skolavgifter inom ramarna för Scholarship Program
sker från privatpersoner genom så kallad crowdfunding via Help to Helps hemsida. Givare kan
där välja att donera till en specifik student, till ett utbildnings-skrå eller göra en generell
donation till Help to Help. I de två första fallen går donationen direkt till att finansiera
stipendier för studenter. En generell donation är som namnet antyder generell och disponeras
av Help to Help för att främja vårt ändamål i stort.
Ytterligare sätt att bidra som privatperson är genom att köpa gåvokort eller genom att driva
privata insamlingar på Facebook eller via Swish i samband med födelsedagar, begravningar eller
andra händelser. Under 2020 minskade antalet insamlingar och totalt valde knappt ett tiotal
månadsgivare att säga upp sitt stöd. Detta ser vi som en direkt effekt av covid-19 pandemin
som av naturliga skäl lett till att privatpersoner tvingats vara mer återhållsamma med sina
pengar. Däremot ökade försäljningen av gåvokort inför julen och när vi summerar året ser vi
också att flera nya månadsgivare tillkommit. Sammanfattningsvis, slår insamlingen via
hemsidan rekord under 2020 trots pandemin.

Företagspartners
Under våren och sommaren var det nästintill omöjligt att bedriva insamlingsarbete gentemot
företag. Pandemin satte andra frågor högst på företagens agendor och därmed minskade de
spontana intäkterna från företag som tidigare varit betydande. Under hösten valde dock
samtliga av våra långsiktiga företagspartners att förlänga sina samarbeten vilket är ett betyg på
att ett partnerskap med Help to Help värdesätts. Bland våra företagspartners finns Tetra Laval,
Bravura, Mazars, NOX Consulting, Moderna Försäkringar, Clara Consulting m.fl. Förutom våra
privata givare, företagspartners och övriga finansiärer riktar vi ett särskilt tack till våra
pro-bono partners som tillhandahåller tjänster och bidrar med sin kompetens gratis eller till
kraftigt reducerat pris, vilket gör till att verksamheten kan bedrivas på ett kostnadseffektivt
sätt. Tack till Hummingbirds, Forefront Consulting, X-hale Digital, C by West och Vinge för
rådgivning, stöd och coachning.

Filantroper och stiftelser
Under året har ett antal privatpersoner valt att göra större filantropiska donationer, antingen
till specifika ändamålsbestämda aktiviteter, eller i form av donationer som ska finansiera
verksamhetens övergripande kostnader och möjliggöra att Help to Help kan expandera. Vi
arbetar långsiktigt med flera filantropiska partners som engagerat sig i Help to Helps arbete
under många år och deras stöd utgör en mycket viktig del av vår finansiering.
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Help to Help Academy samt den övergripande verksamheten inklusive personal, fortbildning,
kontor, etc. finansieras i första hand genom partnerskap med företag och med medel som söks
från andra stiftelser och organisationer.

2020 ett utmanande år
2020 var ett tufft år för hela välgörenhetsbranschen och för Help to Help. Till följd av en positiv
finansiell utveckling under 2018 och 2019 anställdes i slutet av 2019 en insamlings- och
kommunikationsansvarig för att öka intäkterna från privatpersoner och företag. Dessvärre
tvingades vi till följd av pandemin och den totala förlamningen som skedde i
välgörenhetsbranschen under det andra kvartalet, att säga upp vår nya medarbetare och
istället tänka om och prioritera. Vi är stolta över hur vi trots allt ställde om vårt
insamlingsarbete, arrangerade Climb for Education och lyckades avsluta året med en lyckad
julkampanj och flera nya månadsgivare. Vi är också oerhört glada över att våra partner och
finansiärer valt att tänka långsiktigt och förlänga sina engagemang i Help to Help.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de insamlade medlen minskade med ca 1 MSEK
jämfört med 2019. Samtidigt står vi nu väl rustade inför 2021 med långsiktiga partners och en
omvärld som tagit sig ur den värsta krisen och börjar se ljuset igen.
Under året betalades 2,13 miljoner kronor ut till Help to Help Tanzania och 193 tusen kronor
till Uganda. Våra totala intäkter under 2020 uppgick till 3,62 (4,66) miljoner kronor och våra
totala kostnader på 4,43 (4,1) miljoner kronor. Detta innebär ett negativt resultat på 803 tusen
kronor att jämföra med föregående års positiva resultat om 514 tusen kronor. I Tanzania har
covid-19 lett till ökade kostnader. Priserna har stigit på både livsmedel och Internet och vi har
tvingats ställa om transporter och rutiner för att kunna utföra aktiviteter med hänsyn till både
anställdas och studenters säkerhet och hälsa.

FÖRDELNING AV RESURSER PER KOSTNADSSLAG
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FÖRDELNING AV RESURSER PER PROGRAM

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
Help to Help är en stiftelse som i första hand arbetar med att stärka den sociala hållbarheten i
Östafrika med förhoppning om att detta ska ge ringar på vattnet och även leda till en större
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. För oss på Help to Help är det viktigt att kontinuerligt
reflektera över hur vårt arbete, både externt och internt, påverkar de tre
hållbarhetsdimensionerna.

Ekologisk hållbarhet
Help to Helps miljömässiga påverkan är begränsad men inte obetydlig. Vi reser vanligtvis med
flyg från Sverige till de länder i Östafrika där vi har verksamhet ett par gånger om året. Under
2020 har vi av förklarliga skäl minskat vårt resande betydligt. Den positiva effekten av
pandemin är att vi har vidareutvecklat både hur vi kan driva verksamheten ännu mer digitalt
och använda digitala lösningar såväl internt, som i relation till våra partners när vi inte kan
träffas. När vi reser inom Norden väljer vi klimatsmarta alternativ i största möjliga mån. I
kommunikation med givare och intressenter väljer vi till exempel att inte ta fram onödigt
tryckmaterial, utan skickar ut elektroniska nyhetsbrev och fakturor.

Social hållbarhet
Utöver samhällspåverkan genom vår ändamålsenliga kärnverksamhet, eftersträvar vi även
social hållbarhet genom att vara en god och ansvarstagande arbetsgivare. Hög
arbetsbelastning och stress är inte ovanligt i syftesdrivna organisationer, inte heller hos oss på
Help to Help. Under 2020 har vi tagit ytterligare steg för att internt öka medvetenheten och
kunskapen om de negativa konsekvenserna av långvarig stress och vi försöker gemensamt att
påminna varandra om att prioritera såväl fysisk som mental hälsa. Vi har bland annat haft
utbildningar i mental hälsa, haft interna team-utmaningar i samband med eventet Climb for
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Education och fortsatt att uppmuntra våra medarbetare att använda en timme i veckan till
fysisk aktivitet på arbetstid.

Ekonomisk hållbarhet
Vi har under året fortsatt arbetet med att utveckla interna processer och dokumentera rutiner
för att bygga upp strukturkapital och minska beroendet av nyckelpersoner i teamet. Detta är
ett viktigt och nödvändigt steg i Help to Helps långsiktiga hållbarhetsarbete. Tack vare hårt
arbete och goda partnerrelationer ökade den finansiella hållbarheten under 2020. Det
långsiktiga samarbetet med Four Founders of Netlight är en del i det arbetet. Under hösten
valde också samtliga av våra större företagspartners att fortsätta sina engagemang. Det
innebär att vi kan prioritera att investera mer resurser i att utveckla våra ändamålsenliga
aktiviteter men också att vi kan göra investeringar som krävs för att kunna fortsätta att växa på
ett hållbart sätt, exempelvis att rekrytera nya medarbetare och utveckla processer för att
hantera ett snabbt växande antal sökande till Scholarship Program utan att öka
administrationen i samma takt.

Agenda 2030
Av de 17 globala målen för hållbar utveckling som ingår i FN:s Agenda 2030, har Help to Help
identifierat tre som i högre grad berör vår kärnverksamhet. Dessa är nr 4 - God utbildning för
alla, nr 5 - Jämställdhet och nr 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Under året
har vi utökat antalet stipendiater och genom det möjliggjort högre utbildning för en grupp
ungdomar som annars gått miste om fortsatta studier. Lärare är dessutom ett av de fyra
utbildningsområden som Help to Help prioriterar, vilket på längre sikt bidrar till en högre
lärartäthet och utbildningskvalitet - en förutsättning för att uppnå mål 4 - God utbildning för
alla. Jämställdhetsfrågor genomsyrar hela Help to Helps verksamhet. I vår strävan efter att
bidra till ökad jämställdhet har vi under 2020 bland annat genomfört två IT Boot Camps där vi
under sex dagar utbildat 274 kvinnliga studenter i grundläggande IT-kunskaper med hjälp av 58
kvinnliga mentorer och instruktörer. De har i sin tur tagit initiativ till att dela sina kunskaper till
ungdomar runt om i Tanzania genom våra Mini IT Boot Camps. Vi arbetar också mot en ökad
jämställdhet på universiteten genom att systematiskt uppmana och inspirera kvinnliga
studenter att söka till vårt stipendieprogram. Mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt är direkt kopplat till vårt arbete med Help to Help Academy. Genom att arrangera
workshops i arbetsrätt, entreprenörskap, CV-skrivande och intervjuteknik samt studiebesök
hos lokala och internationella företag får fler studenter tillgång till de praktiska och teoretiska
kunskaper som krävs för att ta sig in på arbetsmarknaden och kunna bidra till ekonomisk
tillväxt.
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RISK
Varje år görs en riskkartläggning, både på styrelsenivå och i teamet med medarbetarna, för att
identifiera och bedöma risker som påverkar Help to Help. Kartläggningen inkluderar risker
relaterade till omvärlden, verksamheten, rykte och varumärke, IT, lagar och regler samt finans.
Utifrån riskkartläggningen tas sedan en åtgärdsplan fram, en ansvarsfördelning görs och
aktiviteter och åtgärder planeras in i den löpande årsplanen. Förutom hanteringen av risker
kopplade till Covid-19 har vi under 2020 bland annat ökat kunskapen i teamet om IT-relaterade
risker och infört säkerhetsåtgärder kopplade till våra IT-system.
En risk som inte bör underskattas för Help to Help är risken för korruption och oegentligheter.
Majoriteten av vår löpande verksamhet sker i Tanzania som är rankat på plats 94 av 180 länder
enligt Transparency Internationals Corruption Perceptions Index. Vi arbetar strukturerat med
att minska riskerna för korruption och oegentligheter. Under 2020 har vi fortsatt vårt arbete
med att finna tekniska lösningar för att minska kontanthanteringen i Tanzania och har infört
mobila betalningar som ett komplement till bankbetalningar. Vi har antagit uppdaterade policys
för internkontroll och hur vi hanterar oegentligheter samt en uppförandekod som gäller såväl
anställda, som styrelseledamöter och volontärer. Dessutom har vi stärkt arbetet med
rapportering och budgetuppföljning för att det ska vara enkelt att följa hur vi ligger till i
förhållande till våra målsättningar och på ett effektivt kunna få översikt över verksamhetens
resurser.
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FRAMTIDA UTVECKLING
I kristider är det viktigare än någonsin att investera långsiktigt
När pandemin slog till beslutade vi oss för att accelerera oss ur krisen och det är fortsatt Help
to Helps strategi för 2021 - att växa och göra skillnad för fler.
Under 2020 hade vi tid att bygga strukturkapital med förbättringar av interna processer och
kompetensutveckling i teamet. Med det i ryggen har vi ett mycket bra utgångsläge för
ytterligare expansion. Givetvis har vi varit tvungna att anpassa såväl våra målsättningar som
verksamheten efter rådande läge, men vi är övertygade om att vårt arbete är viktigare än
någonsin. Därför är målet för 2021 att ta in drygt 200 studenter i både Tanzania och Uganda.
Med den målsättningen både når och passerar vi ytterligare en milstolpe - att ha finansierat
500 studenters utbildning.
Under 2021 är siktet inställt på att skapa förutsättningar för att ytterligare skala upp Help to
Help-effekten. På insamlings-fronten är målsättningen att samla in motsvarande 500 års
utbildning, ca 3,75 MSEK utöver de partnerskap vi redan idag har på plats. För att uppnå våra
målsättningar krävs att vi engagerar fler volontärer, partners och finansiärer. Enligt Giva
Sveriges senaste rapport Givande, engagemang och förtroende i spåren av pandemin (Mars 2021)
har allmänhetens vilja att ge till välgörenhet inte minskat utan är fortsatt stor. Vi ser samma
tendens nu när den värsta krisen är över och har sett en total ökning i antal månadsgivare den
med 15 % sedan innan krisen i februari 2020 - trots att vi förlorade flera månadsgivare under
det andra och tredje kvartalet av 2020.
Pandemin har visat på vikten av långsiktighet i alla branscher men inte minst i
välgörenhetsbranschen. Vi kommer fortsatt att prioritera att bygga finansiell hållbarhet och att
samarbeta med flera olika aktörer för att minska beroendet av en sektor eller ett fåtal
finansiärer. Våra långsiktiga och omfattande samarbeten med Four Founders of Netlight och
Tetra Laval är exempel på partnerskap som direkt ökat våra möjligheter att växa och arbeta mer
strategiskt.

Digitalisering, inkludering och skalbarhet - viktiga operativa
prioriteringar under 2021
Under det kommande året fortsätter vi att prioritera digitalisering av våra program med lokal
anpassning till de länder vi verkar i. Vi sätter inkludering och jämställdhet i fokus genom att se
över hur vi kan hjälpa de av våra studenter som är mest finansiellt utsatta med stöd även för
andra kostnader än skolavgifter. Dessutom fortsätter vi vår satsning på kvinnor och IT genom
våra IT boot camps men jämställdhetsfrågor genomsyrar också hela Help to Helps verksamhet och
kommer under 2021 att bli en obligatorisk del av samtliga workshops. Slutligen lanserar vi en ny
satsning på instruktörsutbildning under 2021 som ett sätt att expandera och ge fler ungdomar
tillgång till arbetsmarknadsförberedande kunskap. Genom att utbilda instruktörer som in sin
tur utbildar ungdomar på universitet och skolor runt om i Tanzania kan vi nå fler på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt. Samtidigt bidrar vi till att ge instruktörerna en kvalificerad
ledarskapserfarenhet och skapar lokala förebilder.
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I en föränderlig värld klarar sig de som har en solid grund men också kan vara snabbfotade och
ställa om efter kriser, möjligheter och teknologisk utveckling. I en föränderlig och kaotisk värld
är det avgörande att hålla i, hålla ut och fokusera på den positiva visionen om en bättre värld
som vi alla vill se!

FÖRVALTNING
Help to Helps övergripande verksamhet bedrivs genom två juridiska personer, en
insamlingsstiftelse i Sverige ”Help to Help Sverige” för vilken denna årsredovisning är upprättad och
en systerorganisation, en icke-statlig organisation (non-governmental organisation, NGO) i
Tanzania ”Help to Help Tanzania”. I dagsläget samlas majoriteten av alla finansiella medel in via till
Help to Help Sverige som i sin tur beviljar Help to Help Tanzania medel för att driva verksamheten
och genomföra aktiviteter som främjar ändamålet i Tanzania. De båda verksamheterna har samma
syfte och ändamål och bär samma namn – Insamlingsstiftelsen Help to Help. Help to Helps arbete i
Uganda leds och administreras i första hand från Help to Help Sverige men med hjälp av de anställda
i Tanzania.
Help to Help Tanzania ansöker om medel från Help to Help Sverige två till fyra gånger
per år. Inför varje ny ansökan krävs att Help to Help Tanzania rapporterar om hur tidigare
medel disponeras och vilka aktiviteter som genomförts. Under 2020 beviljades anslag till Help to
Help Tanzania i fyra omgångar. Totalt uppgick de beviljade medlen som överfördes till Help to Help
Tanzania till drygt 2 132 000 SEK och motsvarande 193 000 SEK överfördes till universitet i Uganda
för att bekosta skolavgifter för ugandiska studenter genom betalningar av skolavgifter till Mbarara
University of Science and Technology och Makerere University. Som en del av vår interna
effektivisering, har även förbättringar inom vår förvaltning genomförts. Vi har exempelvis genom
processer ökat vår interna kontroll och minskat vår kontanthantering.
Insamlingsstiftelsen Help to Help
Org. nr: 802478-3725

23
Transaction 09222115557446111937

Signed MC, CJS, MW, GC, LJ, MM

Help to Helps team är fördelat på två kontor, ett i Sverige och ett i Tanzania. Trots att medarbetarna
rent juridiskt sett är anställda i olika juridiska personer, agerar teamet som en enhet som
samarbetar på daglig basis och driver verksamheten mot våra målsättningar tillsammans. Under
2020 har allt mer ansvar delegerats ut till teamet i Tanzania som bedriver den operativa
verksamheten i hela östafrika mer och mer självständigt. Det har varit en strategisk prioritering att
successivt göra så, men processen har också blivit påskyndad av covid-19 som hindrat teamet i
Sverige från att resa till Tanzania och Uganda. Under året har satsningar gjorts på att bygga upp
kompetens internt om digitalt lärande, att arrangera och facilitera digitala workshops och
utbildningar och att nyttja digitala verktyg för att effektivisera verksamheten i stort.

SVERIGE

Malin Cronqvist

Clara Luthman

Lovisa Kullman

GRUNDARE & VERKSAMHETSANSVARIG

OPERATIV CHEF

DATA MANAGER

TANZANIA

Andrew Mwakalebela

Naomi Shimba

Hagai Mayage

Angel Mnzava

PROJECT MANAGER
ACADEMY PROGRAM

HEAD OF OPERATIONS

ACCOUNTANT

PROJECT MANAGER
ACADEMY PROGRAM

EAST AFRICA

Nanzige Kayola

Epifania Mhagama

PROGRAM MANAGER SCHOLARSHIP PROGRAM

PROJECT MANAGER ACADEMY
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STYRELSEN

Catharina Johansson
Söderström

Mattias Wallin

Gazal Cazsselborg

LEDAMOT

LEDAMOT

ORDFÖRANDE

Lina Jorheden

Erik Bäck

Malin Cronqvist

LEDAMOT

SUPPLEANT

LEDAMOT & VERKSAMHETSCHEF

FLERÅRSÖVERSIKT
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Flerårsjämförelse*

Verksamhetsintäkter
Resultat efter
finansiella poster
Soliditet (%)

2020

2019

2018

2017

2016

3 622 961

4 656 787

3 341 353

1 595 266

974 384

-803 479

572 024

763 355

-209 175

-192 122

71

72

43

33

54

*Definitioner av nyckeltal, se noter
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RESULTATRÄKNING
2020-01-01

2019-01-01

2020-12-31

2019-12-31

3 614 688

4 656 796

8 273

0

3 622 961

4 656 796

-3 362 439

-3 187 772

Insamlingskostnader

-653 763

-441 530

Administrationskostnader

-413 380

-513 267

-4 429 582

-4 142 569

-806 621

514 227

3 145

57 801

-3

-4

3 1424

57 797

poster

-803 479

572 024

Årets resultat

-803 479

572 024

Not
Verksamhetsintäkter
Verksamhetsintäkter

2

Övriga intäkter

Verksamhetskostnader

3

Ändamålskostnader

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella
poster
Ränteintäkter
Räntekostnader till
koncernföretag

Resultat efter finansiella
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BALANSRÄKNING
Not

2020-12-31

2019-12-31

303 150
8 875

956 300
-44

622 445
934 470

7 598
963 854

430 344
430 344

1 519 440
1 519 440

Summa omsättningstillgångar

1 364 814

2 483 294

SUMMA TILLGÅNGAR

1 364 814

2 483 294

658 211
1 118 083
-803 479
972 815

681 565
522 705
572 024
1 776 294

Leverantörsskulder

50 849

22 013

Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

37 163

44 762

303 985
391 998

640 224
706 999

1 364 814

2 483 294

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Kassa och bank
Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat
Eget kapital vid årets slut

Kortfristiga skulder

4

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
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EGET KAPITAL
Ändamålsbes Balanserat
Årets resultat Summa eget
tämda medel resultat
kapital
681 565
522 705
572 024
1 776 294

Eget kapital
Ingående balans
Disponering av föregående års
resultat

572 024

Årets resultat

-572 024

0

-803 479

-803 479

Utnyttjande av
ändamålsbestämda medel
från tidigare år

-681 565

681 565

0

Ändamålsbestämning av medel

658 211

-658 211

0

Utgående balans 2020-12-31

658 211

1 118 083

- 803 479

972 815
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NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning.
Styrelsen har valt att med början räkenskapsåret 2020 tillämpa en ändrad grund för
klassificering av ändamålsbestämda medel. Jämförelseåret har justerats på motsvarande
sätt för att uppnå jämförbarhet. Principerna är i övrigt oförändrade i jämförelse med
föregående år.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen 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 intäktsredovisning sker.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde
utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om
tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla
vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om
villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor som organisationen avser
att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Gåvor som
organisationen avser att skänka vidare redovisas inte som intäkt eller varulager per
balansdagen. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna
bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som
erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget
avser att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar
anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som
organisationen fått eller kommer att få.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till stiftelsens uppdrag enligt
stadgarna. I posten ingår kostnader i form av utbetalningar till stiftelsens ändamål och
indirekta kostnader relaterade till projekten, kostnader för opinionsbildande verksamhet
och del av fördelade gemensamma kostnader.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader avser direkta kostnader för insamlingsarbete riktat mot givare. Till
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insamlingsarbete hör även kostnader av fördelade gemensamma kostnader.
Administrationskostnader
Administrationskostnader är kostnader som behövs för att administrera organisationen
samt del av fördelade gemensamma kostnader.
Lämnade bidrag
Bidrag i form av stipendier till studenter avseende skolavgift redovisas enligt K3 med punkt
36.18. Stipendierna är villkorade av bl a betyg och efterlevnad av regler och policies och
redovisas därför i takt med att villkoren uppfylls. Återstående utfäst belopp redovisas som
eventualförpliktelser.
Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande,
kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.
Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges
nedan.
Ändamålsbestämda medel
Gåvor som erhållits med villkor att de ska användas för ett specifikt ändamål utgör
ändamålsbestämda gåvor. Den del av gåvor som inte använts innan räkenskapsårets utgång
utgör ändamålsbestämda medel och redovisas på egen rad inom eget kapital.

Not 2

Not 3

Verksamhetsintäkter
Gåvor & Bidrag
Allmänheten
Företag
Externa stiftelser & fonder
Övriga intäkter

2020

2019

397 942
1 505 865
1 710 875
6
3 614 688

2 536 590
1 772 197
348 000
9
4 656 796

Personal
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av
bolaget betalda närvarotimmar relaterade
till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit

3,50

2,75

varav kvinnor

3,50

1,75

varav män

0,00

1,00
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Löner, ersättningar, m.m
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med
följande belopp:
Verksamhetsansvarig:
Löner och ersättningar

392 200

370 880

22 760

19 216

414 960

390 096

719 566

511 172

39 402

31 230

758 968

542 402

294 537

269 876

1 468 465

1 202 374

Pensionskostnader
Övriga anställda:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Sociala kostnader
Summa

Könsfördelning i styrelse och andra ledande
befattningshavare
Antal styrelseledamöter & andra ledande
befattningshavare

6

6

varav kvinnor

4

4

varav män

2

2

Help to Helps arbete möjliggörs av omkring 5 ideellt arbetande personer motsvarande ca 1
heltidstjänst. Dessa frivilliga arbetar med administration, uppföljning av verksamheten,
kampanjer och insamlingsverksamhet. Det ekonomiska värdet av det ideella arbetet
framgår inte i resultaträkningen.
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Not 4

Eventualförpliktelser

2020-12-31

2019-12-31

1 482 201

1 682 621

1 482 201

1 682 621

Avtalade, ännu ej utbetalda
stipendier
Se not 1, Redovisnings- och
värderingsprinciper.

Not 5

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen
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Denna årsredovisning har avgivits 2021-04-13 och har på grund av covid-19 skrivits
under digitalt.

Malin Cronqvist
Verksamhetsansvarig

Catharina Johansson Söderström
Ordförande

Mattias Wallin

Lina Jorheden

Gazal Casselborg

Margaretha Morén
Auktoriserad revisor
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