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Insamlingsstiftelsen The Chiparamba Foundation
Org.nr. 802424-7002

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Information om verksamheten
Chiparamba Foundations ändamål är bl.a. att tillse att barn och ungdomar som är knutna till Chiparambas fotbollsakademi i Lusaka 
får skolutbildning, att med idrott, musik och konst som huvudsakliga verksamhetsområden ge stöd åt barn och ungdomar som lever på
gatan, som blivit föräldralösa på grund av AIDS och som är på andra vis utsatta.

Under årens lopp har Chiparamba Foundation prioriterat att så många barn som möjligt knutna till fotbollsakademin får möjlighet att 
gå i skolan. Chiparamba Foundation står för kostnader för skolavgifter, examensprovavgifter och skoluniformer. Ett särskilt problem 
för barn och ungdomar i Zambia är att skolgången både i privata och statliga skolor är avgiftsbelagda efter 12 års ålder. Detta får till 
följd att många av barnen inte fullföljer högstadium och gymnasium. Här har Chiparamba Foundation en viktig uppgift att fylla. Vi 
bekostar även skolgång för yngre barn, där det finns behov av exempelvis skoluniformer. 

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

Året som har gått (främjande av ändamålet)
Chiparamba Foundation påbörjade under 2019/2020 ett samarbete med skolan Chitukuko Primary School i Lusaka, dit stiftelsen även 
skänkte skolbänkar. Under 2020 fick 64 elever som är knutna till Chiparambas fotbollsakademi stipendier, vilket utökades till 83 
stipendiater i början av 2021. Stiftelsens ambition är att lika stor andel pojkar som flickor ska få stipendier.

Den globala Covid 19-pandemin har drabbat stiftelsens intäkter hårt då de restauranger som stöttat stiftelsens verksamhet genom 
initiativet Rätt har pausat sina donationer. Tack vare en god ekonomi och kostnadskontroll har dock stiftelsen kunnat bedriva sin 
verksamhet och även utöka antalet stipendiater. Under kommande år kommer stiftelsen återigen kontakta tidigare sponsorer samt 
jobba kontinuerligt med att hitta nya sponsorer, företag såväl som privatpersoner. Förhoppningen är att detta arbete kommer att 
förenklas betydligt när stiftelsens nya sponsorplattform är på plats vilket planeras ske innan halvårsskiftet 2021.

Vårt mål för de närmaste åren är att kunna stödja ännu fler barn, utöka skolsamarbetet med ett gymnasium och att samtidigt också ha 
en kontinuerlig kontroll av att medlen når fram på bästa sätt i Zambia.

Förändringar i eget kapital

Övrigt Fritt
Eget Kapital

Summa kapital

Belopp vid årets ingång 445 331 445 331
Årets resultat -63 819 -63 819
Belopp vid årets utgång 381 512 381 512
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Insamlingsstiftelsen The Chiparamba Foundation
Org.nr. 802424-7002

RESULTATRÄKNING 2020-01-01 2019-01-01
Not 2020-12-31 2019-12-31

Verksamhetsintäkter
Gåvor 2 31 466 190 250

31 466 190 250

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader -56 567 -143 007
Insamlingskostnader -2 500 -3 636
Administrationskostnader -36 243 -31 555

-95 310 -178 198

Verksamhetsresultat -63 844 12 052

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 25 0

25 0

Resultat efter finansiella poster -63 819 12 052

Årets resultat -63 819 12 052
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Insamlingsstiftelsen The Chiparamba Foundation
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BALANSRÄKNING 2020-12-31 2019-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank
Kassa och bank 406 512 470 331

406 512 470 331

Summa omsättningstillgångar 406 512 470 331

SUMMA TILLGÅNGAR 406 512 470 331

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital 445 331 433 279
Årets resultat -63 819 12 052
Eget kapital vid årets slut 381 512 445 331

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 000 25 000
Summa kortfristiga skulder 25 000 25 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 406 512 470 331
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Org.nr. 802424-7002

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört 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
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna. Kostnader 
som uppstår som direkt följd av projekt inom ändamålet räknas till ändamålskostnader.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader ska återspegla de kostnader som organisationen haft för att samla in medel.

Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera och driva organisationen. Administrationen 
utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och givaren.

Balansräkningen

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

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Gåvor 2020 2019

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Allmänheten 4 466 1 250
Företag 27 000 189 000

31 466 190 250

Not 3 Personal

Stiftelsen har inte haft några anställda och några löner har inte utbetalats.
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NOTER

Stockholm 

Philip Bäckman Klas Björkhagen Mimmi Björkhagen
Ordförande

Lennart Bäckman Kristofer Allbäck Jonatan Allbäck

Min revisionsberättelse har lämnats den                     .

Heléne Abenius
Auktoriserad revisor
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