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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 
Att agera mot orättvisor är lika viktigt då som nu som alltid. Raoul Wallenberg Academy grundades 
år 2001 av bland andra Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren. Vi rustar unga att agera med 
civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och 
främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, 
skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges 
nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap 
som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en 
motståndskraftig demokrati. 
 
RWA innehar 90-konto (bankgiro: 900-4706) och är medlem i Giva Sverige. 
 
MEDARBETARE OCH STYRELSE 
RWA hade under 2020 13 anställda och ett tjugotal volontärer. 
 
Styrelse 
Styrelsen består av åtta ledamöter. Inget styrelsearvode utgår till styrelseledamöterna. Under året 
höll styrelsen sju protokollförda möten. 
 
Cecilia Nordström, ordförande 
Verksam inom Tällberg Foundation och styrelseordförande för Berättarministeriet. 
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Aida Hadzialic 
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 Åhlberg 
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 Carlberg 
Författare och journalist och har skrivit den hyllade biografin “Raoul Wallenberg, Det står ett rum 
här och väntar på dig…” (Norstedts, 2012). Invald i Svenska Akademien 2020.  
 
Michael Wernstedt 
Jurist och social entreprenör, tidigare generalsekreterare (2012-2016) på RWA. 
 
Olle Wästberg 
Politiker, publicist och diplomat. År 2011–2013 var han regeringens samordnare för Raoul 
Wallenbergåret som inföll 2012. 
 
Sven Hagströmer  
Medgrundare av RWA och släkting till Raoul Wallenberg. Styrelseordförande i Creades, en av 
grundarna till Berättarministeriet och även grundare till Stiftelsen Allbright. 
 
RESULTAT 
Årets resultat är -22 300 SEK. 
 
 
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 2020 har RWA haft nära samarbeten med personer, organisationer och myndigheter såsom 
Ashoka Nordic, Fryshuset, Lärargalan, Nobelmuséet, Raoul Wallenberg Differencemakers och 
Svenska Institutet. 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, Baker McKenzie, Bookmark förlag, 
Ckcc Cecilia Kragsterman, Cision, Gullers Grupp, KPMG, LiveArena AB, Mgruppen, 
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Need+Mannerfeldt group AB, Oh My!, Rix Trade, Salesforce, Selfleaders, 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. Ett 15 personer har arbetat frivilligt i jurygrupper för utmärkelsen Ungt 
Kurage och Raoul Wallenbergpriset. Utöver detta har vi en icke-arvoderad styrelse som träffas 
regelbundet under året för möten och strategiskt stöd.  
 
Uppskattningsvis uppgår tiden för pro-bonostöd och volontärarbete till cirka 700 timmar. 
 
Stiftelsen har fått ekonomiskt stöd från följande företag: 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, Hugo Stenbecks Stiftelse, Jacob 
Wallenbergs Stiftelse, Karl-Johan Persson, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Mats 
Klebergs stiftelse, Nina Lagergren, Regeringskansliet, Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond, 
Stiftelsen Natur & Kultur, Vinnova samt Åhlen-stiftelsen. 
 
 
 
PERSONALFRÅGOR OCH ANNAN ICKE-FINANSIELL INFORMATION 
Under 2020 har fyra personer avslutat sin anställning. Den 31 december påbörjade 
generalsekreterare Sarah Scheller sin föräldraledighet. Maria Krook Wetterdal är tillförordnad 
generalsekreterare från och med den 1 januari 2021. Även Michael Wernstedt går in under 
perioden som arbetande styrelseledamot med ansvar för strategi och stora givare. 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
År 2020 drabbade viruset Covid-19 världen och pandemin har som följd påverkat såväl hälsa, 
ekonomi och demokrati på olika sätt. RWA har noga följt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och har anpassat verksamheten därefter. I och med smittspridningen har 
RWA, precis som många andra, ställt om och hittat nya digitala lösningar för våra olika 
utbildnings- och skolprogram.  
 
Innan pandemin slog till inleddes dock året traditionsenligt den 17 januari med ljusceremonin 
Ljus för Raoul på Raoul Wallenbergs torg där utrikesminister Ann Linde talade. På Förintelsens 
minnesdag den 27 januari medverkade RWA vid en rad olika minneshögtider och ceremonier. 
Tillsammans med Nobelmuseet anordnade RWA ett samtal om vittneslitteratur där 60 lärare 
medverkade. Med start på Förintelsens minnesdag lanserades även RWA:s samarbete med 
förlaget Bookmark. Under året har tre klassuppsättningar av boken “Natten” skickats ut till 
gymnasieskolor i landet. Boken är ett gripande vittnesmål av Elie Wiesel som överlevde 
Förintelsen. Läsningen avslutas med att eleverna får skriva en reflektion i boken till nästa läsare. 
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Med en nyskriven lärarhandledning kopplad till boken har RWA bidragit till att starta viktiga 
diskussioner kring allas vårt personliga ansvar att agera för medmänsklighet. Alice Bah Kuhnke, 
EU-parlamentariker för Miljöpartiet och som skrivit förordet till Natten, var med i 
marknadsföringen av satsningen och uppmuntrade skolor att delta. 
 
I samband med beslutet om att alla gymnasieskolor stängde sina lokaler och gick över till 
fjärrundervisning ville RWA belysa vikten av att fortsatt arbeta med värdegrundsfrågor även i 
digitala klassrum. RWA erbjöd nya skolmaterial som kunde användas direkt i det digitala 
klassrummet, samt verktyg för att stödja lärare och pedagoger. Bland annat bjöds elever inom 
Kubprogrammet in till veckocoachning i självledarskap vid 7 tillfällen under perioden april-maj. 
Även två gästföreläsare, Hanna Gerdes, föreläsare inom mänskliga rättigheter, och Christina 
Andersson, forskare KI, medverkade. Sammanlagt deltog 78 personer och uppskattningsvis var 
hälften av dessa unga i åldern 15-21 år. 
  
Den 24 februari lanserades Play-kanalen “RWA-Play” i samarbete med Live Arena. Med RWA-
Play är ambitionen att bidra med infrastruktur för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan lärare 
och annan skolpersonal i hela Sverige kopplat till skolans värdegrundsuppdrag. Tips, verktyg och 
reflektion inom det olika områdena civilkurage, självledarskap och om att väcka ungas 
samhällsengagemang har nu samlats i en gemensam bank för andra att ta efter och anpassa till 
respektive årskurs och klassrum. Under 2020 hade vi 5 000 unika visningar på kanalen. 
 
Dessvärre ställdes årets slututställning inom Kubprogrammet in. Utställningen, som vanligtvis 
samlar tusentals elever, ersattes av en nätverksträff för lärare och elever i anslutning till Raoul 
Wallenbergs dag. Under året stod en stor av det praktiska arbetet med kuberna still och av det 
skälet har varje kubskola erbjudits att ha kvar sin kub utan kostnad även nästa läsår (HT-
2020/VT-2021) för möjlighet att hinna med det planerade arbetet. Detsamma gäller för de 
internationella kuberna.  
 
Raoul Wallenbergpristagare år 2020 blev Dina och Jovan Rajs. De tilldelas priset för sitt arbete 
med att sprida kunskap om självupplevda erfarenheter från Förintelsen. De använder stor 
kreativitet i att nå ut, utvecklas ständigt i samverkan med unga och knyter an sina erfarenheter till 
dagsaktuella teman. Dina och Jovan arbetar outtröttligt med att sprida kunskapen till barn och 
unga. Genom sitt arbete skapar de en brygga till historien och hjälper oss lära av den.  
 
Juryn bestod av ordförande Michael Wernstedt, styrelseledamot Raoul Wallenberg Academy, 
Amanda Lundeteg, VD Allbright och vice ordförande för juryn, Bodil Sundén, tf 
kommunikationschef Forum för levande historia, Hala Mohammed, Child Safeguarding Director 
på Rädda Barnen, Ingrid Carlberg, författare, Lamin Sonko, Global PR chef Majority, Lena 
Posner-Körösi, medgrundare av Kommunicera, ordförande och medgrundare av Paideia Judiska 
Folkhögskola, samt Niklas Orrenius, journalist. Juryn nominerade fem personer från 
allmänhetens inkomna förslag: Angelica Andersson, Dalarna mot Rasism, Dina och Jovan Rajs, 
överlevande från Förintelsen, Ellen Tejle, Fanzingo, Johan Nordqvist, Juridikfronten och Omid 
Mahmoudi, Ensamkommandes Förbund. 
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Den 27 augusti uppmärksammades Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för civilkurage 
och medmänsklighet. Prisutdelningen livesändes från en studio i samarbete med Live Arena AB 
och Walleniusrederierna. Under dagen sändes även ett mytodrama om Raoul Wallenberg samt ett 
lunchsamtal om civilkurage kopplat till rasism. 
 
Utmärkelsen Ungt Kurage 2020 tilldelades fem unga vuxna som gjort stor medmänsklig skillnad 
för sina medmänniskor, genom att agera med civilkurage och mod. Pristagarna år 2020 blev: 
 
● Samiaullah Amiri och Abdolah Hoseini, 20 år, från Västerås, som uppmuntrar hbtq-

personer att våga komma ut här i Sverige, trots risk för sina liv i hemlandet Afghanistan. 
● Soha Osman, 18 år från Barkaby, som driver organisationen “Ung och trygg” för att öka 

känslan av trygghet hos ungdomar i samhället samt uppmuntra alla att agera med 
civilkurage.  

● Noa Al-Nehlaoui, 17 år från Simrishamn, som hjälpte en kvinna att komma fram till ett 
mycket viktigt möte på Migrationsverket i en annan stad än där hon bodde, när en 
bussförsening riskerade mötet.  

● Tomas Rönning, 17 år från Tyresö, och Melvin Hogart, 17 år från Haninge, som hjälpte 
ett äldre par att ta sig ut från ett brinnande hus.  

● Faisa Nur, 17 år från Borlänge, som mobiliserade elever på sin skola att manifestera mot 
ökad rasism på skolan. 

 
Juryn för Ungt Kurage består av: Jiloan Hamad, fotbollsspelare, Wendy Francis, medievetare och 
opinionsbildare, Bilan Osman, föreläsare och skribent, Beata Kull, grundare av Lärargalan, Peter 
Svensson, grundare av Huskurage, Omid Mahmoudi, grundare av Ensamkommandes Förbund, 
samt Oscar Zia, artist. De fem pristagarna genomförde tillsammans en resa i Raoul Wallenbergs 
anda i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag. 
 
I september startade vårt första ledarskapsprogram för skolledare om att leda i Raoul Wallenbergs 
anda. Det är ett program om motivation, välmående och att göra skillnad för elever, lärare, 
Sverige och världen. Programmet löper under ett år och sker i nära samarbete med företaget 
Selfleaders.  
 
Den 16 oktober, på Chefens dag, lanserade RWA en tryckt guide där vi förklarar våra principer 
och sammanfattar våra rutiner för vår chefslösa organisationsform Teal. Lanseringen skedde 
genom utskick av boken samt ett livesänt samtal mellan Sarah Scheller och Karin Tenelius, 
företagare, VD och ledarskapstränare, om det nya ledarskapet. 
 
I samband med regeringens internationella konferens om Förintelsen (26–27 oktober 2020) 
planerade Rörelsernas museum och RWA att samla till interaktiva samtal om hotet mot 
demokratin. Programmet bytte format med tanke på smittspridningen av Covid-19 och den 
framskjutna Förintelsekonferensen, men både RWA och Rörelsernas museum kom fram till att 
samtalet måste äga rum då högerextremism och rasism inte tar paus. Syftet med samtalet var att 
ge nulägesanalys av den rådande situationen och ge konkreta tips på hur medborgare kan reagera 
och agera mot högerextremism och rasism i sin vardag. Programmet innehöll en föreläsning av 
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Jonathan Leman från Expo, följt av två panelsamtal med forskaren Tina Askanius, 
Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa, samt projektet Amanah.  
 
Den 26 till 31 oktober deltog 36 ungdomar, i åldrarna 15 till 21 år, på årets Changemaker Camp 
på Sätra Brunn i Sala. Under sex intensiva dagar utforskade deltagarna sitt självledarskap, sin 
personliga ledarstil och sitt socialt entreprenörskap. Programmet skedde i samarbete med Ashoka 
Nordic och Mgruppen.  
 
Löpande under 2020 har vi erbjudit digitala månadscoachningar i självledarskap som varit mycket 
uppskattade. Totalt har 135 personer medverkat. Våren 2020 erbjöds även veckocoachning 
särskilt framtaget till elever inom Kubprogrammet. 
 
 
RESULTAT OCH STÄLLNING 
Beloppen visas i tusen svenska kronor (KSEK): 
 

Ekonomisk översikt 2020 2019 2018 2017 
Balansomslutning 14 719 16 333 12 371 9 248 
Intäkter 13 754 18 249 14 243 9 401 
Resultat efter finansiella poster -22 -5 77 231 
Deltagare i stiftelsens program 17 339 23 157 12 566 8 224 

 
1) Intäkterna innevarande år har minskat med 25 procent jämfört med föregående år. Minskningen beror till stor del på att bidrag 
periodiserats till 2021 med anledning av inställda aktiviteter eller omställning till digitala alternativ på grund av  regleringar som 
påverkat möjligheten att driva verksamheten med anledning av coronapandemin. 

 
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. 
 

1
) 
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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 
Under 2021 väntar ett år där vi fortsätter att utveckla vår verksamhet i en tid som präglas av 
pandemin och dess konsekvenser. Vi uppmärksammar även att det var 20 år sedan som RWA 
grundades av bland andra Nina Lagergren. Vi ser med tillförsikt fram emot 2021 där RWA är en 
stark röst som lyfter vikten av ett medmänskligt ledarskap i Raoul Wallenbergs anda.  
  

 
RESULTATDISPOSITION 

            

 
Förslag till disposition av stiftelsens resultat  
   
Till förfogande står   
balanserat resultat  3 464 232 
årets resultat  -22 300 

  3 441 932 
   

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 3 441 932 
 
Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter. 
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RESULTATRÄKNING  
 
Belopp i kr 

    not  2020  2019 
Verksamhetsintäkter        
Gåvor    2  6 525 988  10 689 885 
Bidrag    2  6 731 529  6 360 228 
Nettoomsättning    3  469 385  1 199 024 
Övriga intäkter     27 249  - 
Summa verksamhetsintäkter      13 754 151  18 249 137 

         
Rörelsens kostnader        
Övriga externa kostnader  4  -7 053 685  -11 461 283 
Personalkostnader   5  -6 722 664  -6 792 382 
Summa rörelsens kostnader      -13 776 349  -18 253 665 

         
Verksamhetsresultat     -22 198  -4 528 

         
Resultat från finansiella poster       
Räntekostnader och liknande resultatposter      6  -102  -141 

      -102  -141 
         

Resultat efter finansiella poster    -22 300  -4 669 
         

        
Årets resultat     -22 300  -4 669 
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BALANSRÄKNING 
 
Belopp i kr 
 
    2020-12-31  2019-12-31 
TILLGÅNGAR Not     
 
 
Anläggningstillgångar      

      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andra långfristiga fordringar   150 000  150 000 

   150 000  150 000 
 
Summa anläggningstillgångar   150 000  150 000 
 
 
Omsättningstillgångar      

      
Varulager m.m.      
Råvaror och förnödenheter   -  12 334 

   -  12 334 
      

      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   260 595  51 250 
Övriga fordringar   142 428  440 597 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7  2 447 177  1 151 326 

   2 850 200  1 643 173 
      

Kassa och bank      
Kassa och bank   11 719 046  14 527 990 

   11 719 046  14 527 990 
      

Summa omsättningstillgångar   14 569 246  16 183 497 
      

SUMMA TILLGÅNGAR   14 719 246  16 333 497 
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BALANSRÄKNING 
 
Belopp i kr 
 

      
EGET KAPITAL OCH SKULDER Not     

      
   2020-12-31  2019-12-31 

Eget kapital      
Balanserat resultat   3 464 232  3 468 901 
Årets resultat   -22 300  -4 669 
   3 441 932  3 464 232 

      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   960 823  1 766 781 
Aktuell skatteskuld   67 696  47 567 
Övriga skulder   204 474  241 720 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8  10 044 321  10 813 197 
   11 277 314  12 869 265 

      
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER   14 719 246  16 333 497 
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NOTER 
Belopp i kr om inget annat anges. 
 
NOT 1: REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Giva Sveriges styrande riktlinjer, 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) och BFNAR 
2020:1 (Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset). 
 
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 redovisningstillfället 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.  
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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 efter 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. 
 
Avgiftsbestämda 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                                   
   2020  2019 
 
Gåvor som redovisats i resultaträkningen 
Insamlade medel      
Allmänheten   648 570  882 501 
Företag   5 627 418  9 399 384 
Externa stiftelser och fonder   250 000  408 000 
Summa gåvor   6 525 988  10 689 885 

      
Bidrag som redovisats som intäkt      
Insamlade medel      
Allmänheten   400 000  400 000 
Företag   50 000  310 000 
Externa stiftelser och fonder   4 597 529  3 497 491 
Summa insamlade medel   5 047 529  4 207 491 

      
Offentliga bidrag      
Staten   1 684 000  2 152 737 
Summa offentliga bidrag   1 684 000  2 152 737 

Summa bidrag   6 731 529  6 360 228 
 
 
 
NOT 3: NETTOOMSÄTTNING 
   2020  2019 

      
Nettoomsättning per rörelsegren      
Försäljning Pins/T-shirts/Affischer   13 480  13 100 
Försäljning av externa kurser   320 850  473 092 
Försäljning Kuben   -  660 000 
Licensavgifter   24 000  9 000 
Övrig försäljning   111 055  43 832 

   469 385  1 199 024 
 
Nettoomsättning per geografisk marknad      
Sverige   469 385    1 199 024 

 
1) Intäkterna avseende deltagaravgifter för Kubenprogrammet 2020 har flyttats till 2021 då utställningen för 2020 ställdes in på 
grund av pandemin. 
 
 
 
 

1) 
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NOT 4: OPERATIONELL LEASING      
   2020  2019 
      
Leasingavtal där organisationen är leasetagare 
 
Framtida minimileaseavgifter avseende icke  
uppsägningsbara operationella leasingavtal: 
  Inom ett år   667 314  657 816 
  Mellan ett och fem år   1 334 628  1 973 448 
  Senare än fem år   -  - 

   2 001 942  2 631 264 
 
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter    657 821   

 703 571 
 
 
 
 

NOT 5: ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN TILL 
STYRELSEN 
 
   2020  2019 

      
Medelantal anställda      
Medelantal anställda bygger på av stiftelsen betalda 
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.    
      
Medelantal anställda har varit   12  13 
  varav kvinnor   10  10 
  varav män   2  3 

      
Löner, ersättningar m.m.      
Löner, ersättningar, sociala kostnader och 
personalkostnader     
har utgått med följande belopp:      
      
Löner och ersättningar   4 963 592  4 835 385 
Pensionskostnader   272 008  279 046 
Sociala kostnader   1 386 605  1 611 637 

   6 622 205  6 726 068 
      

 
NOT 6: RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 
 
   2020  2019 
 
Räntekostnader, övriga               102           141 

               102           141 
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NOT 7: FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 
 
   2020-12-31  2019-12-31 

      
Upplupna intäkter   2 251 940  977 355 
Lokalhyra   166 829  164 455 
Licenser   13 599  9 516 
Övriga poster   14 809  - 

   2 447 177  1 151 326 
      
 
NOT 8: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER  
      
   2020-12-31  2019-12-31 

      
Förutbetalda intäkter   9 220 428  10 193 046   
Upplupna semesterlöner   259 292  292 463 
Upplupna sociala avgifter   81 469  91 891 
Upplupna projektkostnader   251 760  - 
Övriga poster   231 372  235 797 

   10 044 321  10 813 197 
      

1) Varav 8,7 (10,2) msek avser förutbetalda bidrag.  
 
 
NOT 9: VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT 

 

● Den 14 januari lanserades skolmaterialet “Story Keepers - För historien vidare” - en app 
om Förintelsen för gymnasiet där elever får möta tre överlevande, Alexander, Livia och 
Renate, som berättar om sina liv från en lycklig barndom till ofattbart mörker under 
Fo ̈rintelsen. Story Keepers lanserades genom ett digitalt event där deltagarna, främst 
lärare, själva fick prova på övningar ur appen. Till lanseringen arrangerade RWA även ett 
högaktuellt panelsamtal med frågeställningen “Hur kan lärare hantera ifrågasättande av 
Förintelsen i klassrummet?”.  

● Den 17 januari 2021 anordnades en digital ljusmanifestation för att hedra minnet av 
Raoul Wallenberg. Programmet sändes på vår egen kanal RWA-play. 

● På Förintelsens minnesdag den 27 januari anordnades ett digitalt skolevent på temat 
vittnesmål i samarbete med Nobel Prize Museum och Judiska muséet där över 2 500 tog 
del av livesändningen. 

● På grund av fortsatt osäkerhet kring framtida politiska beslut och människors och 
företags beteende med anledning av COVID-19virusets spridning är det svårt att 
kvantifiera virusspridningens framtida påverkan på verksamheten. 

1) 1) 
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