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ÅnsnEDovrsNrNc 2019
Styrelsen och direktören för Stiftelsen Raoul Wallenberg lnstitutet för mänskliga rättigheter och
humanitär ratt, organisationsnummer 845001-3548, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret
1 januari - 31 december 2019.
Stiftelsen har sitt säte iLunds kommun, Skåne län. Stiftelsens adress är box 1155,221 05 Lund.
Besöksadress är Stora Gråbrödersgatan 17 B.
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Verksamhet
lnstitutets uppdrag är att främja universell respekt för mänskliga rättigheter och humanitär rätt
genom forskning, akademisk utbildning och utvecklingsprogram riktade till nyckelaktörer i utvalda
samarbetsländer.

Forskning och akademisk utbildning utgör kärnan i institutets verksamhet och genom denna bidrar
institutet till att konkretisera och flytta fram positionerna för de mänskliga rättigheterna. Detta arbete
kombineras med ett omfattande internationellt program för kapaciteisutveckling inom området
mänskli ga rätti gheter.

lnstitutet har, förutom i Lund, kontor i Stockholm, Nairobi, lstanbul, Amman, Jakarta, Beijing, Phnom
Penh och Harare. Utlandskontoren bedriver internationella kapacitetsutvecklingsprogram och
finansieras av Sida och andra bidragsgivare.

Stiftare
Raoul Wallenberg lnstitutet bildades 1984 av docent Göran Melander och universitetslektor Leif
Holmström, då verksamma på juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
Stiftelsen är en allmännyttig ideell stiftelse.

Resultat och finansiell ställning
Verksamheten expanderar successivt och totala ¡ntäkter för året uppgick till 105 440 kSEK, vilket är
en ökning med 13% fràn föregående år (93 261 kSEK) och ¡nstitutets högsta omsáttning hittills. Årets
resultat efter finansnetto uppgick till -413 kSEK. lnga dispositioner har gjorts. lnstitutets verksamhet
är beroende av årliga donationer och bidrag. Dessa uppgick under året till 102 538 kSEK och intäkter
från konsultverksamhet med mera uppgick hll 2 902 kSEK. lnstitutet har för närvarande endast ett
mindre grundanslag varför direkta bidrag fór program och aktiviteter är nödvändiga. Detta gör att
volymen av bidragsfinansierade projekt är betydelsefull för att gemensamma kostnader ska kunna
täckas.
Balansräkningen uppvisade på bokslutsdagen ett eget kapital på 15,5 MSEK, vilket gav en soliditet på

33%.
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Verksamhetens intäkter
Resultat efter finansiella
Nettoresultat
Balansomslutn
o/o

7A421

78 439

-2 173
-2 173

-802
-802

-2 668

15 918

22 194

23 001

54 523

49

93 261

104

45o/o

29o/o

-1 872

52237
44o/o

óo
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VERKSAMHETSÅRET 2019
Väsentl ig a händelser under verksamhetdref

r

lnstitutets internationella program fortsatte att utvecklas med fler anställda utomlands och med nya
partnersamarbeten.

'Sidabeviljadenyamedel förinstitutetsTurk¡et-programförperiodenjuli 2019till december2020.Beviljade
medel uppgår till totalt 14 677 kSEK,

.

Sida beviljade nya medel för det Regionala Afrika-programmet för perioden 2019-2021 med totalt 50
MSEK.

¡

.

lnstitutet genomförde ett UNHORJinansierat pro1ekt i Myanmar. Projektet var det tredje och avslutande
avseende statslösa personers rättigheter.

I samarbete med Lunds universitetet genomfördes för tredje året i rad "Summer Academy for Young
Professionals", en utbildning för unga yrkesverksamma inom offentlig förvaltning och civilsamhälle.

o lnstitutet genomförde i samarbete med

Civ¡l Rights Defenders ett projekt om Clinic Legal Education.
Projektet finansieras av Vinnova och fortsätter under 2020.

.

lnstitutet genomförde i samarbete med Lunds universitet ett projekt kallat "Hållbara, inkluderande och
klimatresilienta städer (HIKS). Projektet finansieras av Svenska lnst¡tutet som eti pilotprogram avseende
Kapacitetsutveckling för Agenda 2030.

.

lnstitutet genomförde för fjärde året den uppskattade "RWl Human Rights Film Festival" i samarbetet med
biografen Kino i Lund.

.

Under hösten genomförde institutet en kartläggning avseende möjligheterna för framtida stöd

till

universitetet i Havanna, Kuba. Projektet finansjerades av International Legal Assistance Consortium och
avsikten är att inleda ett program på Kuba under 2020.

¡

Nya forskningsanslag erhölls under året från Vetenskapsrådet, Ludwig Boltzmann Foundation i Wien,
Formas med flera.

¡¿

4

.
.

Samarbetet med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, fortsatte med ett nytt projekt för kartläggning
av SKRs arbete med mänskliga ráttigheter.

I oktober etablerade institutet ytterligare ett utlandskontor. Denna gång i Harare, Zimbabwe. Program
detta land med lokala aktörer har bedrivits från Lund sedan 2016 och med kontoret planeras ett fórdjupat
och utökat samarbete med lokala aktörer.

i

r

lnstitutet genomförde

e

lVed finansiering från NATO genomforde institutet en konferens med temat "The protection of persons
with Disabilìties in Armed Conflict".

r

i

samarbete med OSSE en konferens for att uppmärksamma The Lund
Recommendations on the Effective Participation of National l\¡linorities in Public Life, vilka antogs 1999.

I december tecknade institutet ett nytt ramavtal med Sida för perioden 2020-2024. Avtalet stipulerar
villkoren för internationellt utvecklingssamarbete.

För utförligare beskrivning av ¡nstitutets verksamhet hänvisas till "Year in Review 2019" vilken finns iillgänglig
på institutets hemsida www.rwi.lu.se.

lnvesteringar
Kontorsinventarier inköpta på institutets fältkontor ersätts av medel inom respektive program och
kostnadsförs därfór direkt. På huvudkontoret i Lund har inventarier under året anskaffats för 218 478 SEK
(56 741).

Lil<ttiditet

lnstitutet har inga lån. Beviljade projektbidrag utbetalas delvis

i forskott,

vilket förklarar den på

bokslutsdagen goda likviditeten.

Sty,elseañetet

u nder

vet*sm hetsårct

Under året har lyra styrelsemóten genomförts, varav ett var ett tvådagars strategimöte. Styrelsen
behandlar i första hand frågor av strategisk och ekonomisk karaktär. En kommitté för fundraisingfrågor

är utsedd och verksam. Under året avgick Lena Ek som ledamot och Anne Ramberg tillträdde som
ledamot.

Fnmtida utveckling
Coronapandemin och dess följdverkningar kommer att påverka institutets omfatiande verksamhet
med iniernationella program och kontaktytor. Planering har ¡nitierats för en utökad digitalisering
av verksamheten. I vilken omfattning och i vilka formen detta kommer att ske är i nuläget mycket
svårbedömt.
Målsättningen är generellt att institutets verksamhet, och därmed finansieringsbas, ska breddas.
Fokus för institutets fundrasing kommer därför framöver att vara finansiering till institutets forskningsoch utbildningsverksamhet samt bibliotek.
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Förändring

¡

eget kapital kSEK

Belopo vid årets inqåno

2019-12-31

2014-12-31

15 918

18 091

Förändring annat eget kapital för särskilda ändamål

0

0

-413

-2 173

15 505

15 918

Arets resultat

Belopp vid årets utgång

Resultatdisposition
Arets underskott uppgår till 413 kSEK, jämfort med ett underskott pà 2 173 kSEK föregående år. Underskott och balanserad vinst överföres i ny räkning.

RESULTATRÄKNINGAR

KSEK

Stiftelsens ¡ntäkter

Not

2019

2018

102 538

91 133

2 902

2 128

o

Bidrag
Övriga intäkter

Summa intäkter

't05 440

93 261

-51 423

-42975

Stiftelsens kostnader
Direkta projektkostnader

0vriga externa kostnader

4,5

Personalkostnader

6

Avskrivning inventarier

7

Summa kostnader

Verksamhetsresultat

-12 010

-11 491

-42

5A1

-41 004

-109

-97

-106 123

-95 567

-683

-2 306

272

135

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

Resultat efter f¡nans¡ella poster

-t
-413

-2173

-413

-2173

Dispositioner

Årets resultat

?+

BALANSRA,KNINGAR

ksËK

Not

2019-12-31

2B1A-12-31

flLLGÄNGAR
Anläggn¡ngst¡llgångar
lnventarier

7

325

215

325

215

Kundfordringar och uppdragsgivare

2 413

2 090

Övriga fordringar

1 310

1 050

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter

2296

2320

Summa anläggn¡ngstillgångar

Omsättningst¡llgångar
Kortf ristiga

fo

rd r i ngar

Summa kortfristiga îord ringar

I

6 019

5 461

Kortf r isti g a placeri ngar
Kassa och bank

o

13 000
27 334

I 079
40 768

Summa omsättn¡ngstillgångar

46 354

54 308

SUMMA TILLGÅT.¡CEN

46 678

54523

10 829

13 003

5 089

5 089
-¿ ttó

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget

kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Annat eget kapital för särskilda ändamål
Årets resultat

10

Summa eget kapital

-413
15 505

15

9r8

Avsättn¡ngar
Avsättning för skadeståndsanspråk

Summa avsättn¡ngar

11

100

100

100

100

2 472

2392

1 856

1 267

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

12

Skatteskuld

6t

,JO

10 209

Upplupna kostnader

13

12 037

Beslutade ännu ej utbetalda bidrag
Förutbetalda intäkter pågående projekt

284

942

14

14 363

23 659

Summa kortfr¡stiga skulder

31 074

38 505

SUMMA SKULDER OCH EGETKAPITAL

46 678

54523

ü
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20r9

20"t8

-413

-2 173

109

97

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekap¡tal

-304

-2076

Förändring av fordringar

-559

-949

KASSAFLÖDESANALYSER

KSEK

Den löpande verksamheten
Resultat efter finans¡ella poster
Justeringar fór poster som ej ingår i kassaflödet:
Avskrivningar

Förändring av leverantörsskulder
Förändring av övriga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten
I

80

152

7 511

2268

-8294

-605

nvesteringsverksamheten

Förvärv av materiella an¡äggningstillgångar

-¿ to

Kassaflöde från ¡nvester¡ngsverksamheten

-218

-57

Årets kassaflöde

-8 513

-662

Likvida medel vid årets början

48 847

49 510

L¡kv¡da medel vid årets slut

40 334

48 848

NOTER

Not

I

@etopp ikSEK om ¡nget annat anges)

Redovisningsprinciper

Al I mâ n n a re dov i sn i n gsp ri n ci p e r
Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3)

Intäktsredovisning
Erhållna bidrag från Sida och liknande bidragsgivare redovisas i enlighet med BFNAR 2012:1.

Erhållna bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Intäkten
redovisas samma räkenskapsår som stiftelsen redovisar den kostnad bidraget är avsett att täcka.
Erhållna bidrag som ¡nte redovisas som intäkt redovisas som skuld. Hyresintäkter redovisas i den
period uthyrningen avser. Ränteintäkter redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivräntemetoden.

Tjänsteuppdrag
Tjänsteuppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att uppdraget utförs. Upparbetad, ej
fakturerad intäkt tas i balansräknlngen upp tjll det belopp som beräknas bli fakturerat.
'Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges,

,rû,,
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Skatter
Huvuddelen av ¡nstitutets verksamhet faller under reglerna för allmännyttigt ideellt ändamål och
är därmed skattebefriade. Redovisad skattefordran eller -skuld avser enbart särskild löneskatt på
pensionsförmåner.

En mindre del av verksamheten avser upphandlade uppdrag och tjänster och deklareras som
skattepliktig. Under 2019 uppgick den skattepliktiga verksamheten till 2,7% av totala intäkter och
redovisade ett skattemässi gt underskott.

Avskriv n ingspri nci per för anl äggn i ngstillgå ngar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad livslängd
Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.
Följande procentsatser för avskrivningar tillämpas från och med 2015:

Materiella
Kontorsmöbler och dylikt
Kontorsmaskiner

20%
20o/o

Redovisning av leasing
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal
(operationella),

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs.

Avsättningar
Avsättningar upptas till det belopp som beräknas komma att utbetalas.
Eget kapital
Ursprungligt stiftelsekapital utgör 362 250 SEK. Övrigt eget kapital är ackumulerat överskott sedan
år 2000, Det ackumulerade overskottet motsvarar 1,1%o av totala intäkter under motsvarande period.
Årliga överskott har balanserats i ny räkning för att stärka institutets soliditet och stabilitet. Det
egna kapitalet används för att täcka underskott, vilka kan uppstå på grund av cykliska variationer
i de bidragsfinansierade programmens omfattning, och för strategiska satsningar inom ramen för
institutets verksamhet. Ackumulerade underskott under perioden 2013-2019 uppgick till 9,7 N/SEK.

Annat eget kapital för särskilda ändamâl
Styrelsen kan, de år verksamheten visar överskott, besluta att viss del av överskottet ska avsáttas till
annat eget kapital för särskilda ändamå|. Dessa ändamål är normalt av strategisk karaktär. Förutom
avsättning till specifika ändamål kan styrelsen avsätta till den så kallade Projektfonden. Utnyttjande
av Projektfonden beslutas av direktören. Övriga avsatta medel utnyttjas efter beslut av stvrelsen.

*
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Not

Uppskattningar och bedömningar

En arbetsrättslig tvist föreligger med en tidigare medarbetare i Kenya sedan 2016. Tvisten avser krav

på skadestånd på grund av, enligt motparten, uppsägning utan saklig grund. lnstitutet och dess
juridiska ombud menar att uppsägningen är korrekt gjord. Ett eventuellt skadestånd enligt kenyansk
rätt kan komma att utgå. Såväl belopp som sannolikhet är mycket svårbedömt. lnstitutet har valt
att reservera 100 000 SEK, vilket motsvarar ett års lön. Beloppet redovisas som en avsättning
i

balansräkningen.

Notg
Sida

Sfiffersers intäktet

1)

ILAC

2019

2018

92 797

82 096

4 457

UNICEF

0

Open Soc¡ety Foundations

0

I

âÃ

402

Nordiska Ministerrådet

óz

UNHCR

588

446

Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser

259

427

Marianne och Marcus Wallenbergs St¡ftelse

2 365

1 727

Övriga forskningsbidrag

1 263

Övriga erhållna bidrag
Övriga intäkter

Totalt
1)

627
303

2902

2 128

105 440

93 261

2019

2018

Av erhållna bidrag har 6 962 vidareförmedlats till annan part (8 929).

Not
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Ersãttningar till revisorer

Revisionsarvoden, Grant Thornton

115

Revisionsarvoden, Jordanien

¿J

23

Revisionsarvoden, Turkiet

25

55

Rådgivning, Grant Thornton

Totalt

I

44

172

279

Avser revision av juridiska enheter. Revison av bidragsfinansierade projekt tillkommer,

Hyres- och leasingsavtal

^rot5
hyres- och leasingkostnader

t¡il

Framtida êj uppsägningsbara avgifter uppgår till
- inom ett år
- mellan två och fem år
- efter fem år
Inga avgifter är variab¡a.

2019

2018

5 307

5 197

3 123

2 346

9 816
0

101

0

2r
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Anställda och personalkostnadet

Formellt anställd personal utgörs av personal på kontoren i Lund, Stockholm, lstanbul, Amman, Phnom
Penh från maj 2019 samt ansvar¡ga chefer på utlandskontoren. Övrig personal verksam vid utlandskontoren
hyrs in via s k "human resource providers". Kostnaderna för denna personal ingår under personalkostnader
i resultaträkningen, men redovisas ej nedan under lönekostnader. Under året uppgick ersättning för

lokal personal till 6 075 kSEK, fördelad på i genomsnitt 18 personer. I posten personalkostnader ingår
även boende- och andra levnadsomkostnader för utlandsstationerade kontorschefer samt ovriga
personalkostnader såsom vidareutbildning, friskvård, personalrepresentation etc.

2ntq

Mede¡antalet anställda

varav
kv¡ñnôr

2018

vafav
kvinnor-

o/n

Sverige

29

600/o

ô¿

Övriga länder

17

59o/o

4

53o/o

Totalt

46

600/o

36

54o/o

Löner, andra ersättn¡ngar och
sociala kostnader

,n1g

54o/o

2018

Ledande befattn¡ngshavare
47

46

2 116

2 069

t1
^3i
29796

19 816

- styrelsens ordförande
- direktör och biträdande direktör

Övrioa anställda

Totala löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

I

703

2 224

17 702

I

067

2 242

Alla pensionsutfästelser är avg¡ftsbestämda och har övertagits av förs¿ikr¡ngsbolag eller annan extern part. Av
pensionskostnaderna avser

41

8 (436) stiftelsens direktör och biträdande direklör.

Löner och andra ersättnincar fördelade per land
Sverige
Övriqa lånder

2019

201fJ

16 260

16274

I 3ót

3 541
't9 8f 6

23796

Totalt

Könsfördeln¡nq i Raoul Wallenberg lnst¡tutets ledn¡no

2019

2018

kvinnor/män

kvinnor/män

Styrelse

4/4

4/4

Ledningsgrupp

4/4

5/5

2019-12-31

2018-12-31

2933

2876

NotT
I

Materiellaanläggn¡ngstiilgängar

ngående anskaff ningsvärde

zto

57

Utgående ackumulerade anskaffn¡ngsvärden

3 151

2 933

ngående avskrivningar

2 718

2620

Årets inkop

I

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

109

o7

2826

2718

325

215

Þ
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Förutbetalda kostnader ach upplupna intäkter

2019-12-31

2018-12-31

Förutbetalda hyror

945

Skolavg¡fter

102

Försäkringspremier

721

241

332

300
3ô0

Licensavgifter administrativa system
Pågående bidragsfinansierade projekt
Övriga poster

Kortfristiga placeringar

^rot

ó¿

427

2296

2520

2019-12-31

2019-12-31

Bokfört värde

Marknadsvärde

SEB Total Försiktig

B

SEB Dynamisk Räntefond SEK Lux

5 000

Totalt

Not

10

oz

115

Totalt

9

910

Annat eget kapital för särskilda ändamâl

000

I

160

13 000

5 009
13 169

2019-12-31

2018-12-31

Organisat¡onsutveckl¡ng
Kommunikat¡on/fundraising

76

76

168

¡bõ

Strategiprojekt

479

479

Projektfonden

4 366

4 366

Totâlt

5 089

5 089

2019-12-31

2014-12-31

Not
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Avsättningar

Avsättning för skadestånd på grund av
arbetsrättslig tvist i Kenya

100

100

Totalt

100

100

Not

12

2019-12-31

övriga kortfristiga skutder

2A't8-12-31

Bankränta m.m. att återbetala till bidragsg¡vare
Övriga poster

192

o

I

Crcrl)

1 258

Totalt

f

856

1 267

lnga av skulderna förfaller senare än efter fem år.

Not
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Upplupna kostnader och f¿i'rutbetalda intäkter

Upplupna lóner och semosterskuld

2019-12-31

2018-12-31

o ouÖ

3 210

Upplupna soc¡ala avgifter

957

962

Arbetsgivaravgifter

635

462

7 138

5 575

12037

r0 209

Övriga upplupna kostnader

Totalt
lnga av skulderna förfaller senare än efter fem

år. Ut

12

Not

14

Förutbetalda intäkter pàgâende projekt

Internationella utvecklingsprojekt
Vetenskapsrådei

2018-12-31

2019-12-31

22 747

13 007

0

J/

Stiftelsen Justa Gardi

198

385

Civil Right Defenders/Vinnova

281

0

NATO

133

0

Ludwig Boltzmann Foundation

293

0

Nordiska Ministerrådet

277

0

Martin Alexanderssons fond

127

157

0

250

Vinge Advokatbyrå

Totalt

10

120

't4 363

659

Inga av skulderna förfaller senare än efter fem år

Not

a
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Händelser eîter verksamhetsârets utgång

Sida har beviljat förlängningar av institutets program i Belarus och Kina under 2020. Anslagna medel uppgår
till 10,5 respektive 10,2 MSEK.

a

.
a

Sida har beviljat förlängningar av institutets program i Kenya under första kvartalet 2020. Ansökan avseende
nytt program under perioden 2020-2024 är under behandling av Sida.
Sida har även beviljat ett nytt program i Kambodja for perioden 2O2O-2O22. Anslaget uppgår till 33 MSEK.

Före utbrottet av coronapandemin var institutels plan en fortsatt expansion av de internationella
bedöms komma ha en väsentlig påverkan på innevarande års planerade
personal
både i Lund och utomlands arbetar sedan i slutel av mars huvudsakligen
verksamhet- lnstitutets
hemifrån. Ett omfattande arbete har gjorts för att säkerställa en effektiv verksamhetsstyrning och en god
programmen

1ör 2O2O. Pandemin

arbetsmiljö under dessa nya förutsättningar. Verksamhetens innehåll är också fortlÖpande föremål för
analyser för att minska och möta idenlifierade risker. Planering och processer har initierats för att mot
bakgrund av delvis nya förutsättningar anpassa verksamheten.

Not
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Stâllda sàkerheter och Eventuallörpliktelser

Stållda säkerheter
a

lnga

Eventualförpli ktelser

.

Uppsägningskostnader vid en framt¡da nedläggning av något av lnst¡tutets utlandskontor. På bokslutsdagen

I

uppgick dessa förpl¡ktelser till ca 300 kSEK.
Skadestånd avseende arbetsrättslig tvist ¡ Kenya, utöver avsatt belopp på 100 kSEK.
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Till styrelsen i Stiftelsen Raoul Wallenberg Institutet för mänskliga rättigheter och humanitàr ràtt
Org.nt. 845001-3548
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk instzillning undet hela revisionen.
Dessutom:

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört

. identifierar och bedömer vi riskema för väsendiga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa betor på oegendigheter eller m.tsstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga fòr att utgöra en grund för våra uttalande¡. Risken för
att inte upptäcka en väsendig felaktighet till fölid av oegendigheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsikdiga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av

en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Raoul

\üallenberg Institutet för mänskliga rättigheter och humanitfu rätt för
ãr 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättâts i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsendiga avseenden rättvisânde
bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2019 och
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen âr förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

intern kontroll.

.

skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens intema kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder
som uir låimpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

Grund för uttalanden
Vi ha¡ utfört revisionen enligt Inte¡national Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder besk¡ivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är

.

utvä¡derar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som anv2inds
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.

oberoende i förhallande till stiftelsen enügt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt frlllgfort vårt ytkesetiska ansvar enligt dessa krav.

. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av fusredovisningen. Vi
dra¡ också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det 6nns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 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 vi i
revisionsberättelsen füsta uppmdrksamheten på upplysningerna i
årsredovisningen om den vâsentliga osäkerhetsfaktom eller, om
sådana upplysningar åir otillräcküga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatset baseras på de revisionsbevis som
inhärmtas fram till dâtumet för revisionsbe¡ättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhålianden göra att en stiftelse inte längre kan
fortsätta verksamheten.

Vi

anser att de revisionsbevis vi har inhämtat ?ir tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vara uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det dr styrelsen som har ansvaret för att års¡edovisningen upprättas
och att den ger en rätwisande bild enligt årstedovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den intema kontroll som den bedömer är
nödvändig för âtt upprättâ en årsredovisning som inte innehå-ller några
väsendiga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegendigheter eller
misstag.

Vid upprättandet av åtsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av stiftelsens förrnâga att fortsätta verksamheten. Den
upplyser, nár så är tillampligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan âtt fortsätta verksamheten och att använda antâgandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen âvser âtt likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt altemativ till att göra nâgot av dettâ.

. utvdrderar vi den övergripande presentadonen, struktuten och
innehållet i årsredovisningen, d¿iribland upplysningama, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionema och
händelsema på ett sätt som ger en räwisande bild.

Revisorns ansvar
Y fut

mãtr.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också

àt aft uppnå en rimlig grad av såfüe¡het om huruvida

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsendiga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och
att lâmna en revisionsberãttelse som innehåller våta uttalanden. Rimlig
säkerhet rir en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti fór att en
¡evision som utförs enügt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlìg felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegendigheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsamans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som använda¡e fattar med
grund i årsredovisningen,

informera om betydeisefrrlla iakttagelser under revisionen, dåiribland
de eventuella betydande brister

identifierat.
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i den interna konttollen som vi
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Rapport om andra ktav enligt lagar och andta

författntngar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Raoul Wallenberg Institutet för
mänskliga rättigheter och humanitär ràtt för

ãLt

2079.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller arsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god ¡evisionssed i Sverige. Vå,rt ansvar
enligt denna beskrivs nä.rmare i avsnittet "Revisoms ansvar". Vi är
oberoende i förhâllande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt frrllgiort vårt yrkesedska ansvar enligt dessa krav.

Vi

anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamå'lsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det rir styrelsen som har ansvaret fôr förvaltningen enligt stiftelselagen
och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vfut mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande, dr att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsendigt
avseende:

. företagit någon åtgzird eller gjort sig sþldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningssþìdighet mot stiftelsen, eller om det
finns skál för endedþnde, eller
.

på något annat sätt handlat

i strid med stiftelselagen,

stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet zir en hög grad av säkerheg men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtg:irder eller försummelser som kan föranleda
ersättningssþldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige a¡vänder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk instállning
unde¡ hela tevisionen. Grânskniûgen av förvaltningen grunda-r sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebzir att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgzirder, oruåden och
förhållanden som âr väsendiga för verksamheten och dzir avsteg och
överträdelser skulle ha srirskild betydelse för stiftelsens situation. Vi
går þnom och prövar fattade beslut, beslutsundedag, vidtagna
åtgärder och and¡a förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Malmö den 29

þn2020
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