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Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation får härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Ändamål
Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation (ZBF) stärker ungdomar som lever i fattigdom i
delar av Afrika hela vägen från utanförskap och fattigdom till arbete och försörjning. Detta sker primärt
genom utbildning och entreprenörskap.
Zelmerlöw & Björkman Foundation är en insamlingsstiftelse som grundades 2013 av oss,
Måns Zelmerlöw och Jonas Björkman.
Som artist och tennisspelare har vi haft världen som arbetsplats. Det har varit fantastiskt att få följa våra
drömmar och arbeta med det vi brinner för. Men när applåderna tystnat och publiken gått hem, går det
inte att blunda för den verklighet som så många barn och unga lever i, i länder där förutsättningarna för
att drömma stort inte finns för alla.
Så växte idén om en stiftelse fram, som skulle arbeta för att göra skillnad för unga som lever i utsatthet.
Vi ville göra något som hade en långsiktig positiv effekt för nästa generation. Vi ville göra skillnad på
riktigt och valde att satsa på utbildning.
Stiftelsen är byggd på vår gemensamma värdegrund och en stark vänskap. Vi har tillsammans med vårt
breda nätverk lagt grunden för något som har blivit livsavgörande för hundratals ungdomar sedan 2013.
Men vi är långt ifrån klara. Så länge världen ser ut som den gör behövs den här stiftelsen.
Måns & Jonas

Allmänt om verksamheten
Zelmerlöw & Björkman Foundation vision är att alla barn och unga ska få möjlighet till utbildning.
Det är en mänsklig rättighet att gå i skolan, ändå är det över 138 miljoner ungdomar världen över som
inte gör det idag. Det är dem vi arbetar med, och för. Vi vet att utbildning är vägen ut ur fattigdom och
utsatthet, därför arbetar vi för att göra utbildning tillgängligt för fler och för att följa ungdomar hela
vägen till arbete och försörjning.
Tillsammans med lokala partners finansierar och stöttar vi utvecklingen och driften av Kenswed i Ngong
Hills, Kenya. Kenswed består idag av:
- En gymnasieskola
- Ett internat för att trygga de kvinnliga elevernas skolgång och boende för de manliga elever som
inte har någonstans att bo
- En brunn med färskt vatten
- En skolmatsal som förser alla elever med frukost och lunch samt middag till de som har boende
- Ett högre utbildnings stipendieprogram
- Ett girl empowerment program för unga mödrar
- En nystartad yrkesskola med korta utbildningar som leder direkt till arbete
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- Kenswed Hospital, en mödra- och hälsovårdscentral samt en nyöppnad tandläkarklinik för våra
elever och det lokala samhället, då behovet av både förebyggande kunskap och hälsovård är
mycket stort.
Så här jobbar vi:
- Vi kämpar för ungdomars rätt till utbildning - speciellt för unga tjejer som har styrkan och modet
att skapa förändring för sig själva och sin omgivning.
- Vi arbetar holistiskt - vi fokuserar på utbildning, trygghet och hälsa. Genom att stärka ungas
självkänsla och följa dem hela vägen till försörjning, genom utbildning och entreprenörskap, ökar
vi chansen att de med egen kraft kan ta sig ur generationer av fattigdom.
- Vi arbetar med rättighetsbaserat arbete (RBA). Vårt rättighetsbaserade arbetssätt fokuserar på att
skapa förändring genom att stärka ungdomarnas egenmakt. Vi ser ungdomarna i våra insatser som
aktörer, inte passiva mottagare som är beroende av oss. Vi arbetar därför för att ungdomarna själva
ska hitta styrka för att förbättra sin situation då håller förändringen i längden.
- Vi arbetar ständigt mot FN:s globala mål - i huvudsak mål nr. 4, God utbildning för alla. Vi jobbar
alltid med lokala partners som driver alla verksamheter med lokalt anställda då det långsiktiga
målet är självförsörjning.
- Vi följer alla gåvor hela vägen till ändamålet - därmed har vi full insyn och kontroll över att
insamlade medel kommer fram.
- Vi är en liten aktiv insamlingsstiftelse som skapar stor förändring med engagerade grundare och
dedikerade volontärer.
Kvalitetsprinciper:
För att kvalitetssäkra vårt arbete är det viktigt att de ändamålsverksamheter vi stöttar:
1. Delar våra värderingar kring alla människors lika värde, att fokus är att nå FN:s globala mål och i
synnerhet mål nummer 4. God utbildning till alla
2. Har fokus på utbildning hela vägen till försörjning för att avskaffa fattigdom.
3. Jobbar aktivt med att ändra ungas tankesätt till att tro på sig själva och avskaffa sin egen fattigdom.
4. Har ett holistiskt synsätt som med fokus på utbildning OCH de förutsättningar som behövs för att
ungdomarna ska kunna tillgodogöra sig utbildningen till exempel hälsa och trygghet
5. Har stark lokal förankring och engagemang
6. Har som mål att bli självförsörjande och jobbar långsiktigt, hållbart och med fokus på
entreprenörskap
7. Att ZBF inte är ensam huvudfinansiär till driften av ändamålet
8. Ger oss full insyn i ekonomin så att vi kan följa pengarna hela vägen till ändamålet
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.
Stiftelsen har en ideell styrelse.
Anställda i stiftelsen är:
- Generalsekreterare på 100%
- Programansvarig på 50%
- Företagsansvarig 40% sedan 1 januari 2022
- Ansvarig institutionell insamling 40% sedan 1 januari 2022
- Eventansvarig 26% sedan 1 januari 2022
Utöver detta drivs arbetet framåt tack vare ett operativt team med engagerade volontärer och styrelse.
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Övrig information:
Namn: Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation
Adress: Artillerigatan 53
114 45 Stockholm
Telefon: 0735-056324
Email: Info@zbfoundation.se
Organisationsnummer 802477-8832
Swish nummer: 1239006883
90-konto BG 900-6883
Hemsida: https://zbfoundation.se/
Facebook: https://www.facebook.com/zbfoundation
Instagram: https://www.instagram.com/zbfoundation/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/zelmerlow-bjorkman-foundationtion.se
Ändamålsuppfyllelse
Vårt mål är att möjliggöra utbildning hela vägen till försörjning, för ungdomar som lever i utsatthet. Så
länge det finns ungdomar som inte får tillgång till utbildning på grund av utsatthet och fattigdom
fortsätter Zelmerlöw & Björkman Foundation att verka tillsammans med lokala partners för att nå FN:s
globala mål och i synnerhet mål nummer 4: God utbildning för alla.
Zelmerlöw & Björkman Foundation antog en ändamålsstrategi maj 2021 där fokus de närmaste åren är
att fortsätta stötta verksamheterna på Kenswed i Kenya dvs stötta driften och utvecklingen av de olika
verksamheterna, färdigställa yrkesskolan och den nyöppnade tandvårdskliniken.
Under räkenskapsåret har vi betalat ut 7,359 MSEK till ändamålet och nedan är resultatet av de pengarna.
Inom parentes är föregående räkenskapsår.
- 372 (299) elever har fått utbildning på Kensweds gymnasieskola
- 185 (140) flickor och 92 (40) pojkar har fått boende på Kensweds Internat
- 46 studenter har fått stipendier för högre utbildning på universitet, college, eller yrkesskolenivå. 14
har tagit examen under räkenskapsåret som gått.
- 63 studenter har under året gått en yrkesutbildning inom Hair & Beauty, Pastry, eller
programmering under räkenskapsåret på Kenswed yrkesskola.
- 27 tonårsmammor och 19 bebisar har under året stöttats i Girl Empowerment Programmet med
syfte att möjliggöra utbildning hela vägen till försörjning för tonårstjejer som blir gravida.
- 7370 (5067) patienter har fått hjälp under räkenskapsåret på Kenswed Hospital, en vårdcentral med
preventiv utbildning, mödra-, förlossnings,- och allmänvård med fokus på personer utan
ekonomiska medel och i synnerhet unga mödrar.
- 375 utifrån kommande patienter har fått hjälp på nyöppnade Kenswed Dental Clinic. Dessutom har
alla elever på Kenswed Academy erbjudits undersökningar. Sedan öppningen har det även
genomförts 23 outreach camps med syfte att öka kunskapen om munhälsa i samhällen som lever i
fattigdom. Det innebär att vi har nått ut till drygt 15 000 barn i N'gong Hills med information om
vikten av en god munhälsa och gratis tandborstar och tandkräm.
Nya ändamålsinvesteringar
Tack vare den ökade insamlingen och engagerade partners detta räkenskapsår har vi utöver driften av
ovan verksamheter byggt en tredje våning på internatet och beslutat att investera i bygget av ett nytt
klassrum till gymnasieskolan, toaletter och en till våning på Kenswed yrkesskola för att möjliggöra fler
utbildningar, bättre internetuppkoppling, samt inköp av en skolbuss. Extra spännande är att vi också har
investerat i ett pilotprojekt som digitaliserar yrkesutbildning för att nå ut till fler ungdomar som lever i
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fattigdom på landsbygden. Detta har påbörjats med Kenswed yrkesskola som bas. Framöver hoppas vi på
att kunna skala upp detta till en större nivå då behovet av utbildning är extremt stort i denna målgrupp.
Zelmerlöw & Björkman Foundation är huvudfinansiär av Kensweds alla verksamhetsdelar och de nya
projekt som sker. På Kenswed säkerställs verksamhetens ändamålsuppfyllelse av vår lokala
samarbetsorganisation Kenswed samt den ideella organisationen Global Relations. Detta tillsammans
med att Zelmerlöw & Björkman Foundation:s programansvariga har daglig kontakt och en regelbunden
närvaro lokalt, bidrar till en unik transparens och insyn i vår ändamålsuppfyllelse och effekterna av de
pengar som går till ändamålet.
I spåren av pandemin
Efter att covid-19 slog till i början av 2020 och myndigheterna beslutade att tillfälligt stänga ner samtliga
skolor och internat har vi anpassat vårt arbete för att ändå nå vår ändamålsuppfyllelse tex genom att
digitalisera utbildningen. Denna tuffa situation drabbade ungdomarna i programmen väldigt hårt,
speciellt flickorna, då de tvingats lämna sitt boende på internatet, utbildning och trygghet. Skolan
öppnade i januari 2021 och förutom en kortare stängning under några veckor i april och maj har skolan
varit öppen som vanligt sedan dess och under hela detta räkenskapsår. För att stötta ungdomarna i
pandemins spår har vi satsat både på kuratorer och andra initiativ som behövts för att få tillbaka dem till
utbildningen. Vårt viktigaste initiativ var att vi finansierade starten av “Girl Empowerment Program”
som syftar till att stötta de tjejer som blev gravida under pandemin med mödra, förlossning- och
hälsovård, boende för de som är i behov av det, barnpassning och relevant utbildning. Detta har visat sig
vara ett extremt viktigt projekt för att stötta de mest utsatta i samhället.
Uppföljning och utvärdering
Effekterna av att arbeta med fokus på FN:s globala mål nr. 4, God utbildning för alla, är både långsiktiga
och hållbara för såväl individer som samhället i stort. Efter att ha fullföljt en utbildning i våra program
har ungdomarna inte bara fått verktyg för att förändra sina egna liv, utan även sina familjers och området
de lever i. Tillsammans bryter vi århundraden av fattigdomsspiraler och gör skillnad i generationer
framåt. Effekterna av Kenswed-modellens holistiska arbetssätt är mycket goda. Alla studenter som tagit
examen från Kenswed Academy har gjort det med godkända betyg trots de svåra år som varit för
ungdomarna med tidvis digital utbildning och tuffa hemförhållanden på grund av covidrestriktioner.
Detta räkenskapsår har skolan och internatet varit öppna som vanligt igen och vi har sett ett ökat tryck på
gymnasieskolan i form av fler sökanden och fler som även önskar boende. Tack vare hårt arbete från
personalen på Kenswed som idag består av en grupp på 56 lokalt anställda har 54 elever tagit examen
från skolan under året med ett snittbetyg högre än året innan, vilket är extra fantastiskt med tanke på
rådande omständigheter.
Under räkenskapsåret mottog 46 elever stipendium för högre studier, lika fördelat mellan kvinnor och
män, och 14 studenter har tagit examen på sina respektive lärosäten under året. Av dessa 14 har de flesta
funnit arbete, medan några har valt att studera vidare. Många av stipendiaterna deltar också i ett
mentorskapsprogram som syftar till att motivera och inspirera de elever som går sista året på Kenswed.
Hittills har Kenswed yrkesskola examinerat 77 studenter sedan starten. Skolan samarbetar med lokala
aktörer för att eleverna skall kunna få praktik och i bästa fall anställning efter avslutade studier. I nuläget
är 54 elever inskrivna på yrkesskolan. Av de studenter som tagit examen från Yrkesskolan hittills har
43% fått en anställning (75% av diplomerade har svarat på vår undersökning). Resterande majoritet av de
som svarat har fortsatt utbilda sig och intervjuer visar att utbildningen höll ungdomarna borta från gatan.
Det vi framför allt ser är att efter bara några år på Kenswed gymnasium har många av skolans elever
förändrat både sina egna och sina familjers liv i en positiv riktning då de har startat egna företag, anställts
eller studerat vidare. Många är även engagerade i samhällsfrågor och jobbar hårt för att stötta andra
ungdomar i samma situation som de själva varit i.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Viktiga förändringar i verksamheten under räkenskapsåret har varit:
- Vi kunde genomföra vårt stora event ZBI 23 november 2021 efter ett års uppehåll på grund av
pandemin, vilket är den största orsaken till tillväxten från förra räkenskapsåret.
- Tack vare den ökade insamlingen anställdes i januari två nya personer på 40% och en ny på 26% och
programansvariga gick från 30% upp till 50%.
- Kriget i Ukraina resulterade i att vi beslutade att inte genomföra både live och digitala
insamlingsevent under våren. Styrelsen bevakar utvecklingen av kriget i Ukraina och analyserar
löpande hur situationen kan komma att påverka stiftelsens verksamhet.
- Zelmerlöw & Björkman Foundation blev medlemmar i Giva Sverige i december 2021 och har under
året jobbat med att utveckla den interna styrningen och ta fram policys för stiftelsens arbete.

Resultat och ställning
Intäkter Sverige
Medel samlas in genom gåvor och bidrag från privatpersoner, företag, stiftelser, organisationer samt
genom företagssamarbeten. Under räkenskapsåret 2021/2022 uppgick intäkterna till 10,8 mkr (5,5 mkr),
vilket är en ökning med 95 % från föregående räkenskapsår. Räkenskapsåret började med att stiftelsen
fick vara charity partner till HMP Foundations golftävling i Båstad där vi genom olika aktiviteter
lyckades samla in 700 tkr. Under jul genomförde vi även en julkampanj som samlade in 490 tkr. Den
stora ökningen av insamlade medel beror dock främst på att vi kunde genomföra vårt stora event
Zelmerlöw & Björkman Invitational och samtidigt behålla den nivå på insamling som vi byggt upp under
förra räkenskapsåret när eventet ej blev av på grund av pandemin. En gång per år sedan stiftelsen
grundades har eventet anordnats. Under dagen spelas en ProAm-turnering i padel, tidigare år tennis, där
entusiaster spelar mot proffs och eventet avslutas med bankett och välgörenhetsauktion på kvällen.
Tyvärr blev vi på grund av covid-19 tvungna att ställa in ZBI 2020 men detta räkenskapsår hann vi innan
restriktionerna ökade igen genomföra eventet den 23 november 2021 till en rekordinsamling med ett
resultat på 4,7 MSEK.
I år har vi förutom ZBI fokuserat på att behålla partners, givare och den insamlingsnivå på 5 MSEK som
vi byggde upp året innan när eventet inte blev av. Tillsammans med våra partners har vi fördjupat ett
flertal samarbeten som bidragit till utvecklingen av vår ändamålsverksamhet och även fördjupat
företagens engagemang. Några av dessa företag är: Atea, Centiro, TePe och TF Bank. Vi har även ett
flertal stiftelser och privatpersoner som är djupt engagerade i stiftelsens arbete med att möjliggöra
utbildning för unga som lever i utsatthet. En del av våra partners riktar sina gåvor till specifika klasser,
utbildningar eller tex driften av klinken medans andra ger gåvor som vi själva tillsammans med våra
lokala partners beslutar om vad det ska gå till där behovet är som störst.
När kriget i Ukraina bröt ut så blev vi tvungna att stanna upp stora delar av vårt insamlingsarbete. Vårens
planerade insamlingsevent blev inställt och flera digitala insamlingskampanjer ställdes också in. Tack
vare en god insamling under räkenskapsårets första hälft så fick vi istället tid att lägga på att bygga
strukturer och grund för ZBF för att kunna växla upp insamlingen framåt och även stötta våra
ändamålsverksamheter i bland annat tillväxt, självförsörjning och effektmätning.
Tack vare alla våra fantastiska partners, givare, och framförallt engagerade volontärer och styrelse når vi
nytt insamlingsrekord i detta räkenskapsår på 10,8 MSEK för att fortsätta stötta driften och tillväxten av
vår ändamålsverksamhet.

Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation
Org.nr 802477-8832

6 (20)

Kostnader
Totalt uppgick våra administrations- och insamlingskostnader 2021/2022 till 1,89 mkr vilket motsvarar
17 % av våra totala intäkter. Zelmerlöw & Björkman Foundations insamlings- och
administrationskostnader utgörs främst av personalkostnader och kostnader i samband med Zelmerlöw &
Björkman Invitational. Ändamålskostnader, den andel av de insamlade medlen som går till ändamålet,
uppgick till 8,1 mkr eller 75 % av de totala intäkterna. Av resultatet på 821 tkr ändamålsbestämmer vi
500 tkr för att öka upp bufferten som sedan tidigare legat på 1 mkr till 1,5 mkr då vi startat fler
verksamheter på Kenswed så driftskostnaderna har ökat och med det vårt finansiella ansvar.
Årets resultat och stiftelsens ekonomiska ställning
Zelmerlöw & Björkman Foundation har uppvisat ett överskott de senaste två åren och resultatet för
2021/2022 blev ett överskott på 821 tkr. Det balanserade kapitalet uppgår till 3,1 mkr och totala egna
kapitalet uppgår till 4,6 mkr.
Stiftelsen har som mål att kunna bygga och utveckla verksamheter som möjliggör utbildning för unga
som lever i utsatthet. Med detta som utgångspunkt ser vi till att samla in medel för att i prioriterad
ordning täcka driften av våra nuvarande verksamheter, skapa en långsiktig buffert enligt gängse nivåer
samt ta oss an nya utbildningsprojekt. Sedan tidigare har stiftelsen en anställd Generalsekreterare och en
Programansvarig. Då vi under året ökat vår insamling har vi för att kvalitetssäkra vårt arbete med fler
antal givare, höga insamlingsmål och ökat ändamål anställt ytterligare tre personer med olika
insamlingsroller samt utökat programansvarigas tid från 30% till 50%. Utöver dessa personer finns ett
mycket dedikerat, professionellt och engagerat ideellt team och styrelse som gör det möjligt för stiftelsen
att utvecklas och samtidigt hålla nere kostnaderna.
I december 2019 blev ZBF godkända för att inneha ett 90-konto och granskas därmed av Svensk
Insamlingskontroll och i december 2021 blev ZBF medlemmar i Giva Sverige som är är en
branschförening som arbetar för tryggt givande. Det innebär att ZBF stöttas, kontrolleras och granskas av
båda parter att insamlade medel används till rätt ändamål. Kostnaderna för ändamål, insamling och
administration måste ligga inom gränserna för hur reglerna ser ut. Nya organisationer har tre år på sig att
klara de nya kraven för kostnader och vi nådde godkända nyckeltal redan år två. I år har vi känt ett stort
behov av att öka upp vår buffert till följd av det osäkra läget i världen och de ökade driftkostnaderna i vår
ändamålsverksamhet som vi tagit på oss att finansiera flera år framåt. Istället för att betala ut 83% till
ändamålet har vi i år valt att spara överskottet samt ändamålsbestämma majoriteten av dessa för att säkra
upp om något skulle hända ZBF. Framförallt så vill vi känna oss trygga med att de ungdomar som vi tagit
in i våra utbildningsprogram under 4 år kommer få genomföra den utbildning vi lovat dem.
Fördelning av insamlade medel 2021/2022
Vår insamling kommer från bidrag (främst stiftelser och organisationer) samt gåvor (privatpersoner och
företag).
Fördelning av intäkterna:
- Stiftelser och organisationer: 1,9 mkr eller 18 %
- Privatpersoner: 3,9 mkr eller 36 %
- Företag: 5 mkr eller 46 %
23 företag/individer/stiftelser gav mellan 25 000-99 000 kr/år.
31 företag/individer/stiftelser gav mellan 100 000-499 000 kr.
4 företag/individer/stiftelser gav 500 000 kr eller mer.
Snittgåvan för månadsgivare i juni 2022 var 212 kr.
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2021/22

2020/21

10 797
821
91,6

5 531
413
85,6

Gåvor och bidrag
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2019/20
(18 mån)
9 335
-101
93,8

2018

2017

6 092
2 916
74,8

4 801
1 438
61,7

* 2019/2020 är insamlat under 18 månader.

Förändring av eget kapital

Ingående balans
Årets resultat
Utny. av ändamålsb. medel
Ändamålsbest. av styrlesen
Utgående balans

Ändamålsbestämda
medel
Yrkesskola
bestämda
0

Ändamålsbestämda
medel
säkrad drift
1 år Kenya
1 000 000

0
0
0

0
500 000
1 500 000

Balanserat
resultat

Totalt
eget kapital

2 784 096
821 140
0
-500 000
3 105 236

3 784 096
821 140
0
0
4 605 236

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
Användning av finansiella instrument
Zelmerlöw & Björkman Foundations antog en placeringspolicy under året som reglerar förutsättningarna
för förvaltning av Zelmerlöw & Björkmans Foundation egna kapital och överlikviditet. Placeringspolicyn
ska implementeras under kommande räkenskapsår.
Fördelning mellan tillgångsslag
Tillgångsslag
Räntebärande värdepapper
Aktier
Likvida medel

Normal
30%
0%
70%

Lägst
20%
0%
1,5 milj.

Högst
40%
0%
80%

Hela finansieringspolicyn hittas på hemsidan.
Förvaltning
Styrelsen höll 5 protokollförda möten under 2021-2022 samt har fattat beslut Per-Capsulam vid ett
tillfälle, även detta beslut har protokollförts. Styrelsen består av ordförande, samt övriga ledamöter.
Vidare hade styrelsen även 3 strategimöten under året, ej protokollförda.
Mellan mötena har Generalsekreterare uppdaterat styrelsen regelbundet samt vid viktigare händelser via
e-post och telefon. Inom styrelsen finns två kommittéer med ambitionen att starta fler.
Styrningskommittén har som uppgift att stötta Generalsekreteraren i den dagliga driften av stiftelsen samt
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vid behov av beslut som inte måste gå genom hela styrelsen.
Företagskommitén har som syfte att stötta företagsansvariga med insamling, givarvård och utveckling av
insamling gentemot företag. Kommittéerna sammanträder vid behov och rapporterar tillbaka till styrelsen
vid ordinarie möten.
Samtliga styrelsemedlemmar har utfört styrelsearbetet ideellt
Styrelse:
Jan Lundahl Styrelseordförande
Björn Nilsson
Johanna Aybar
Jonas Björkman
Karin Nyman
Martin Sandgren
Maud Olofsson
Måns Zelmerlöw
Revisor:
Anna Wretholm MOORE Allegretto
Kansli:
Magdalena Jennstål Generalsekreterare
Kasper Skarrie Programansvarig
Anna Sandström Företagsansvarig
Lisa Stenport Ansvarig institutionell insamling
Marie Båge Ansvarig Zelmerlöw & Björkman Invitational
På kansliet jobbar även ett 20 tal djupt engagerade volontärer och två praktikanter under räkenskapsåret
som tillsammans med anställda och styrelse möjliggör det viktiga arbete som görs.
Hållbarhetsupplysningar
Zelmerlöw & Björkman Foundation arbetar ständigt med att applicera ett hållbart perspektiv inom
samtliga ändamålsverksamheter, detta gör vi med stöd i de Globala målen. Detta är speciellt viktigt när vi
investerar i nya samhällstjänster i våra program. Genom att vara lokalt drivet inkluderar vi systematiskt
den lokala befolkningen vilket skapar ringar på vattnet av vår närvaro och bidrar till långsiktiga
förändringar. Vårt huvudfokus är mål nummer 4: God utbildning för alla, genom det målet och genom att
fokusera på holistiska modeller bidrar vi även till flera andra mål, såsom till exempel:
1. Ingen fattigdom
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap
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En av våra grundvärderingar är vikten av spårbarhet och att kunna följa de pengar som samlas in hela
vägen till ändamålet för att motverka risken för korruption. Därför är kontroll, transparens och närhet till
programverksamheten något vi alltid eftersträvar i högsta grad och vi bedriver ständigt arbetet med
uppföljning och utvärdering av våra verksamheter. På så sätt integrerar vi ESG-faktorer i vårt dagliga
arbete. När du ger en gåva till Zelmerlöw & Björkman Foundation omvandlar vi den till utbildning, hälsa
och trygghet. Alla gåvor, stora som små, gör stor skillnad för de ungdomar som nås av våra program.
Arbetsmiljö
Zelmerlöw & Björkman Foundation är en liten och platt organisation med få anställda men med stort
ansvar och nära stöttning av Generalsekreterare. Till största delen består stiftelsen av ideellt engagerade
som jobbar tillsammans med de anställda. Zelmerlöw & Björkman Foundations har en uppförandekod
som grundar sig i stiftelsens värderingar och vägleder oss i vårt arbetssätt och i våra relationer. Koden
hjälper oss att alltid agera ansvarsfullt och etiskt. Uppförandekoden gäller för alla medarbetare i
stiftelsen och för alla som på något sätt företräder stiftelsen, inklusive styrelseledamöter, volontärer,
ambassadörer och konsulter. Stiftelsen har även värderingar och en volontärshandbok som guidar oss i
våra handlingar och bemötande av varandra och andra.
Zelmerlöw & Björkman Foundation är en arbetsplats där det ges goda förutsättningar att kombinera
familjeliv med karriär och vi har en extremt flexibel approach till hemmajobb/kontorsjobb. Vi erbjuder
alla anställda friskvårdsbidrag samt uppmanar till friskvård. Behov av kompetensutveckling tillgodoses i
dialog mellan Generalsekreterare och medarbetare.
Miljö
Zelmerlöw & Björkman Foundation beaktar miljöperspektiven i det dagliga arbetet genom att:
- I all verksamhet hushålla med naturresurser och energi.
- Jobba digitalt så mycket som möjligt och använda minsta möjliga mängd förbruknings-och
kontorsmaterial.
- Använda miljömärkta produkter i största möjliga utsträckning.
- Uppmanar medarbetarna att vid inrikesresor välja tåget framför bilen och flyget.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Så länge det finns ungdomar som inte får tillgång till utbildning på grund av utsatthet och fattigdom
fortsätter Zelmerlöw & Björkman Foundation att verka tillsammans med lokala partners för att nå FN:s
globala mål och i synnerhet mål nummer 4: God utbildning för alla. 2021 antog stiftelsen en femårig
ändamålsstrategi som guidar oss i vår ändamålstillväxt.
Fram till nu har stiftelsens huvudfokus varit på verksamheterna på Kenswed i Kenya och kommer fortsatt
vara att stötta driften och utvecklingen av verksamheterna. Ett viktigt arbete under denna period är att
stötta Kensweds olika verksamheter så att de blir helt eller delvis självförsörjande för att öka Kensweds
hållbara och långsiktiga existens, samt minska det finansiella beroendet av Zelmerlöw & Björkman
Foundation. Viktigt är att utveckla effektmätningen av Kensweds verksamheter för att utvärdera
arbetsmodellen, att vi stöttar rätt ändamålsverksamhet samt vad som går att skala upp.
Förväntad framtida utveckling är att om vi fortsätter ha en stadig ekonomisk tillväxt och ser att Kensweds
verksamheter har ökad självfinansiering, även att stötta en eller flera nya utbildningsinsatser för att nå
fler ungdomar som lever i utsatthet. Att utvärdera fler ändamål är något stiftelsen kommer jobba med
mycket i kommande räkenskapsår för att komma vidare i denna fråga.
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Trots att Zelmerlöw & Björkman Foundation gör ett rekordår i insamling och har börjat grunda en mer
hållbar organisation så befinner sig världen i en kris av sällan skådat slag med ökande hunger, fattigdom
och konflikter, mindre demokrati och jämställdhet och en akut klimatkris. Den minskning av gåvor till
organisationer som jobbar långsiktigt för att avskaffa fattigdom som vi sett sedan kriget i Ukrainas
utbrott, drabbar miljontals barn och vuxna och bäddar för nya och värre kriser. I Kenya där Zelmerlöw &
Björkman Foundation har sitt ändamål har mat och råvarupriser skjutit i höjden, vilket drabbar de redan
mest utsatta. Zelmerlöw & Björkman Foundation följer händelseutvecklingen och stöttar våra partners i
Kenya på bästa möjliga sätt, men världskrisen är ett reellt hot både mot stiftelsens insamling och
ändamål.
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2021-07-01
-2022-06-30

2020-07-01
-2021-06-30

10 419 708
377 558
17 029
10 814 295

4 929 174
601 500
0
5 530 674

-8 105 791
-1 372 547
-516 258
-9 994 596

-4 216 297
-471 320
-427 976
-5 115 593

819 699

415 081

1 684
-243
1 441

19 208
-21 069
-1 861

Resultat efter finansiella poster

821 140

413 220

Resultat före skatt

821 140

413 220

821 140

413 220

Resultaträkning

Not

Stiftelsens intäkter
Gåvor
Bidrag
Övriga intäkter

3, 4

Stiftelsens kostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

5, 6

Förvaltningsresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Årets resultat

7
8

9
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2022-06-30

2021-06-30

50 000
14 187
4 950
69 137

72 370
19
724 950
797 339

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

4 957 631
5 026 768

3 621 397
4 418 736

SUMMA TILLGÅNGAR

5 026 768

4 418 736

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10
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Not

2022-06-30

2021-06-30

1 500 000
3 105 236
4 605 236

1 000 000
2 784 096
3 784 096

18 026
25 544
68 811
309 151
421 532

178 194
36 348
37 163
382 934
634 639

5 026 768

4 418 736

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3) samt Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som ZBF 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
erhålla.
Nedan beskrivs för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken ZBF tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka
motsvarande värde i utbyte är en gåva.
Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att ZBF uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om
ZBF har en skyldighet att återbetala motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag.
Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls och värderas som huvudregel till verkligt
värde.
I de fall ZBF lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
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 är avsett att
täcka.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgången som ZBF fått eller kommer att få.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-,insamlings- och
administrationskostnader.
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Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till stiftelsens uppdrag enligt stadgarna.
Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av projektet inom ändamålet räknas till
ändamålskostnader. Uppföljning, rapportering och revision av projekt utgör ändamålskostnader. I
ändamålskostnader ingår även samkostnader.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av de kostnader som stiftelsen har haft för att samla in medel, det vill säga
kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot stiftelsens samtliga givare såväl privatpersoner,
företag, organisationer, föreningar och andra stiftelser. I Insamlingskostnader ingår även samkostnader.
Administrativa kostnader
Administrativa kostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera organisationen.
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och givaren. Om en kostnad varken avser
ändamål eller insamling hänförs den till administration, I administrationskostnader ingår även
samkostnader.
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas medel som vi sparar som en reserv till att
täcka två års driftkostnader på Kenswed om något skulle hända ZBF. Se ytterligare information i
förvaltningsberättelsen.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster.

Balansräkning
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Principen för aktivering av
anläggningstillgångar är de som överstiger ett halvt prisbasbelopp.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider
tillämpas:
Inventarier
Datorer

5 år
3 år

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar,
övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning
beräknas bli betalt.
Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
I de fall organisationen erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld.
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Inga väsentliga bedömningsposter finns.

Not 3 Insamlade medel
2021-07-01
-2022-06-30

2020-07-01
-2021-06-30

3 974 837
4 925 604
1 519 267
10 419 708

1 670 157
2 155 746
1 103 273
4 929 176

0
0
377 558
377 558

0
351 500
250 000
601 500

Gåvor som redovisas i resultaträkningen
Allmänheten
Företag
Organisationer och stiftelser
Bidrag som redovisas som intäkt
Allmänheten
Företag
Organisationer och stiftelser

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Under året har flera personer arbetat volontärt i Stiftelsen, beräknad nedlagd tid för året är omkring
4 800 timmar.
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Not 4 Övriga rörelseintäkter

Erhållna offentliga stöd m.m.
Sjuklöneersättning

2021-07-01
-2022-06-30

2020-07-01
-2021-06-30

9 326
7 703
17 029

0
0
0

2021-07-01
-2022-06-30

2020-07-01
-2021-06-30

1,5
0,4
1,9

1,0
0,3
1,3

630 771
432 808
1 063 579

580 000
147 120
727 120

399 931
(48 715)
399 931

305 883
(56 579)
305 883

1 463 510

1 033 003

Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar
Generalsekreterare
Övriga anställda

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)*
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

*Av pensionskostnader avser 42 499 kr (49 811 kr) Zelmerlöw & Björkman Foundations
Generalsekreterare.
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen

37,5 %
62,5 %

42,56 %
57,14 %

Styrelsen erhåller ingen ersättning.
Under året har ett 20 tal djupt engagerade volontärer arbetat ideellt för Zelmerlöw & Björkman
Foundation. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Not 6 Leasingavtal
Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw och Björkman Foundation har under 2021/2022 inga kostnader för
kontorslokaler. De får låna kontorslokal gratis av FOF Family Office och avtal finns gällande detta.
Det finns inga övriga avtal gällande leasing.
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Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter från bank
Valutakursvinster

2021-07-01
-2022-06-30

2020-07-01
-2021-06-30

1 684
0

0
19 208

1 684

19 208

2021-07-01
-2022-06-30

2020-07-01
-2021-06-30

0
243
243

21 067
2
21 069

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

Valutakursförluster
Övriga räntekostnader

Not 9 Förändring av ändamålsbestämda medel
Vi vill öka upp bufferten för Kensweds verksamheter då dessa ökat och således även vårt finansiella
ansvar.

Årets resultat enligt resultaträkningen
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år
Ändamålsbestämning av medel
Kvarstående belopp för året

2021-07-01
-2022-06-30

2020-07-01
-2021-06-30

821 140
0
-500 000
321 140

413 220
0
0
413 220

2022-06-30

2021-06-30

4 950
0
4 950

654 950
70 000
724 950

2022-06-30

2021-06-30

137 180
43 102
45 000
25 000
58 869
309 151

74 520
23 414
35 000
25 000
225 000
382 934

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Revisionsarvoden
Bokslutsarvoden
Övriga poster
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Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Tillsammans med vår lokala partner Kenswed har vi under sommaren påbörjat ett arbete med att
utvärdera och mäta effekterna av Kensweds verksamheter. En första rapport kommer i augusti 2022 och
även arbetet med att träna upp Kensweds personal i effektmätning påbörjas.
Den 11 juli fick vi möjlighet att delta som charity partner på HMP Invitational i Båstad. Resultatet av
vårt deltagande blev hela 372 000 kr.
I ett samarbete med Måns Zelmerlöw & Hamburgerrestaurangen Brödernas valdes vi ut till
förmånstagare av månadens hamburgare och fick en gåva på 240 000 kr.
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