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Styrelsen för Raoul Wallenberg Academy, med säte i  Stockholm, får härmed 

avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
  
 

INFORMATION OM VERKSAMHETEN 
Raoul Wallenberg Academy är en ideell insamlingsstiftelse utan vinstintresse som står under 

Länsstyrelsens övervakning.  

 

 

MISSION  

Akademins mission är att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Vi vill ha fler Raoul 

Wallenberg! 

 

 
VÄRDEGRUND 
Verksamheten tar utgångspunkt i och genomsyras av stiftelsens värderingar: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION  

Ett medmänskligt samhälle där varje människa gör skillnad! 

 

 

 

MEDMÄNSKLIGHET  
Var empatisk och behandla andra som du själv vill bli behandlad 
 
CIVILKURAGE   
Modet att följa sin inre kompass 
 
EMPOWERMENT  
Att få andra att växa och kraft att handla 
 
SAMVERKAN  
Bygger broar, tillsammans når vi längre 
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VERKSAMHET  

Stiftelsens verksamhet vilar på tre hörnstenar:  

 

 

 

  

 

 

 

 

Varje år deltar cirka 8 000 ungdomar aktivt i akademins 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). 

 

MEDARBETARE OCH STYRELSE  
Akademin har sex anställda och cirka 110 volontärer. 

 

Styrelsen har under året bestått av sju ledamöter: 

 

Cecilia Nordström (ordförande) 

Sven Hagströmer (vice ordförande) 

Martin Rogberg 

Carl Svernlöv 

Olle Wästberg 

Cecilia Åhlberg 

Michael Wernstedt (verkställande ledamot) 

 

Under året höll styrelsen fem protokollförda möten. 

 

LEDARSKAPSUTBILDNINGAR för gymnasieungdomar i det goda 
ledarskapet. 
 
PROJEKT som stödjer unga att stå upp för mänskliga rättigheter och 
träna sitt civilkurage och sin empati. 
 
RAOUL WALLENBERGS DAG den 27 augusti, en nationell dag för 
medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde då bland 
annat Raoul Wallenbergpriset delas ut. 
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RESULTAT  

Årets vinst uppgick till 1717 tkr. Resultatet innehåller gåvor på1 115 tkr som erhölls i slutet av 

året, men som kommer användas i verksamheten kommande år. 

Akademin är en icke vinstdrivande stiftelse och resultatet används till att stärka det egna 

kapitalet och möjliggöra långsiktighet och uthållighet i verksamheterna mellan 

verksamhetsåren. 

 

 
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 2015 har akademin haft nära samarbeten med Ashoka, Forum för levande historia, 

Stiftelsen Friends, Fryshuset, Raoul Wallenberg Differencemakers, Sveriges elevkårer, 

Teskedsorden och Stiftelsen Ungt ledarskap. 

 

Stiftelsen har fått ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder varav de viktigaste har varit våra 

huvudfinansiärer: Allmänna arvsfonden, Kristina och Åke Bonnier, Mats Klebergs stiftelse, 

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Millenium (Catharina och Sven Hagströmer) och 

Svenska Postkodlotteriet. Därutöver har vi även fått projektfinansiering från Marcus Storch, 

Regeringskansliet, Salenia och Stockholms stad samt donationer från flera privatpersoner, 

stiftelser och företag. 

 

Utöver finansiärerna har akademin följande företagssamarbeten som har stöttat akademin pro-

bono: 7A, Baker & McKenzie advokatbyrå, Le Bureau och Stakston AB. 

 

Inom ramen för ledarskapsutbildningarna har akademin samarbetat med MGruppen och 

SelfLeaders. I skolprojektet Varje människa kan göra skillnad har vi samarbetat med 22 

kommuner i Sverige varav särskilt kan nämnas Grästorp, Helsingborg, Jönköping, Lidingö, 

Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala, Örebro och Örnsköldsvik. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET  

Året började med att akademin den 17 januari, 70 år efter att Raoul blev bortförd av Röda 

armén, genomförde en manifestation på Raoul Wallenbergs torg där cirka 250 personer 

deltog, samt en kampanj på sociala medier under hashtagen tänd ett #ljusförRaoul/light a 

#candleforRaoul. I samband med 70-årsdagen deltog akademin även vid seminarier och 

manifestationer i Israel och Budapest. 

 

De två Raoul Wallenbergpristagarna Siavosh Derakthi och Emir Selimi har tillsammans startat 

organisationen Gränslöst mänskligt. Den 26 februari anordnade de Fredens ring runt 

Stockholms synagoga som samlade över 3 000 personer, däribland statsminister Stefan Löfven. 

 

Den 14 mars hölls en ceremoni i riksdagen där Raoul Wallenbergs familj överlämnade 

kongressens guldmedalj. Den ställs nu ut i rummet Den goda gärningen. Ceremonin 

sammanföll med att det var öppet hus i riksdagen som besöktes av 5 000 personer. Det var 

därför fullt både i kammaren och på läktaren vid ceremonin. 

 

2015 har akademin för andra gången genomfört det nationella projektet ”Kubprojektet: Varje 

människa kan göra skillnad” tillsammans med Friends. Här får elever i 30 utvalda skolor, med 

hjälp av en 3x3x3 meter stor kub, illustrera hur de kan stå upp för var sin av de 30 mänskliga 

rättigheter som de fått ansvar för. Totalt deltog 7 000 elever i 22 kommuner från Umeå i norr 

och Malmö i söder i projektet under läsåret 2014/2015. Dessutom har skolor arbetat med 45 

digitala kuber som finns på portalen www.kuberna.nu. Särskilt kan nämnas samarbete med 

Grästorps kommun som där de inte bara arbetet med kuben i skolan utan i kommunens 

förvaltningar, i föreningar, företag och bland alla medborgare. 

 

Inför höstterminen 2015 har 65 (!) skolor ansökt om att få vara med i projektet. De 30 

deltagande skolorna har valts ut dels baserat på ansökan, socioekonomisk och geografisk 

spridning. 

 

Precis som under föregående år har akademin hållit ett uppskattat ledarskapsprogram i 

samarbete med Sveriges elevkårer. Programmet har varit tre plus tre dagar. Deltagarna har 

sedan fått som en del av programmet fått genomföra ett socialt projekt som de redovisade på 

återträffen i februari. Här är ett axplock av de projekt som genomförts: 
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För att nå ännu fler unga så har en kortare ledarskapsutbildning, Självledarskap som skapar 

skillnad, erbjudits. Kursen ges direkt till skolor genom våra facilitatorer som utbildar elever på 

volontärbasis. Under året har ledarskapsutbildningar hållits på 30 skolor. Dessutom har 23 

lärare deltagit i ett Train-the-teacher program där de har fått verktyg och kunskap att själva ge 

utbildningen direkt till sina elever. Det är första gången en utbildning för endast lärare 

genomförs vilket kommer minska vår administration radikalt då vi inte längre behöver matcha 

utbildare och klasser. 

 

I juni flyttade akademin till Observatoriet i Observatorielunden där vi i dagsläget har kontor. I 

juni blev vi också godkända av Svensk insamlingskontroll som 90-kontoinnehavare och har nu 

bankgiro: 900-4706. 

 

Akademin deltog i Almedalsveckan och hade där tre seminarier, med bland andra Alice Bah 

Kuhnke, Soraya Post, Emir Selimi, Martin Schibbye och Brian Palmer. 

 

Den 27 augusti genomfördes Raoul Wallenbergs dag för tredje året. Ambitionen var att sprida 

dagen i landet. Därför togs ett skolmaterial fram så att skolor kan genomföra en temadag, och 

ett kommunkit så att kommuner kan anordna aktiviteter på dagen. För att dagen ska bli en dag 

då vi inte bara pratar utan agerar i Raoul Wallenbergs anda baseras båda materialen på 

projektet 100 sätt att göra skillnad som har 100 enkla saker som alla kan göra varje dag för att 

träna sin empati och sitt civilkurage. 

ADAM STEEN startade en insamling av kläder till nyanlända 

på en systerskola och ordnande idrottsaktiviteter för 

nyanlända ungdomar.  

MOA HANSSON startade skolans första Pridevecka vilken 

avslutades med en parad genom Karlstad.  

SEBASTIAN WISSING och CASPIAN ALMERUD startade 

projektet #kramkalas. Detta efter att en ung nazistavhoppare 

berättat för dem att det han hade behövt för att inte gå med 

i destruktiva gäng var en kram. 

TEMISIAN HAMRAEUS och HARALD BÄCKLUND samlade 

bland annat in 256 000 SEK till ”The tent project” som ger 

tält till flyktingar runt Medelhavet.  
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Inför Raoul Wallenbergs dag genomfördes en kampanj tillsammans med nyhetssajten 

Nyheter24 där personer som hade gjort skillnad lyftes upp på kampanjsajten 

http://nyheter24.se/goraskillnad.  

 

På Raoul Wallenbergs dag delades Raoul Wallenbergpriset ut. Nytt för i år var att juryn 

nominerade sex personer: Sarah Delshad, Sandra Ehne, Hédi Fried, Daniel Poohl, Emerich 

Roth och Rickard Söderberg. Priset gick till Hedí Fried och Emrich Roth som båda är 

överlevande från Förintelsen och har kunnat övervinna sin smärta och sina fruktansvärda 

upplevelser för att i ett livslångt engagemang berätta sanningen. De fick ta emot priset av 

statsminister Stefan Löfvén. 

 

Första gången delades även ungdomspriset Ungt Kurage ut. Priset går till någon under 20 år 

som visat civilkurage i sin vardag. År 2015 års vinnare var: Gina Bäck, Nim Johansson, Linnéa 

Krook, Tove Lindgren och Diana Saleh som fick resa till Budapest i Raoul Wallenbergs fotspår. 

 

I september fick akademin stöd från Arvsfonden för projektet ”Bootcamp för Sociala 

Entreprenörer” där vi kommer erbjuda mentorskap, coachning och nätverk till unga personer 

som vill utveckla sitt sociala entreprenörskap. 

 

Under hösten har vi engagerat oss i flyktingsituationen. Bland annat har projektet 100 sätt att 

göra skillnad utökats med 12 sätt att engagera sig i flyktingsituationen. Vi har också skrivit tre 

debattartiklar på detta tema i Expressen, Nyheter 24 och SVT Opinion. 

 

Under året har två Afterworks genomförts med temana att göra skillnad och att engagera sig i 

flyktingsituationen. Året avslutades med ett glöggmingel tillsammans med kungens stiftelse 

Ungt ledarskap för våra alumner och pristagare. Vid vart och ett av de tre tillfällena 

medverkade cirka 150 personer. 

 

Vårt alumninätverk Raoul Wallenberg Differencemakers har fortsatt att utvecklats under året. 

Precis som tidigare år har de anordnat breakfast clubs och månadscoachningar. Föreningen har 

under året etablerat lokalavdelningar i Malmö och Göteborg och hade vid årets slut 300 

medlemmar. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRET UTGÅNG 
I januari uppmärksammandes för andra året den 17 januari, årsdagen av Raoul Wallenbergs 

bortförande. Ett seminarium arrangerades tillsammans med Armémuseum med bland annat 

Raoul Wallenbergpristagarna. Raoul Wallenberg Differencemakers anordnade en alumniträff 

och en ljusmanifestation genomfördes dels på Raoul Wallenbergs torg, och dels på sociala 

medier under #ljusförRaoul. 

 

Gerald och Monica Naglers Stiftelse är ny huvudfinansiär till akademin och Barbro Osher Pro 

Suecia Foundation har gått in som ny projektfinansiär. 

 

Under hösten har vi haft samtal med Svenska institutet om att, som en del av 

Yttrandefrihetsåret 2016, ta Kubprojektet utomlands. Detta har nu satts i verket och i mars gick 

ett erbjudande ut till alla ambassader om att delta. 

 

Vi har inlett arbetet att tillsammans med bokförlaget Max Ström ge ut 100 sätt att göra skillnad 

som bok, för att både säljas i bokhandeln och spridas till skolungdomar. 

 

I mars genomfördes den första pilotomgången av Bootcamp för sociala entreprenörer. Vi har 

också haft första delen av vår andra utbildning för lärare i mars. 

 

I mars skickades ett kommunkit ut till alla Sveriges kommuner med material för att de ska kunna 

uppmärksamma Raoul Wallenbergs dag. För att se till att Raoul Wallenbergs dag sprids ännu 

mer har vi också etablerat en nationalkommitté med deltagare från ett brett spektra av 

organisationer och myndigheter. I dagsläget har cirka 60 personer tackat ja till att delta. Första 

mötet kommer att hållas den 7 april. 

 

 
PERSONALFRÅGOR OCH ANNAN ICKE-FINANSIELL INFORMATION  
Akademin har under 2015 tagit fram en personalpolicy och antagit etiska riktlinjer som alla 

anställda och volontärer skriver under. 

 

Effektrapport som närmare beskriver verksamhetens effekt har upprättats som ett separat 

dokument. 
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FRAMTIDA UTVECKLING  

Vi förväntar oss en fortsatt positiv och spännande utveckling under 2016. Vid sidan av vår 

löpande verksamhet kommer vi framförallt fokusera på och utveckla följande: 

 

Med hjälp av nationalkommittén kommer vi arbeta för att sprida Raoul Wallenbergs dag i hela 

Sverige. 

 

Kubprojektet går in i en ny fas. Dels arbetar vi aktivt med den långsiktiga finansieringen av 

projektet efter att Arvsfondens stöd löper ut. Dels kommer vi arbeta för att utlandsetableringen 

av projektet tillsammans med Svenska institutet blir så bra som möjligt. Förhoppningen är att 

projektet ska drivas i tio länder. 

 

Slutligen kommer vi utveckla vårt kommunikationsarbete. 

 

Vi ser med tillförsikt fram emot ett spännande 2016! 
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Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 

med tilläggsupplysningar. 

  

FLERÅRSÖVERSIKT  2015 2014 2013 2012 2011 
            
            
            
Intäkter, tkr 7 386 6 286 1 983 1 273 543 
Resultat, tkr 1 717 1 818 -390 -9 542 
Deltagare i akademins program 7 671 1 968 93 60 24 
Artiklar om Raoul Wallenbergs 
dag 152 130 50 0 0 
Andel som rekommenderar       
Ledarskapsprogrammet till 
andra 100% 100% 100% 100% 100% 
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RESULTATRÄKNING Not 

1 
2015-01-01 

-2015-12-31 
2014-01-01 

-2014-12-31   
 

 

 
Stiftelsens intäkter           
Nettoomsättning 2 242 967   557 529   
Gåvor 3 1 339 961   1 768 429   
Bidrag 4 5 803 002   3 960 518   
    7 385 930   6 286 476   
Stiftelsens kostnader           
Övriga externa kostnader 5 -2 904 302   -2 271 186   
Personalkostnader 6 -2 730 401   -2 192 014   
    -5 634 703   -4 463 200   
            
Förvaltningsresultat   1 751 227   1 823 276   
            
Resultat från f inansiel la poster           
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   41   2 625   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -1 047   -1 074   
    -1 006   1 551   
Resultat efter f inansiel la poster   1 750 221   1 824 827   
            
Resultat före skatt   1 750 221   1 824 827   
            
Skatt    -32 728   -6 494   
Årets resultat   1 717 493   1 818 333   
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BALANSRÄKNING 
 
Til lgångar           
            
Omsättningsti l lgångar           
            
Kortfr ist iga fordringar            
Kundfordringar   173 000   3 884   
Övriga fordringar   202 906   3 215   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 1 418 561   0   
    1 794 467   7 099   
            
Kassa och bank    3 048 671   2 727 950   
Summa omsättningsti l lgångar   4 843 138   2 735 049   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   4 843 138   2 735 049   
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Stäl lda säkerheter   Inga Inga   
          
Ansvarsförbindelser   Inga Inga   
          
  
 

Eget kapital och skulder           
            
Eget kapital 8         
Fritt eget kapital            
Balanserat kapital   2 077 149   258 816   
Årets resultat   1 717 492   1 818 333   
    3 794 641   2 077 149   
Summa eget kapital   3 794 641   2 077 149   
            
Kortfr ist iga skulder           
Leverantörsskulder   545 416   100 414   
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 9 0   322 274   
Aktuella skatteskulder   81 213   6 494   
Övriga skulder   103 685   187 810   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 318 183   40 908   
Summa kortfr ist iga skulder   1 048 497   657 900   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   4 843 138   2 735 049   
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TILLÄGGUPPLYSNINGAR 
  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).     

          
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och för första året också 

enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 

(K3).                   

                    

Övergången till K3 har inneburit förändrad rubricering av posterna i resultaträkningen och  

balansräkningen. Jämförelseåret har omrubricerats på motsvarande sätt. Övergången till 

K3 inte inneburit några ändrade värderingar.           

                    

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 

nedan.                   

          Tillgångar 
          

Leasing                   

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.         

                    

Operationella leasingavtal               

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men 

exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 

leasingperioden.                  

                    

Finansiel la t i l lgångar 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 har upphört eller reglerats. 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 fullgjorts eller upphört.        
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Värdering av f inansiel la t i l lgångar              

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde. 

  

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.                

                    

Värdering av f inansiel la skulder              

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.        

                    

          Ersättningar ti l l  anställda 
       

                    

Ersättningar t i l l  anstäl lda efter avslutad anstäl lning         

Klassificering                   

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller 

förmånsbestämda. Stiftelsen planer har klassificerats som avgiftsbestämda.     

                    

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkrings- 

företag, 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                

Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. 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 skattepliktiga 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 
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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 skatt 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 skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare  

transaktioner eller händelser. För närvarande finns inte någon 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 verkliga värdet 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 med 

ersättningen.                   
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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.  
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning 
  2015 2014   
        
Nettoomsättningen per rörelsegren       

Försäljning Pins/ T-shirts/Affischer 47 720 15 330   

försäljning av externa kurser 78 200 298 200   

Försäljning av utbildningsprodukter 4 050 0   

Fakturering till Sveriges Elevkårer för ledarskapsprogram 104 000 240 000   

Licensavgifter 9 000 4 000   

  242 970 557 530   

        

  

 

Not 3 Erhållna gåvor 
  2015 2014   
        

Gåvor redovisade i resultaträkningen       

Gåvor Stiftelser/Fonder 1 103 560 750 000   

Gåvor Företag 175 000 0   

Gåvor Allmänhet 61 400 1 018 429   

Summa 1 339 960 1 768 429   

        

Förutom de gåvor som stiftelsen har redovisat i resultaträkningen enligt ovan, har stiftelsen 

fått gåvor i form av tjänster enligt nedan: 

 

7A  - låter oss använda deras lokaler på Strandvägen 7A gratis. 

Baker & McKenzie  - hjälper med avtal och övrig juridisk rådgivning utan ersättning. 

KPMG  - ger rabatterad rådgivning. 

Le Bureau  - är kreativ partner som hjälper med konceptutveckling, marknadsföring och 

layout utan ersättning. 

Softhouse  - har implementerat säljstödssystemet Salesforce utan ersättning. 

Stakston AB  - bistår med rådgivning inom PR och sociala medier utan ersättning. 

MGruppen  och Self leaders - ger rabatterat pris på ledarskapsutbildningar. 
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Not 4 Bidrag  

  2015 2014   
        

Bidrag och offentl iga bidrag redovisade i 

resultaträkningen       

Bidrag från Stiftelser/Fonder 1 015 087 133 842   

Friends (vidareförmedlat bidrag från Postkodlotteriet) 998 641 1 149 000   

Offentliga Bidrag 3 614 274 2 617 676   

Bidrag från företag 0 60 000   

Bidrag från allmänheten 175 000 0   

Summa 5 803 002 3 960 518   
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Not 5 Leasingavtal 
 

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 145 069 kronor. 

 

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt 

följande: 

  

  2015 2014   

        

Inom ett år 183 000 145 069   

Senare än ett år men inom fem år 732 000 732 000   

  915 000 877 069   

        

 Not 6 Anställda och personalkostnader 

  2015 2014   

        

Medelantalet anstäl lda       

Kvinnor 4 2   

Män 2 2   

  6 4   

       

Löner och andra ersättningar samt sociala 

kostnader       

inklusive pensionskostnader       

Löner och andra ersättningar 1 891 278 1 594 825    

Sociala kostnader och pensionskostnader 694 156 594 488    

(varav pensionskostnader) (99 923 90 000)   

Totala löner, andra ersättningar, sociala 

kostnader och pensionskostnader 2 585 434 2 189 313    

       

       

Det finns inga avgångsvederlag. 

Under året har stiftelsen erhållit cirka 1 335 volontärtimmar från volontärer på Raoul 

Wallenbergs dag, alumninätverket Raoul Wallenberg Differencemakers (RWD), pedagoger, 

styrelse och Advisory Board. Volontärerna har varit avgörande för att bedriva verksamheten 

och hjälpt till med en rad olika aktiviteter. De har varit värdar för kuber vid utställningen i 

Kungsträdgården på Raoul Wallenbergs dag samt vid utdelning av Raoul Wallenbergpriset, 
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Dessutom har de hållit utbildningar i Självledarskap som Skapar Skillnad på skolor, ordnat 

frukostföreläsningar och månadscoachningar samt bistått med strategisk hjälp. Värdet av 

dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 

 
 
 
Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  2015-12-31 2014-12-31   
        

Mats Klebergs Stiftelse 300 000 0   

Arvsfonden/Bootcamp 200 000 0   

Radcliffe Tomas Björman Donation 50 000 0   

IPF 18 000 0   

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 850 561 0   

  1 418 561 0   

        

  

 
Not 8 Eget kapital i stiftelse 
  Balanserat Summa 

  kapital kapital 

Belopp vid årets ingång 2 077 149 2 077 149 

Disposition av föregående     

Årets resultat 1 717 493 1 717 493 

   

Belopp vid årets utgång 3 794 642             3 794 642 
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Not 9 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 
  2015-12-31 2014-12-31   
        

        

Ingående balans   322 274   

Ianspråktaget under året -322 274     

  -322 274 322 274   

        

 

Avseende ovanstående skuldförda offentliga bidrag har följande villkor ännu inte uppfyllt: 

 

Stockholms stad gav dels stöd för att möjliggöra för skolor i Stockholm att delta i 

Kubprojektet, dels för att arrangera utställning av kuberna i Kubprojektet på Raoul 

Wallenbergs dag 2015. Merparten av detta skedde under 2015. 

 

Allmänna Arvsfondens stöd avsåg dels stöd för skolor att delta i Kubprojektet dels 

utställningen av alla kuber på Raoul Wallenbergs dag. Merparten av detta skedde under 

2015. 

  

 

 

 

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  2015-12-31 2014-12-31   
        

Upplupna semesterlöner 74 709 0   

Beräknade upplupna sociala avgifter 23 473 0   

Ashoka 200 000 0   

Bokslut 20 000 18 425   

    

    

  318 182 18 425   
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