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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Information om verksamheten
Raoul Wallenberg Academy är en ideell insamlingsstiftelse utan vinstintresse som står under
Länsstyrelsens övervakning. Stiftelsens säte är Stockholm.

MISSION
Stiftelsens mission är att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Vi vill ha fler som agerar
i Raoul Wallenbergs anda idag!

VISION
Ett medmänskligt samhälle där varje människa gör skillnad.

VÄRDEGRUND
Verksamheten tar sin utgångspunkt i, och genomsyras av, stiftelsens värderingar:
Medmänsklighet - vara empatisk och behandla andra som du själv vill bli behandlad.
Civilkurage - modet att följa sin inre kompass.
Empowerment - få andra att växa och kraft att handla.
Samverkan - byggea broar, tillsammans når vi längre.

VERKSAMHET
Vi arbetar för att varje ungdom i Sverige är grundad i sina personliga värderingar och har
modet att stå upp för de mänskliga rättigheterna. Det är inte alltid lätt att gå från tanke till
handling, det krävs en stark inre kompass, mod och ett sammanhang att agera utifrån. Vi
erbjuder skolprojekt och ledarskapsutbildningar för att fler unga ska känna till sina rättigheter
och medmänskliga skyldigheter, för att kunna agera för ett medmänskligt samhälle.
Stiftelsens verksamhet vilar på tre hörnstenar:
- Utbildningar - Vi arrangerar ledarskapsutbildningar för ungdomar och lärarfortbildning som
ger pedagoger verktyg att arbeta med elevers självledarskap och medmänskliga engagemang.
- Skolprojekt - Genom Kubprojektet uppmuntrar vi ungdomar runt om i Sverige, och nu även
utomlands, att stå upp för mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter.
-Raoul Wallenbergs dag - Som huvudarrangörer för Raoul Wallenbergs dag, Sveriges
nationella dag för medmänsklighet och civilkurage, delar vi bland annat ut Raoul
Wallenbergpriset samt ungdomspriset Ungt Kurage till modiga förebilder.
Varje år deltar cirka 8 000 ungdomar aktivt i våra projekt och ledarskapsutbildningar, spritt
över cirka 100 skolor i hela Sverige. Genom Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti når vi
dessutom mångdubbelt fler. Raoul Wallenberg Academy innehar 90-konto (bankgiro:
900-4706) och är medlemmar av FRII - Frivilligorganisationernas insamlingsråd.

MEDARBETARE OCH STYRELSE
Stiftelsen har sju anställda och cirka 110 volontärer.
Styrelsen består av åtta ledamöter:
Cecilia Nordström, ordförande
Cecilia är verksam inom Tällberg Foundation och styrelseordförande för Berättarministeriet.
Sven Hagströmer, vice ordförande
Sven är släkting till Raoul Wallenberg och var med och grundande Raoul Wallenberg Academy
år 2001. Sven är styrelseordförande i Creades och även en av grundarna till Berättarministeriet
och Stiftelsen Allbright.
Carl Svernlöv
Carl är advokat på Baker McKenzie samt universitetslärare och författare av juridisk litteratur
huvudsakligen inom associationsrätt.
Cecilia Åhlberg
Cecilia jobbar nära sin mormor, Nina Lagergren, med frågor rörande Raoul Wallenberg.
Ingrid Carlberg
Ingrid är författare och journalist och har skrivit den hyllade biografin “Raoul Wallenberg, Det
står ett rum här och väntar på dig.” (Norstedts, 2012).
Martin Rogberg
Martin har varit aktiv i styrelsen sedan 2001 och arbetar nu på Stockholms Universitet som
bland annat ansvarig för att leda och samordna det vetenskapliga stödet till landets
skolhuvudmän i arbetet med att skapa en likvärdig skola för alla elever.
Michael Wernstedt
Michael är jurist och tidigare verksamhetsansvarig på Raoul Wallenberg Academy (20132016).
Olle Wästberg
Olle är politiker, publicist och diplomat. År 2011–2013 var han regeringens samordnare för
Raoul Wallenbergåret 2012.
Under året höll styrelsen elva protokollförda möten.

SAMARBETEN
För att nå största möjliga effekt med begränsade resurser bygger verksamheten på samverkan
med andra aktörer som delar visionen om ett medmänskligt samhälle.
Under 2016 har akademin haft nära samarbeten med till exempel Ashoka, Forum för levande
historia, Stiftelsen Friends, Fryshuset, Raoul Wallenberg Differencemakers, Sveriges elevkårer
och Teskedsorden. Inom ramen för ledarskapsutbildningarna har akademin samarbetat med
MGruppen och SelfLeaders. I Kubprojektet har vi samarbetat med flera kommuner i Sverige

samt leverantören Rix Trade för körningar av kuberna samt Need+Mannerfeldt Group AB för
vepor.
Stiftelsen har fått ekonomiskt stöd från följande stiftelser och fonder: Allmänna arvsfonden,
Annika och Gabriel Urwitz Stiftelse, Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Gerald och Monica
Naglers Stiftelse, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse,
Mats Klebergs stiftelse, Millenium (Catharina och Sven Hagströmer), Stiftelsen Oscar Hirsch
Minne. Vi har dessutom tagit emot bidrag från Regeringskansliet, Salenia samt Segulah AB.
Dessutom tackar vi våra privata donatorer Åke Bonnier, Kristina Gustafsson Bonnier, Anna
Rantala Bonnier, Elin Bonnier, Lago Wernstedt samt Magnus Brandberg med familj.
Utöver finansiärerna har akademin följande företagssamarbeten som har stöttat akademin
pro-bono: 7A, Baker & McKenzie advokatbyrå, KPMG, Notified, Le Bureau, JMW och Stakston
AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Året började, precis som förra året, med att uppmärksamma årsdagen av Raoul Wallenbergs
försvinnande den 17 januari. Raoul Wallenberg Differencemakers anordnade en alumniträff
med temat hållbarhet. Samtidigt höll Armémuseet ett seminarium med Raoul
Wallenbergpristagarna Hédi Fried och Emerich Roth samt vinnarna av Ungt Kurage 2015.
Seminariet var fullsatt med bland andra statsminister Stefan Löfven i publiken. På
eftermiddagen sammanstrålade vi på Raoul Wallenbergs torg för att tända ett ljus för Raoul.
Cirka 150 personer trotsade kylan och deltog i ljusmanifestationen. Vi drev även kampanjen
#ljusförRaoul på sociala medier, som trendade på Twitter. Dagen uppmärksammades
dessutom bland annat av SVT och Sveriges Radio.
I syfte att skapa större förståelse och respekt för ledarrollen och det goda ledarskapet
erbjuder vi, i samarbete med Sveriges Elevkårer, 48 elever från olika gymnasieskolor att gå
Ledarskapsprogrammet. Som en del i utbildningen fick eleverna starta projekt på sina skolor,
för att praktisera sina kunskaper. Exempel på projekt som hölls var temavecka kring psykisk
ohälsa i syfte att få bort tabun och sprida kunskap, insamling av kläder till nyanlända på en
systerskola samt Pridevecka i syfte att belysa värderingar om mänskliga rättigheter och allas
lika värde. I utvärderingar kan vi läsa att 100 % av deltagarna kan rekommendera utbildningen
till andra.
Under år 2016 har vi dessutom diplomerat 46 lärare genom vår lärarutbildning Train-theTrainer, vilket bidragit till att cirka 900 elever har fått ta del av kursen “Självledarskap som
skapar skillnad” ute på skolor runt om i Sverige. Kursen handlar om att stärka elevernas
förmåga till självledarskap och vara ett stöd i lärares värdegrundsarbete.
År 2016 har vi även startat upp ett nytt utbildningsprogram som vi kallar “Bootcamp för sociala
entreprenörer” tillsammans med Ashoka Skandinavien. Syftet är att få fler unga i Sverige idag
att känna att de kan göra skillnad i samhället med sina idéer och få stöd att förverkliga dessa.
Vi har tagit fram en guide, kurser och en nätverksstruktur med mentorer för att stötta
ungdomar att gå från tanke till handling. Fyra Bootcamps har ägt rum under året, tre i
Stockholm och ett i Malmö. Totalt beräknar vi att projektet har engagerat cirka 70 ungdomar.
Guiden lanserades den 13 oktober med en paneldiskussion inför 110 gäster, om hur skolan

kan främja changemaker skills, alltså förmågor till samhällsförändring såsom empati,
handlingskraft, kreativitet och förmåga till samarbete. Den 20 oktober överlämnades ett
exemplar av guiden till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.
Under Almedalsveckan höll vi en “empati-picknick” för ungdomar som utmynnade i en lista för
hur skolan kan främja changemaker skills hos unga. Vi arrangerade dessutom seminarium
tillsammans med Teskedsorden kring kulturens roll för att motverka rasism. Senare under
hösten fanns vi på plats på både Skolforum och MR-dagarna.
År 2016 firades Raoul Wallenbergs dag med 22 enskilda arrangemang på olika platser i
mellersta och södra Sverige. För att se till att Raoul Wallenbergs dag sprids ännu mer har vi
också etablerat en Nationalkommitté med nästan 60 deltagare från ett brett spektrum av
organisationer och myndigheter. Två möten för Nationalkommittén hölls 2016.
I Stockholm arrangerade vi den 27 augusti prisutdelning på Nalen. Utbildningsminister Gustav
Fridolin delade ut 2016 års Raoul Wallenbergpris till Tina Morad, en av grundarna av Refugees
Welcome Stockholm. Genom praktiska åtgärder, uppoffrande arbete och förmåga att
organisera för medmänsklighet arbetar Tina Morad i Raoul Wallenbergs anda.
Tidigare pristagare Siavosh Derakhti delade ut årets ungdomspris Ungt Kurage till fem
ungdomar som gjort stor medmänsklig skillnad med små resurser:
- Elin Vikner från Västerås sa ifrån i skolkorridoren när hon hörde att någon blev kallad för
”bög”.
- Avan Elgailani från Vingåker gick emot sina vänner när de hällde ett glas mjölk över en tjej i
matsalen.
- Bismillah Zahedi från Karlskoga engagerade sig i organisationen IT-guide som för samman
äldre och nyanlända ungdomar.
- Arvid Nygård Gustafsson från Falköping startade ett språkcafé på sin skola där allt från läxor
till drömmar diskuteras mellan nyanlända och etablerade ungdomar.
- Andrija Stojanovic från Västerås startade ett basketlag som inkluderar ungdomar från ett
närbeläget flyktingboende.
De fem vinnarna av Ungt Kurage åkte under oktober på en resa till Budapest, en resa i Raouls
fotspår, där de besökte viktiga platser, träffade ungerska ungdomar och fick hålla tal på
svenska ambassaden.
Stiftelsen har spridit listan “100 sätt att göra skillnad” på olika sätt under 2016. Under
Stockholms Handelskammares årsmöte var stiftelsen inbjuden med 30 ungdomar från våra
program för att utmana företagsledare hur de kan bidra till integration och ett
medmänskligare arbetsliv. Dessutom tog vi tillsammans med bokförlaget Max Ström fram en
bok med namnet ”52 sätt att bli en vardagshjälte” där ungdomar valt ut en utmaning i veckan
för hela året. Boken kommer säljas i bokhandeln till våren 2017.
Raoul Wallenberg Academy har drivit, det nu även internationella, skolprojektet ”Kubprojektet:
Varje människa kan göra skillnad” under 2016 i utvalda gymnasieskolor. Med projektet skapar
vi ett kunskapslyft kring mänskliga rättigheter, uppmuntrar till civilkurage och stärker känslan
av medmänsklighet hos unga idag. Under 2016 arbetade 30 skolor från 23 kommuner med

fysiska kuber, och närmare 50 skolor använde sig av digitala kuber. Över 7000 elever var
engagerade i projektet. Utöver skolorna så var också ett flertal kommuner engagerade. Ett
exempel är från Avesta där kuben var en del av en utställning på muséet Avesta Art och
nyanlända ungdomar fick sommarjobb genom kommunen där de bemannade kuben och
informerade om projektet.
Den 26–28 augusti samlades alla 30 kuber för mänskliga rättigheter i Kungsträdgården i
Stockholm för en stor utställning. Med gästande artister, tal från akademin och utdelning av
diplom invigdes utställningen den 26 augusti med 1000 deltagande elever och 120 lärare från
hela Sverige på plats. Även lärare från Paris, Belgrad och Budapest var på plats och besökte
utställningen inför sitt kommande arbete på sina skolor.
Det internationella Kubprojektet möjliggörs tack vare ett samarbete med Svenska Institutet,
och nu deltar tretton skolor från Paris, Budapest, Belgrad och New York i projektet. Skolorna
utomlands blev tilldelade varsin vänskola i Sverige för att starta globala samtal kring de
mänskliga rättigheterna.
Kubprojektet uppmärksammades även i samband med firandet av 250-årsjubileet för den
svenska yttrandefriheten, som skedde på tre platser i Raoul Wallenberg Academys regi: på FN
i New York tillsammans med Jan Eliasson, i Lund i samarbete med Raoul Wallenberginstitutet
och tillsammans med Bonniers familjestiftelse i Stockholm. Vi tog fram en film med namnet
“The History of Silence” som påvisade vikten av rätten att yttra sig. Filmen visades i kub
nummer 19, Rätten till yttrandefrihet, som stod uppställd under december månad utanför
Bonnier konsthall i Stockholm samt utanför domkyrkan i Lund. Ett fantastiskt avslut på ett
händelserikt och spännande år för Raoul Wallenberg Academy.

PERSONALFRÅGOR OCH ANNAN ICKE-FINANSIELL INFORMATION
Tidigare verksamhetsansvarig Michael Wernstedt har lämnat över det operativa ansvaret för
Raoul Wallenberg Academy till Sarah Bohman som från och med 15 oktober tagit över som
verksamhetsansvarig. Michael Wernstedt sitter kvar som ledamot i styrelsen.
Effektrapport som närmare beskriver verksamhetens effekt har upprättats som ett separat
dokument.

FRAMTIDA UTVECKLING
Vi förväntar oss en fortsatt positiv och spännande utveckling under 2017. Vi ser tre huvudfokus
för verksamheten:
- Insamling. Vi startar upp ett mer aktivt insamlingsarbete för att uppnå långsiktig finansiering
för att kunna skala upp befintliga projekt. Fokus på att jobba aktivt med införsäljning av våra
utbildningar och program mot främst kommuner. Samt starta upp insamling mot allmänhet
och företag.
- Kommunikation. Vi kommer att jobba aktivt med kommunikation under året, bygga upp en
struktur kring opinionsbildning, arbeta mer med storytelling i våra projekt samt bygga upp ett

systematiskt pressarbete.
- Administration och organisation. Vi har inlett ett arbete att implementera vår organisation
som en organisation som kännetecknas av självstyre, helhet och med ett evolutionärt syfte; en
så kallad TEAL-organisation. Vi strävar mot en självstyrande organisation där alla
medarbetare känner ansvar och frihet i sitt arbete. Detta arbete vilar på full transparens,
därav implementering av nya rutiner vad gäller exempelvis ekonomiska rutiner och HR-frågor.
Vi ser med tillförsikt fram emot ett spännande 2017!
Flerårsjämförelse*
Beloppen i Flerårsjämförelse visas i KSEK
Intäkter
Res. efter finansiella poster
Deltagare i akademins program
Artiklar om Raoul Wallenbergs dag
Andel som rekommenderar
ledarskapsprogrammet till andra

2016
7 278
-633
8234
71

2015
7 386
1 717
7671
152

2014
6 286
1 818
1968
130

100%

100%

100%

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång
Årets förlust
Belopp vid årets utgång

Ändamålsbest. medel
0
0

Resultatdisposition
Förslag till disposition av stiftelsens vinst
Till stämmans förfogande står
balanserad vinst
årets förlust

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

3 794 642
-633 051
3 161 591

3 161 591
3 161 591

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Fritt eget kapital
3 794 642
-633 051
3 161 591

RESULTATRÄKNING
2016-01-01
2016-12-31
913 917
375 330
5 988 378
7 277 625

2015-01-01
2015-12-31
242 967
1 339 961
5 803 002
7 385 930

-4 223 000
-3 685 809
-7 908 809

-2 904 302
-2 730 401
-5 634 703

-631 184

1 751 227

467
-2 334
-1 867

41
-1 047
-1 006

Resultat efter finansiella poster

-633 051

1 750 221

Resultat före skatt

-633 051

1 750 221

0

-32 728

-633 051

1 717 493

Nettoomsättning
Gåvor
Bidrag
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Årets resultat

Not
2, 3
3
4

5
6

BALANSRÄKNING

Not

2016-12-31

2015-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter

25 252
25 252

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0
0

225 625
58 002
646 301
929 928

173 000
202 906
1 418 561
1 794 467

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

4 431 457
4 431 457

3 048 671
3 048 671

Summa omsättningstillgångar

5 386 637

4 843 138

SUMMA TILLGÅNGAR

5 386 637

4 843 138

7

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

3 794 642
-633 051
3 161 591

2 077 149
1 717 493
3 794 642

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8

856 199
91 786
114 160

545 416
81 213
103 685

1 162 901
2 225 046

318 182
1 048 496

5 386 637

4 843 138

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Tillgångar
Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
Exklusive utgifterna för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt
över
perioden.

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör eller regleras. Detsamma gäller när de
risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör.

Värdering av finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärdet.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet
Och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till
det belopp som beräknas inflyta.

Värderingar av finansiella skulder

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda
eller förmånsbestämda. Stiftelsens planer har klassificerats som avgiftsbestämda.
Vid avgíftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till annat företag, normalt ett
försäkringsföretag, och företaget har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften
är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de
avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Avgiftsbestämda planer
Avgifter för avgiftsbestämda kostnadsförs löpande. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Skatt

Stiftelsen bedriver så kallad blandad verksamhet, det vill säga både rörelse och allmännyttig
verksamhet. Det innebär att vissa intäkter klassas som icke skattepliktig och vissa som
skattepliktiga. Till de intäkter som klassas som icke skattepliktiga hänförs exempelvis gåvor utan
krav på motprestation, för den löpande allmännyttiga verksamheten. Exempel på intäkter som
klassas som skattepliktiga är intäkter som erhålls med krav på någon form av motprestation.
Kostnaderna följer samma princip vilket bland annat innebär att kostnader som är hänförliga till
icke skattepliktiga intäkter inte är avdragsgilla.
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt
är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den
del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är
inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser. För närvarande finns ingen uppskjuten skatt att redovisa.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkligt värde av det som erhållits eller
kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

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 inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om
gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i
verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som
omsättningstillgångar.
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.
I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde men
ersättningen.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller
kommer att få.

Nettoomsättning

Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Utbildningar redovisas
som intäkt när utbildningen genomförts.

Försäljning av varor

Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning
2016

2015

Nettoomsättning per rörelsegren
Försäljning Pins/T-shirts/Affischer
Försäljning av externa kurser
Försäljning av utbildningsprodukter
Sveriges Elevkår ledarskapsprogram
Licensavgifter
Summa

23 340
430 927
12 650
438 000
9 000
913 917

47 720
78 200
4 050
104 000
9 000
242 970

2016

2015

82 000
200 000
93 330
375 330

1 103 560
175 000
61 400
1 339 960

Not 3 Erhållna gåvor
Gåvor redovisas i resultaträkningen
Gåvor stiftelser/fonder
Gåvor företag
Gåvor allmänheten
Summa

Not 4 Bidrag
Bidrag och offentliga bidrag redovisas i
resultaträkningen
Bidrag från stiftelser/fonder
Friends
Offentliga bidrag
Bidrag från allmänheten
Summa

2016

2015

1 582 378
0
4 406 000
0
5 988 378

1 015 087
998 641
3 614 274
175 000
5 803 002

Not 5 Leasingavtal Hyra
2016

2015

Under året har föreningens leasingavgifter
uppgått till

183 000

183 000

Inom 1 år
Mellan 2 till 5 år
Summa

183 000
732 000
915 000

183 000
732 000
915 000

2016

2015

Not 6 Personal
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av föreningen
betalda närvarotimmar relaterade till en normal
arbetstid.
Medeltalet anställda har varit
Varav kvinnor
Varav män

6

6
4
2

6
4
2

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande
belopp:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Sociala kostnader
Summa
Det finns inga avgångsvederlag

2016

2015

2 611 191
136 263
853 784
3 601 238

1 891 278
99 923
594 233
2 585 434

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Mats Klebergs Stiftelse
Arvsfonden/Bootcamp
Radcliffe Tomas Björkman Donation/IPF
Ashoka
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
Summa

2016-12-31

2015-12-31

0
0
0
450 101
196 200
646 301

300 000
200 000
68 000
0
850 561
1 418 561

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlön
Sociala avgifter
Ashoka
Bokslut
Ej använda bidrag
Summa

2016-12-31

2015-12-31

56 133
19 197
0
44 174
1 043 397
1 162 901

74 709
23 473
200 000
20 000
0
318 182

2016-12-31

2015-12-31

0

0

2016-12-31

2015-12-31

0

0

Not 9 Ställda säkerheter

Summa ställda säkerheter

Not 10 Eventualförpliktelser
Summa eventualförpliktelser

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I januari 2017 uppmärksammades återigen 17 januari, årsdagen av Raoul Wallenbergs
bortförande. Ett seminarium arrangerades tillsammans med Armémuseum med bland
annat Raoul Wallenbergpristagaren och vinnarna av Ungt Kurage. Vi genomförde en
ljusmanifestation dels på Raoul Wallenbergs torg, och dels på sociala medier under
#ljusförRaoul.
Martina Högberg rekryteras som ny kommunikationsansvarig från och med 6 februari.
Philip Hjalmarsson rekryteras som ny projektledare för Kubprojektet från och med den 1
mars.

Vi har besökt skolorna i Budapest där vi höll en workshop i självledarskap och delade
goda exempel från Kubprojektet i Sverige. Dessutom hölls en lunch av svenska
ambassadören Niclas Trouvé där vi träffade ett tiotal andra ideella organisationer för att
inleda eventuella samarbeten med Raoul Wallenberg Academy i Ungern.
Karl-Johan Persson har gått in som privat givare för Kubprojektet. Dessutom har vi fått
beviljat fortsatt stöd för ytterligare två år till Bootcamp för sociala entreprenörer av
Allmänna Arvsfonden.

