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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 
Raoul Wallenberg Academy (RWA) är en ideell insamlingsstiftelse utan vinstintresse som står under 

Länsstyrelsens övervakning. Stiftelsens säte är i Stockholm. 

MISSION 
RWA:s mission är att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. 

VISION 
RWA:s vision är ett medmänskligt samhälle där varje människa gör skillnad. 

VÄRDEGRUND 

Verksamheten tar avstamp i stiftelsens värderingar: 

Medmänsklighet: vara empatisk och behandla andra som du själv vill bli behandlad 

Civilkurage: modet att följa din inre kompass  

Empowerment:  få andra att växa och kraft att handla 

Samverkan: bygga broar — tillsammans når vi längre 

VERKSAMHET 
Raoul Wallenberg Academy är en religiöst och politiskt oberoende insamlingsstiftelse som i Raoul 

Wallenbergs anda ger gymnasieungdomar utbildning i ledarskap. Vår verksamhet är gratis för 

ungdomar och sker i samarbete med gymnasieskolor och kommuner i hela Sverige samt även 

utomlands. Vi stärker unga förebilder att med civilkurage och handlingskraft stå upp för våra 

mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter. 

Stiftelsens verksamhet vilar på tre hörnstenar: 

Utbildningar Vi arrangerar ledarskapsutbildningar för ungdomar samt lärarfortbildningar 

som ger pedagoger verktyg för att jobba med elevers självledarskap och medmänskliga 

engagemang. 

S kolprogram: Genom olika skolprogram uppmuntrar vi ungdomar runt om i Sverige, och 

även utomlands, att stå upp för mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter. Vi 
tillhandahåller även lärarhandledningar och skolmaterial. 

Raoul Wallenbergs (lag. Som huvudarrangörer för Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella 

dag för civilkurage och medmänsklighet, delar vi bland annat ut Raoul Wallenbergpriset 
samt ungdomspriset Ungt Kurage till medmänskliga förebilder. 

Årligen deltar över 15 000 ungdomar aktivt i våra program och utbildningar, spritt över cirka 100 
skolor i hela Sverige och utomlands. Genom Raoul Wallenbergs dag, den 27 augusti, når vi 

dessutom mångdubbelt fler. 

RWA innehar 90-konto (bankgiro: 900-4706) och är medlem i Giva Sverige. 
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MEDARBETARE OCH STYRELSE 

RWA hade under 2019 16 anställda och cirka 50 volontärer. 

Styrelse 
Styrelsen består av sju ledamöter. Inget styrelsearvode utgår till styrelseledamöterna. Under året 
höll styrelsen sex protokollförda möten. 

Cecilia Nordström, ordförande  
Verksam inom Tällberg  Foundation  och styrelseordförande för Berättarministeriet. 

Aida Hakialic 
Finansregionråd i opposition i Region Stockholm med bakgrund som kommunalråd och Sveriges 

gymnasie- och kunskapslyftsminister. 

Carl Svernlöv 

Advokat på Baker  McKenzie,  adj. professor vid Uppsala Universitet och författare av juridisk 
litteratur kring frågor om bolagsstyrning/corporate  governance  samt styrelseansvar. 

Cecilia Ahlberg 

Senior  Advisor  på Raoul Wallenberg Academy. Hon har arbetat nära sin mormor Nina Lagergren, 

Raoul Wallenbergs syster, med frågor som rör Raoul Wallenberg och hans minne. 

Ingrid Car/berg 
Författare och journalist och har skrivit den hyllade biografin "Raoul Wallenberg, Det står ett rum 
här och väntar på dig..." (Norstedts, 2012). 

Michael Wernstedt 
Jurist och social entreprenör, tidigare generalsekreterare (2012-2016) på RWA. 

011e Wärtbeg 

Politiker, publicist och diplomat. Ar 2011-2013 var han regeringens samordnare för Raoul 

Wallenbergåret som inföll 2012. 

Tillkommande styrelseledamot 
Sven Hagströmer 
Medgrundare av RWA och släkting till Raoul Wallenberg. Styrelseordförande i Creades och även 
en av grundarna till Berättarministeriet och Stiftelsen Allbright. Sven valdes in i styrelsen i februari 
2020. 

RESULTAT 
Årets resultat är -4 669 SEK. 
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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 2019 har RWA haft nära samarbeten med personer, organisationer och myndigheter såsom 
Ashoka  Nordic,  Fryshuset, Fotografiska For Life, Lärargalan, Raoul Wallenberg Differencemakers, 

fotograf och författare Sanna Sjöswärd, Svenska Institutet, Youth2020 och föreningen Zikaron. 

Inom ramen för Kubprogrammet, lärarutbildningarna och i samband med Raoul Wallenberg dag 
har vi samarbetat med flera skolor och kommuner runtom i Sverige. 

Vi har även samarbetat med företag som har stöttat verksamheten pro-bono genom kostnadsfria 
uppdrag, produkter och/eller rabatterade priser såsom Antrop, Accenture, Baker  McKenzie,  Ckcc 

Cecilia Kragsterman, Cision, Expedia, Fjord, Gullers Grupp, KPMG, Manderlay media, Max 

Hamburgare, LiveArena AB, Mgruppen, Need+Mannerfeldt group AB, Oh My!,  Rix  Trade, 

Salesforce, Selfleaders, Spendrups, Strandvägen 7A, Wilson  Creative,  44två och 7A Sevena AB. 

Många frivilliga har hjälpt oss genom arbete i  advisory  boards och referensgrupper för 

Changemakers Yard och som mentorer och föreläsare på Changemaker camp och 

månadscoachningarna.  Youth  2020, SOS barnbyar och Nordeas bidrag med  case  till vårt 

Changemaker Camp. Ett tjugotal personer har arbetat frivilligt i jurygrupper för Årets 

Changemaker, utmärkelsen Ungt Kurage, Raoul Wallenbergpriset och årets medmänskliga 
kommun. Utöver detta har vi en icke arvoderad styrelse som träffas regelbundet under året för 

möten och strategiskt stöd. Under utställningen för kuberna arbetade cirka 40 volontärer för att 

bemanna kuberna och möta våra ungdomar och lärare. Vi vill rikta ett särskilt tack till alla de 
överlevande från Förintelsen som under året delade sina berättelser med oss. 

Uppskattningsvis uppgår tiden för pro-bonostöd och volontärarbete till strax över 1000 timmar. 

Stiftelsen har fått ekonomiskt stöd från följande företag: Besiktningsman.se, Sverige AB, Bokwall 

Rislund Advokatbyrå,  Bookmark  förlag, Segulah AB, Svenska Postkodlotteriet och Wallenius 
Lines. 

Stiftelsen har fått ekonomiskt stöd från följande stiftelser, myndigheter, fonder och privatpersoner: 

Annika och Gabriel Urwitz Stiftelse, Barbro Osher Pro Suecia  Foundation, Catarina  och Sven 
Hagströmers Stiftelse, Gerald och Monica Naglers Stiftelse, Gålöstiftelsen, Hugo Stenbecks 

Stiftelse, Jacob Wallenbergs Stiftelse, Karl-Johan Persson, Lago Wemstedt, Marianne och Marcus 

Wallenbergs stiftelse, Mats Klebergs stiftelse, Nina Lagergren, Postkodstiftelsen, Regeringskansliet, 
Stieg Larsson Stiftelse, Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond, Stiftelsen Natur & Kultur, 

Stiftelsen Oscar  Hirsch  Minne, Stockholms stad, Vinnova, Mlen-stiftelsen samt Åke Bonnier med Q.-- (1  
familj Kristina Gustafsson Bonnier, Anna Rantala Bonnier, Elin Bonnier. 
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PERSONALFRÅGOR OCH ANNAN ICKE-FINANSIELL  INFORMATION 

Efter årsskiftet flyttade vi in i egna kontorslokaler på  Grey  Turegatan 44. Under 2019 har RWA 
anställt tre nya medarbetare. Den 1 oktober kom generalsekreterare Sarah Scheller tillbaka från 

föräldraledighet. 

VÄSENTLIGA  HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 

Det är med stor sorg vi under 2019 mottog nyheten att Nina Lagergren lämnat oss den 5 april, 98 

år gammal. Som medgrundare till RWA har Nina haft en avgörande roll för att hennes brors 

minne ska leva vidare och att hans gärningar under andra världskrigets Budapest ska inspirera till 
mod och medmänsklighet idag. 

Den 17 januari hölls traditionsenligt ljusceremonin Ljus för Raoul på Raoul Wallenbergs torg. På 
förintelsens minnesdag den 27 januari medverkade RWA vid en rad olika minneshögtider och 

ceremonier. 

Under året har vi utbildat över 700 lärare, skolledare och övrig skolpersonal i Umeå och 
Örnsköldsviks kommun i självledarskap. Programmet ger eleverna verktyg för att arbeta med sina 

värderingar, utveckla sin empati och agera utifrån det. 

Vi har även lanserat två nya utbildningssatsningar: Changemakers  Backyard  och Non-Silence  

Generation. Changemakers  Backyard  är en webbutbildning i socialt entreprenörskap som vi tar 

fram tillsammans med Ashoka  Nordic.  Här finns övningar och tips på hur vuxna kan arbeta med 
ungas engagemang, från att kartlägga sina egna värderingar och drivkrafter till att starta och skala 

sin egen verksamhet. Non-Silence  Generation är ett matchningsverktyg där ungdomar utifrån sitt 

engagemang leds in i föreningslivet tillsammans med Fryshuset. För att förenkla för ungdomar att 

starta föreningar  firms  det även en kunskapsbank med mallar och guider. 

Raoul Wallenbergpriset 2019 gick till Lovette Jallow för hennes arbete inom Action4humanity 
mot rasism, diskriminering och orättvisor. I sin kamp för jämlikhet lyfter hon exempel från sin, 

och andras, verklighet. Hon står upp för utsatta, även då det innebär en personlig risk. En del av 

Lovette Jallows arbete är att hålla  workshops  för unga och göra skolbesök. Årets prisutdelning 

arrangerades på Fotografiska och statsminister Stefan Löfven talade under prisutdelningen om 
vikten av att agera. Tillsammans med fotograf och författare Sanna Sjöswärd arrangerade vi en 

utställning på Fotografiska "Fading  Stories-pass  them  on" som bestod av porträtt av 23 överlevande 

från Förintelsen, intervjuade och fotograferade av Sanna Sjöswärd. Hela 62 000 besökare såg 
utställningen och över 500 skolungdomar blev guidade under skoltid. 

RWA har fått information om att Raoul Wallenbergs dag har uppmärksammats på 43 olika 
platser runtom i Sverige, frå'n Kiruna i norr till Lund i söder. 

Under 2019 har hela 34 skolor i Sverige medverkat i Kubprogrammet vilket är fler än 
någonsin tidigare. Utomlands samarbetar vi med skolor som har en kub i Serbien, Spanien, 
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Frankrike, USA och Ungern. Den 29 augusti invigdes årets utställning i Kungsträdgården. 

På plats fanns 1 500 elever och lärare från deltagande skolor runt om i landet som fick ta 

del av ett scenprogram bestående av unga som framförde tal, sång och dans som 

komponerats under deras arbete med kuben. Dessutom berättade Svenska Institutets 
generaldirektör om årets kubutställning i Serbien - den första större utställningen av kuber 

utanför Sverige! 

RWA arrangerade även den första Demokratisummiten inom ramen för projektet Non-Silence  

Generation med föreläsningar och  workshops  kring teman såsom propaganda och 

högerextremism, klimatförändring och ungas demokratiska organisering. 

Årets Changemaker som RWA delade ut med vår samarbetspartner Ashoka  Nordic  gick till 

Omid Mahmoudi för hans brinnande och viktiga engagemang för ensamkommandes rätt och 

integration. 

Priset Ungt Kurage 2019 delades ut till sex stycken ungdomar (13-20 år) som gjort stor 
medmänsklig skillnad för sina medmänniskor, genom att agera med civilkurage och mod. 

Pristagarna 2019 blev  Muhammad  J. Muhammadi, Merlissa Sakr, Matilda Karlsson Hjorth, Tor 

Fåhraeus, 20 år, Stella  Watkins  och  Leon  Cadei. 

Årets medmänskliga kommun gick till Jönköping kommun för deras arbete med att främja och 

stärka det kommunala arbetet med de mänskliga rättigheterna. Falköping, Årets medmänskliga 

kommun 2018, anordnade en konferens på temat medmänsklighet och inkludering som 

engagerade närmare 300 deltagare från 15 kommuner. 

År 2019 lanserades en ny bok om Raoul Wallenberg - den första på lättläst svenska. Raoul 
Wallenberg Academy har bidragit med material och skrivit ett efterord. Boken "Raoul Wallenberg 

- Ett liv" är skriven av författarna Annelie Drewsen och Katarina Lycken Riiter och berättar om 

Raoul Wallenbergs liv och hur han fick det viktiga uppdraget i Budapest. 

Under våren genomfördes Raoul Wallenberg Differencemakers årsmöte i samband med 

alumnträff där ordförande Henrik Almen lämnade sitt uppdrag och ny ordförande, Anton 

Karlsson, valdes tillsammans med sex andra ledamöter. 

RWA inledde ett pro-bono samarbete med Accenture som stöttat RWA i vår effektmätning. 

RWA inledde även ett samarbete med bokförlaget  Bookmark  som nyligen har gett ut  Elie  Wiesels 

bok "Natten" i en nyutgåva med förord av Alice Bah Kuhnke. Genom ett samarbete kommer vi 

att göra en lärarhandledning och skicka ut klassuppsättningar av boken till gymnasieelever under 

nästa år. 

uma 
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RESULTAT OCH STÄLLNING 
Beloppen visas i tusen svenska kronor (KSEK): 

Ekonomisk översikt 2019 2018 2017 2016 
Balansomslutning 16 333 12 371 9 248 5 387 
Intäkter 18 249 14 243 9 401 7 278 
Resultat efter finansiella poster -5 77 231 -633 
Deltagare i stiftelsens program 23 157 12 566 8 224 8 234 

ANVÄNDNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT 
RWA har ännu inte mottagit gåva i form av fast egendom, aktier eller andra finansiella instrument. 

Om detta blir aktuellt kommer en granskning att göras då man även kommer att beakta givarens 

önskemål. 

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR 
RWA arbetar aktivt för att vara en hållbar organisation och strävar efter att minska den egna 

verksamhetens negativa påverkan på människor och miljö samt att samarbeta med aktörer som 

tar ett aktivt socialt och miljömässigt ansvar. 

RWA strävar alltid efter att minska energianvändningen. Vid inköp vägs alltid in att utrustning 

ska vara energieffektiv och väljer i första hand produkter och tjänster som är 
tredjepartscertifierade eller märkta utifrån kriterier för miljömässig hållbarhet och rättvisa 

arbetsförhållanden i produktionen. Inköp av sådana varor och tjänster ska i möjligaste mån göras 

från företag/leverantörer som tar socialt och miljömässigt ansvar. 

RWA strävar efter att minska användningen av förbrukningsmaterial. Bland annat skickas 
dokumentation, offerter och fakturor i största möjliga omfattning elektroniskt. 

RWA arbetar för ett mer hållbart resande. Därför är det viktigt att även andra faktorer än tid och 

pris får avgöra -vilken resa som bokas. RWA eftersträvar att välja de mest miljöanpassade 

metoderna för persontransporter. I första hand väljs spårbundna transportmedel. 

RWA minimerar uppkomsten av avfall, och källsorterar papper, kartong, metall, glas och plast. 

Kassetter och patroner till skrivare och kopiatorer returneras till företag som hanterar dessa på ett 

miljöriktigt sätt. 

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 
Vi förväntar oss en fortsatt positiv och spännande utveckling under 2020. Under 2020 gör vi en 

stor satsning på projekt som har koppling till Förintelsen för att hedra 75 årsdagen av befriandet 

av koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau. Bland annat tar vi fram ett utbildningsmaterial där vi 
lyfter personliga vittnesmål. Vi har även tagit fram en lärarhandledning till biografin "Natten" av 4) 
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Elie  Wiesel som minst 30 skolor kommer att arbeta med under året. Vi gör även en satsning för 

lärare under vår egen Play kanal, RWA Play, med stöd av Live Arena AB och Wallenius Lines AB. 

COVID-19 virusets spridning är en väsentlig risk men med hög osäkerhet i vilken utsträckning 
det kommer att påverka organisationen. Under våren 2020 har RWA fått ställa in flera lärarträffar 

och utbildningstillfållen, dock har många gått att utföra digitalt. Då vår verksamhet består till stor 

del av utbildningar och fysiska mötesplatser ser vi stora utmaningar, men också möjligheter, till 
att ställa om delar av vår verksamhet digitalt. Situationen har även kraftigt negativ påverkan på de 

internationella finansmarknaderna vilket gör att vårt insamlingsarbete kan påverkas negativt i 

framtiden. 

Vi ser med tillförsikt fram emot ett spännande och utmanande 2020! 

RESULTATDISPOSITION 

Förslag till disposition av stiftelsens resultat 

Till förfogande står 
balanserat resultat 3 468 901 

årets resultat -4 669 

3 464 232 

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 3 464 232 

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

Belopp i kr 

Verksamhetsintäkter 
not 2019 2018 

Gåvor 2 10 689 885 4 250 340 
Bidrag 2 6 360 228 8 909 331 
Nettoomsättning 3 1 199 024 1 083 746 
Summa verksamhetsintäkter 18 249 137 14 243 417 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 4 -11 461 283 -8 142 615 
Personalkostnader 5 -6 792 382 -6 021 910 
Summa rörelsens kostnader -18 253 665 -14 164 525 

Verksamhetsresultat -4 528 78 892 

Resultat från finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -141 -2 294 

-141 -2 294 

Resultat efter finansiella poster -4 669 76 598 

Årets resultat -4 669 76 598 
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BALANSRÄKNING 
Belopp i kr 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Not 
2019-12-31 2018-12-31  

Andra långfristiga fordringar 150 000 

150 000 

Summa anläggningstillgångar 150 000 

Omsättningstillgångar 

Varulager m.m. 
Råvaror och förnödenheter 12 334 15 746 

12 334 15 746 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 51 250 25 000 
Övriga fordringar 440 597 103 593 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 1 151 326 950 352 

1 643 173 1 078 945 

Kassa och bank 
Kassa och bank 14 527 990 11 276 335 

14 527 990 11 276 335 

Summa omsättningstillgångar 16 183 497 12 371 026 

SUMMA TILLGÅNGAR 16 333 497 12 371 026 
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BALANSRÄKNING 
Belopp i kr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 

2019-12-31 2018-12-31 

Eget kapital 
Balanserat resultat 3 468 901 3 392 303 
Årets resultat -4 669 76 598 

3 464 232 3 468 901  

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 1 766 781 596 894 
Aktuell skatteskuld 47 567 29 822 
Övriga skulder 241 720 196 364 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 10 813 197 8 079 045 

12 869 265 8 902 125 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 16 333 497 12 371 026 
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NOTER 
Belopp i kr om inget annat anges. 

NOT I: REDOVISNINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Giva Sveriges styrande riktlinjer, 

årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (1(3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

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

nedan. 

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. 

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 fullgjorts och upphörts. 

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfållet till anskaffningsvärde, inklusive 

eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. 

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. 

'.4)“ 
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Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde 

med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. 

Övriga finansiella skulder 
Övriga finansiella skulder redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 

transaktionskostnader. 

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 

Ersättningar till anställda  O'er  avslutad anställning 
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller 

förmånsbestämda. Stiftelsens planer har klassificerats som avgiftsbestämda. 

Vid avgiftsbestämda 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. 

Avesbestämda planer 
Avgifter 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 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. 
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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. 

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: GÅVOR OCH BIDRAG 

Gåvor som redovisats i resultatrilkningen 

2019 2018  

Insamlade medel 
Allmänheten 882 501 736 340 
Företag 9 399 384 3 014 000 
Externa stiftelser och fonder 408 000 500 000 
Summa gåvor 10 689 885 4 250 340 

Bidrag som redovisats som kaki` 
Insamlade medel 
Allmänheten 400 000 400 000 
Företag 310 000 130 000 
Externa stiftelser och fonder 3 497 491 5 448 570 
Summa insamlade medel 4 207 491 5 978 570 

Offentliga bidrag 
Staten 2 152 737 2 930 761 
Summa offentliga bidrag 2 152 737 2 930 761 

Summa bidrag 6 360 228 8 909 331 

NOT 3: NETTOOMSÄTTNING 

Nettoomsättning per rörelsegren 

2019 2018  

Försäljning Pins/T-shirts/Affischer 13 100 26 231 
Försäljning av externa kurser 473 092 458 494 
Försäljning Kuben 660 000 571 530 
Licensavgifter 9 000 9 000 
Övrig försäljning 43 832 18 491 

1 199 024 1 083 746 

Nettoomsättning per geografisk marknad 
Sverige 1 199 024 1 083 746 
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NOT 4: OPERATIONELL LEASING 
2019 2018 

Leasingavtal där organisationen är leasetagare 

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal: 

Inom ett år 657 816 646 800 
Mellan ett och fem år 1 973 448 2 587 200 
Senare än fem år 

2 631 264 3 234 000 

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 703 571 1)  183 000 

1) Årets hyreskostnader har ökat på grund av att stiftelsen flyttade till ett större kontor 1 januari 2019. 

NOT 5: ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN TILL 

STYRELSEN 

2019 2018  

Medelantal anställda 
Medelantal anställda bygger på av stiftelsen betalda 
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. 

Medelantal anställda har varit 13 10 
varav kvinnor 10 9 
varav män 3 1 

Löner, ersättningar m.m. 
Löner, ersättningar, sociala kostnader och 
personalkostnader 
har utgått med följande belopp: 

Löner och ersättningar 4 835 385 4 190 778 
Pensionskostnader 279 046 196 075 
Sociala kostnader 1 611 637 1 382 836 

6 726 068 5 769 689 

NOT 6: RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 

Räntekostnader, övriga 

2019 2018 

141 2 294 
141 2 294 
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NOT 7: FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 

2019-12-31 2018-12-31 

Upplupna intäkter 977 355 854 413 
Lokalhyra 164 455 
Förskott leverantör 29 500 
Licenser 9 516 59 719 
Övriga poster 6 720 

1 151 326 950 352 

NOT 8: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

2019-12-31 2018-12-31 

Förutbetalda intäkter 10 193 046 1) 7 563 630 
Upplupna semesterlöner 292 463 192 321 
Upplupna sociala avgifter 91 891 60 427 
Övriga poster 235 797 262 667 

10 813 197 8 079 045 

1) Förutbetalda bidrag som kommer omsättas under år 2020-2027. 

NOT 9: VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT 

• Den 17 januari 2020 tände vi ett ljus för Raoul på Raoul Wallenbergs torg samt 

arrangerade en föreläsning för elever på Armémuseum. 

• På Förintelsens minnesdag den 27 januari startade vi lässatsningen "pass it forward". 

Tillsammans med förlaget  Bookmark  skickar vi runt tre klassuppsättningar av boken 

"Natten" till minst 30 skolor tillsammans med ett nyskrivet lärarmaterial. 

• COVID-19 virusets spridning är en väsentlig risk men med hög osäkerhet i vilken 

utsträckning det kommer att påverka organisationen. Under våren 2020 har RWA fått 

ställa in flera lärarträffar och utbildningstillfällen, dock har många gått att utföra digitalt. 

Då vår verksamhet består till stor del av utbildningar och fysiska mötesplatser ser vi stora 

utmaningar, men också möjligheter, till att ställa om delar av vår verksamhet digitalt. 

Situationen har även kraftigt negativ påverkan på de internationella finansmarknaderna 

vilket gör att vårt insamlingsarbete kan påverkas negativt i framtiden. 



Carl Svernlöv 

Michael Wernstedt 

Cecilia Nords öm 

I grid Carlberg 

Cecilia Åhlber 
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Till styrelsen i Raoul Wallenberg Academy, org. nr 802424-1740 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalande 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Raoul Wallenberg Academy för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

— identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kon-
troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighet-
erna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Raoul Wallenberg Academy år 2019. 

Enligt vår uppfattning har någon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 
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Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelsela- 
gen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 
avseende: 

— företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen el-
ler om det finns skäl för entledigande, eller 

— på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse-
förordnandet eller årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 

Stockholm den 2020-  06 —0 2. 

KPMG AB  

att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går ige-
nom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande. 

Fredrik Sjölander 

Auktoriserad revisor 
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ANALYSMODELLEN INFÖR REVISIONSBERÄTTELSENS AVGIVANDE 

Raoul Wallenberg Academy 2019 

Eventuella väsentliga oberoende och etikfrågeställningar/problem och deras hantering 

ANALYSMODELLEN - Ansvarig revisors prövning enligt analysmodellen innan avgivande av revisionsberättelse 

Samtliga uppdrag som genomförts för klienten har beaktas vid nedanstående bedömning 

Underlag som visar genomförda uppdrag biläggs (t ex från Kundsök) obs, inte bara egna uppdrag 
Ref 

Ansvarig revisors bedömning mot bakgrund av samtliga uppdrag under revisionsuppdragets genomförande 

Nya omständigheter som föranleder ny prövning har inte framkommit 

Nya omständigheter har framkommit varvid ny prövning genomförts (ny Analysmodell ifylls) • 
Ref 

Slutsats 

Inget hinder rörande oberoendet har framkommit inför avgivande av revisionsberättelse 

Hot mot oberoendet har identifierats, kontakta stab Legal Support E 
Ref 

Ansvarig revisor 

Underskrift 

- Fredrik Sjölander 2020- (X: e 

Anställningsnummer Anställningsnummer 4091 
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