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3 414 
barn har besökt  

redaktör Schwartz.

2014 I 
KORTHET

503 
lärare har använt  

Berättarministeriets  
verksamheter.

314
elever har deltagit i  

Mystiska lådan-programmet 
 i klassrummet. 

7 752
barnbesök i  

verksamheter under 
året.

100
aktiva volontärer  
kommer minst en 

gång/termin.

2
verkstäder.

13
events har hållits för 

våra volontärer.

9
författardebutanter.

151
volontärer har utbildats.

Berättarministeriet fortsätter att 

växa. Fler hör talas om oss, fler 

 lärare tar sina klasser till våra 

 aktiviteter och fler barn deltar i  

våra verksamheter.

Mystiska lådan
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Förord
Berättarministeriets existens och verksamhet är  
ett svar på en av de stora utmaningar som Sverige 
behöver hantera. Skillnaderna mellan skolor växer och 
i de socioekonomiskt utsatta områdena ökar antalet 
barn som lämnar skolan utan gymnasiebehörighet.

Drivkraften för Berättarministeriet är en stark  
vilja att ta ansvar för att fler barn ska känna sig 
 trygga i det skrivna ordet och med språket som medel 
få redskapen för att aktivt kunna delta i samhällslivet.
Mycket har hänt sedan vi slog upp dörrarna i november 
2011 till vår första skrivarverkstad i Södertälje. Vi har 
nu ytterligare en skrivarverkstad i Husby, med Järva 
som upptagningsområde, och 27 april 2015 öppnade 
vi en tredje i Hagsätra, även där med biblioteket som 
granne.

Mottagandet av våra program, hos lärare och annan 
skolpersonal, har varit välkomnande och engagerande. 
Vi tar varje dag emot sex klasser från närliggande 
skolor. Tusentals elever har besökt en av våra skrivar
verkstäder och gått något av våra program.

Vi har fått förtroendet av skolförvaltningarna i 
Stockholms stad och Södertälje kommun att stötta 
lärarna i de mest utsatta områdena och på så vis bidra 
till det gemensamma målet att fler barn ska lämna 
 skolan med gymnasiebehörighet. Vi arbetar tillsam
mans för att barnen själva ska kunna forma sin egen 
framtid och utvecklas till kritiskt tänkande samhälls
medborgare. 

Berättarministeriets logotyp är ett pennsvärd  
som symboliserar övertygelsen att kunskap lyfter 
människan från mörkret till ljuset. Genom att rusta 
barnen med pennan som vapen vill vi stärka varje 
enskilt barn och bygga det Sverige vi alla vill vara  
en del av. 

Vi växer så  
det knakar!
År 2011 slog vi upp portarna till vår 
första skrivarverkstad i Luna Kulturhus i 
Södertälje. 18 månader senare var det 
dags för Järva att få en egen skrivarverk-
stad. Den ligger i Husby Centrum, intill 
biblioteket. Berättarministeriets tredje 
skrivarverkstad, som ligger i Hagsätra 
centrum, invigdes i april 2015!  

– Ingen kan göra 
allt, men  alla kan 
göra något.

DILSA 
DEMIRBAG-STEN

Verksamhetsansvarig för 
Berättarministeriet

 Dilsa Demirbag-Sten
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Sven Hagströmer
Ledamot

Sven är grundare och ordförande 
i Avanza Bank och Creades AB 
och en av grundarna till Berättar
ministeriet.

Robert Weil
Ledamot

Robert är styrelseordförande i 
Proventus och en av grundarna 
till Berättarministeriet.

Anna Qvennerstedt
Ledamot

Anna är flerfaldigt belönad 
copywriter och delägare i  
Forsman & Bodenfors.

Anders Lago
Ledamot

Anders, nu förbundsordförande 
i HSB, var i sin roll som kommun
styrelse ordförande i Södertälje 
med och tog initiativ till 
Berättarmini steriets första  
skrivarverkstad i Södertälje.

Kent Löwenberg
Ledamot

Kent är styrelseordförande för  
Scandinavian Steel.

Finin Versteegh
Ledamot

Finin är styrelseledamot i  
Öhmangruppen och volontär  
på Berättarministeriet.

Cecilia Nordström
Styrelseordförande

Cecilia är verksam inom  
Tällberg Foundation och  
styrelseordförande för Raoul 
Wallenberg Academy.

STYRELSE

Berättarministeriets styrelse till-
sattes i augusti 2013. Styrelsens 
medlemmar arbetar ideellt.
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Dilsa Demirbag-Sten
Verksamhetsansvarig

Dilsa är författare och journalist  
och skriver  regelbundet i bland 
 annat DN och GP. Dilsa har  belönats 
med Advokat  sam fundets journalist
pris liksom Natur och Kulturs Johan 
Hanssonpris.

Martina Ekman

Personalansvarig

Malin Hult

Administrationsansvarig

Colette van Luik

Kommunikationsansvarig

Reza Saleh

Programansvarig

Melis Yorulmaz

Volontäransvarig/ 
Barnsäkerhetsansvarig

MEDARBETARE

Berättarministeriets kansli i  
Stockholm samt skrivarverk städerna  
i Hagsätra, Järva och Södertälje.

KANSLI

Erika Charpentier

Verksamhetssamordnare

Jamilla Lind Karlberg

Volontärsamordnare

JÄRVA

Maya Foddis

Verksamhetssamordnare

David Heyman

Volontärsamordnare

HAGSÄTRA

Lisa Hellmark

Verksamhetssamordnare 

Georgia Arvanitopoulou

Volontärsamordnare

SÖDERTÄLJE

Moa Thorsell

Kommunikationskoordinator

Malina Abrahamsson

Program och volontärkoordinator
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VÅRT UPPDRAG

Berättarministeriets  
avsiktsförklaring och vision.

De 4  
kärnvärdena

KREATIVITET
Våra aktiviteter  
bygger på  
kreativitet och  
lustfylldhet.

2.

KVALITET
Verksamheten ska vara ett 
kvalitativt stöd för lärare.  
Den kvalitetssäkras och  
effektiviseras kontinuerligt.

3.

ANSVARSFULLHET
Varje volontär ansvarar för 
maximalt fem barn. Alla volon-
tärer har genom gått utbildning 
och vi kontrollerar deras 
utdrag från polisregistret.

1.

TILLGÄNGLIGHET
Alla aktiviteter är  
kostnadsfria  
och tillgängliga.

4.

Att uttrycka dessa drömmar, idéer, tankar, åsikter och 
erfarenheter är viktigt. Men lika viktig är känslan att andra 
lyssnar till oss. När omgivningen visar engagemang för 
våra tankar stärks tilltron på vår egen förmåga. Att andra 
människor vill ta del av våra tankar är också grundläggande 
för att vi ska känna oss delaktiga i samhället.

Berättarministeriet är ett samverkansprojekt mellan 
kommun, näringsliv och den ideella sektorn. Vi har grun
dats utifrån ett gemensamt ansvarstagande där alla bidrar 
till verksamheten. Vi har sedan 2015 en skrivarverkstad i 
 Hagsätra, en i Järva (Husby centrum) och en i Södertälje. 
Våra hundratals volontärer som på ett kreativt och lustfyllt 
sätt inspirerar barn och unga att erövra det skrivna språket 
är en bärande del av verksamheten.

Initiativtagare till Berättarministeriet är stiftelsen Culture 
without Borders och skrivarverkstäderna är inspirerade av 
den amerikanska organisationen 826 National.

Berättarministeriet verkar för att inspirera 

barn och unga mellan 8 och 18 år i områden 

med hög arbetslöshet att erövra det skrivna 

ordet. Alla barn bär på drömmar, idéer, tankar, 

 åsikter och erfarenheter. 
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Redaktör Schwartz bokutgivning

Den mystiska lådan 

Bokslukarna 

Gulduppdraget 

Animerad film 

BM-debutant 

Ordpyssel

Lovverksamheter:  
Serieskolan och Skräck & Skrock

VÅRA  
PROGRAM

Berättarministeriet har  
något för alla!

Vanligtvis börjar ett möte på 

Berättarministeriet med att en 

klass kommer till någon av våra 

tre skrivarverkstäder. Här gör 

eleverna en skrivövning som kall

las för Redaktör Schwartz bokut

givning. Förutom denna övning  

erbjuder vi en mängd långa och 

korta program.  
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Redaktör Schwartz bokutgivning
Vanligtvis börjar ett möte på Berättarministeriet med  
att en klass i åk 2–5 kommer till någon av våra skrivar
verkstäder för att skriva egna berättelser. Övningen kallas 
för Redaktör Schwartz bokutgivning.

När barnen listat ut lösenordet till den hemliga dörren 
som leder in i skrivarverkstaden öppnar sig en ny värld. 
Berättarministeriets redaktör, N. Schwartz, tycker att 
personalen har brist på fantasi. Genom en högtalare pratar 
Schwartz med barnen. Är de mer kreativa än de vuxna? 
Tillsammans skapar barnen en historia. Plötsligt hörs 
Schwartz röst genom högtalaren… ”Vem har skrivit den 
här fantastiska berättelsen?” 
”Det har vi!” ropar barnen. Redaktören blir förvånad. 
”Barn kan väl inte skriva?” ”Det kan vi visst!” Redaktören 
är nöjd och ser till att barnens böcker trycks och sprids över 
hela världen. Varje barn får ett eget exemplar av boken.

Övningen fortsätter i klassrummet efter besöket  
hos Berättarministeriet. Vi ger förslag på uppföljnings
lektioner, både fristående och kopplade till boken som 
 eleverna tidigare skrivit hos redaktör Schwartz. 

Agent 
164 och 
agent 
163 på 

äventyr

  
 

Kaninen  och björnen i djungeln

”Alla barn sågs 

som kompetenta 

individer."

Lärare

Skulle du rekommendera en lärarkollega att 
delta i Redaktör Schwartz bokutgivning på 
Berättarministeriet?

I vilken grad uppfattade du att Redaktör Schwartz 
bokutgivning på Berättarministeriet är ett stöd för 
dig i din undervisning?

  I hög grad:  
 157/167

  I ganska hög grad:  
 9/167

  Varken hög eller låg grad:  
 1/167

  I ganska låg grad
  I låg grad 

  I hög grad:  
 121/167

  I ganska hög grad:  
 45/167

  Varken hög eller låg grad:  
 8/167 

  I ganska låg grad
  I låg grad
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10 av 10 lärare  
som använde Mystiska  

lådan i klassrummet  
skulle rekommendera  
en kollega att använda  

programmet.

Den mystiska lådan
Under vårterminen 2013 utvecklade Berättarministeriet 
på begäran av Södertälje kommun skolprogrammet Den 
mystiska lådan. Programmet genomfördes höstterminen 
2013 med fyra klasser i åk 3 på Ronnaskolan.

Materialet har utformats för att utveckla elevernas 
kunskaper i och om det svenska språket. Eleverna ges 
förutsättningar att formulera egna åsikter och tankar 
i olika slags texter och genom skilda medier. Undervis
ningen ska även inspirera dem att skapa och bearbeta 
texter, enskilt och tillsammans.

Programmet Den mystiska lådan ska bidra till att 
stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den  
egna språkliga och kommunikativa förmågan. Tema
arbetet är utformat utifrån kursplanens kunskapskrav 
för årskurs 3.

Övningen är ett äventyr, där eleverna bland annat får 
skriva om mystiska spår, läsa hemliga lappar och tyda 
märkliga symboler.

Lärarhandledningen består av 16 undervisnings
tillfällen varav det första och sista besöket äger rum  
på Berättarministeriets skrivarverkstad.

Materialet består av:

• Lärarhandledning med  
observationspunkter och  
översiktsmatris. 

• Brev från redaktör Schwartz.
• Läs och skrivuppgifter.
• Den mystiska lådan. 
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Bokslukarna
Ett samarbete med Stockholms stadsbibliotek  
och Södertälje bibliotek som vänder sig till  
elever i årskurs 2–5. På ett kreativt och lustfyllt  
sätt stimuleras barnen till läsande och skrivande.  

Gulduppdraget
Ett samarbete med Astrid Lindgren Memorial 
Award där elever i årskurs 3–5 får sin nyfikenhet 
och lust väckt för barnlitteratur.

Animerad film
Ett samarbete med Kulturskolan då  elever  
i årskurs 56 under en dag får skriva film
manus. Dagen efter jobbar klassen med  
cut outanimation och gör en film utifrån  
sitt manus. I slutet av terminen arrangeras 
en gemensam filmfestival.

BM-debutant
Under sju lektionstillfällen får tio ungdomar 
mellan 15 och 18 år chansen att utveckla sitt 
 skrivande tillsammans med redaktörer från 
Forum Bokförlag. I slutet på författarskolan 
publiceras novellerna i en antologi. 

333
barn har gjort  

animerade filmer hos 
Berättarministeriet  

under 2014.

122 
barn har deltagit  
i programmet.

117
barn har deltagit i övningen.

”Som ett lustfyllt  
komplement till lektioner.”

Lärare
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547
barn deltog i  

lovverksamheterna under 2014.

LOVVERKSAMHETER 
Under påsklovet och höstlovet höll vi öppet hus 
i våra skrivar verkstäder för fritidsgrupper.

”Jag är på Berättarministeriet för 

att det är roligt. Och så kanske jag 

lär mig något också.”
Felicia, 11 år Skräck & Skrock 

Genom ett samarbete med Hallwylska 
museet får barnen uppleva skräck och 
skrock i en ljuvligt fantasieggande miljö. 
Barnen kliver under höstlovet in i den 
ockulta världen anno 1900 och  Stockholms 
mest hemsökta hus – Hallwylska museet!
   Fritidsgrupper besöker utställningen 
och skriver sedan skräckhistorier som 
får blodet att isa sig. Veckan avslutas i 
skrivarverkstäderna med högläsning av 
berättelserna, en ”skräckvägg” samt tips 
på läskiga böcker. 

Serieskolan
Fritidsgrupper är välkomna till oss för 
att göra serier om superhjältar, roliga 
djur, skattletare och smarta detektiver. 
Eller om precis vad man vill. Barnen kan 
också hjälpa oss att tillverka världens 
längsta serie. Kanske slå rekord? Alla 
barn som skriver och ritar belönas med 
ett fint diplom och en bok.

Ordpyssel 
Varje onsdag och lördag har Berättarmini
steriet i Hagsätra, Järva och Södertälje 
öppet hus för hela familjen. Målgruppen 
är barn upp till elva år, men alla barn är 
välkomna att skriva berättelser eller göra 
spännande och kreativa skrivövningar. 
Barnen klurar bland annat på ordgåtor, 
skriver hajsms och skapar egna historier.

Onsdagar kl 1517
Lördagar kl 1215

1 308 
barn har deltagit i  

Ordpyssel.
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VÅRA  
VOLONTÄRER

Vi vill att andra vuxna än föräldrar och lärare ska 
 finnas i barnens liv. Vi vill ge barnen förebilder som 
skriver, berättar och tar fantasin på allvar. Vi vill att 
de som möter barnen gör det för att de tycker att det är 
viktigt, intressant och – roligt! Våra skrivarverkstäder 
är en mötesplats för människor som vill vidga sin världs
bild och bidra till en ökad social rörlighet.

Att vara volontär på Berättarministeriet handlar  
om att finnas där och lyssna på barnen och uppmuntra 
dem att lita på sin egen förmåga. Volontärer hjälper oss 
också att vara det stöd för lärarna som vi eftersträvar.

Under 2014 publicerade vi BMmagasin, som gick  
ut som bilaga i Dagens Nyheter och genererade över 
hundra nya volontärer. Vi arrangerade dessutom  
tretton olika volontärmöten och events. 

Alla barn är frågvisa och fantasifulla, bär 

på drömmar, idéer, funderingar och åsikter. 

Att få uttrycka dem är viktigt, rentav livs

avgörande. I socialt och ekonomiskt utsatta 

områden saknar många barn en närvarande 

vuxen i sitt liv.

MINA ELEVER  
HAR BLIVIT  
BÄTTRE PÅ ATT  
IFRÅGASÄTTA!

Kicki Crona,
lärare Södertälje

”Det viktigaste var just att det 
fanns en mottagare till det 
 arbete som de gjorde. Det var 
det som verkligen fick dem att 
vilja jobba vidare.”

VOLONTÄR-
ARBETET GER 
SÅ STOR  
GLÄDJE! 

Lotta Wikström, 
volontär Järva

”Det är fantastiskt när man  
går därifrån och barnen håller 
så stolt i böckerna som de  
har skrivit.”
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Näringsliv

Ideella 
sektorn

Offentliga 
sektorn

BERÄTTARMINISTERIET
Näringslivet,  kommunerna 
och ideella volontärer 
 samverkar för att säker- 
ställa Berättarministeriets 
verksamhet och bidrar till 
att nya skrivarverkstäder 
startas.

FINANSIERING

Så finansieras Berättarministeriet

Berättarministeriet är en allmännyttig stiftelse. Den 
är därmed skattebefriad.

Stiftelsen finansierar sin verksamhet genom dels det 
grundkapital som stiftarna tillskjutit vid bildandet, dels 
ytterligare donationer från dessa och andra som valt 
att stödja stiftelsen. De kapitaltillskott som stiftelsen 
erhåller genom donationer skapar förutsättningar för 
att successivt utveckla verksamheten och säkerställa 
finansiell stabilitet, för att stiftelsen långsiktigt ska 
kunna fullfölja sitt ändamål.

Näringslivet säkrar långsiktighet genom rörligt  
kapital. Det offentliga, i form av kommunerna, ger  
oss  mandat och förtroende att stötta lärarna. Och  
det  ideella, i form av volontärerna och pro bono sam
arbeten, gör det hela möjligt genom att lyfta barnen 
med sin kreativitet och sitt engagemang. Volontärerna 
är närvarande vuxna som i en trygg och tillåtande miljö 
lyssnar på barnen och uppmuntrar deras läs  och skriv
utveckling. Berättar ministeriets pro bono partners ger 
oss tillgång till spetskompetens och bidrar på så vis till 
att kvalitets säkra vår verksamhet.

Berättarministeriet bygger på alla sätt – i vår finan
siella modell, vår organisation och vårt programutbud – 
på samverkan mellan de tre sektorerna för att tillsam
mans driva på en hållbar, pluralistisk och demokratisk 
samhällsutveckling. Vi driver en pionjärverksamhet 
som vi hoppas ska inspirera fler att söka liknande sam
arbeten. Samhällsutmaningarna breder ut sig över alla 
dessa sektorer. Det ställer krav på samarbetsförmåga 
och ett ledarskap som ser och kan möta nya typer av 
utmaningar.

Vi är väl införstådda med de svårigheter som skolan 
och lärarna står inför och oroar oss för de demokrati
problem som väntar om inte alla invånare känner sig 
delaktiga. Det är vår övertygelse att de tre sektorerna 
måste samverka för en hållbar samhällsutveckling. 

Berättarministeriet vilar på tre 

 sektorer som speglar samhället och  

är lika avgörande för stiftelsen:  

näringslivet, det offentliga och det  

ideella. De skapar och kultiverar  

olika drivkrafter, kompetenser och 

nätverk.
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Under år 2015 invigde Kronprinsessan 
Victoria tillsammans med klass 3B från 
Bromstensskolan vår tredje skrivar-
verkstad som ligger i Hagsätra!

VÅR FRAMTID

Berättarministeriet vill vara ett stöd för lärare som 
är verksamma i skolor i områden med hög arbetslöshet 
och på så vis bidra till en ökad socioekonomisk rörlig
het. Behovet av insatser i undervisningen är stort och 
kommer att öka framöver.

Inflyttningen till storstadsregionen är konstant och 
trycket på bostäder, skola och behov av arbete växer i 
takt med detta. Den socioekonomiska  segregationen är 
tydligast i Stockholm, Göteborg, Malmö och  Uppsala. 
Berättarministeriet vill konstruktivt bidra till att fler 
barn får rätt till en god utbildning. 

Vår ambition är att finnas där vår verksamhet kan 
göra nytta. Detta efter att de befintliga verkstäderna 
kvalitetssäkrats och volontärantalet garanterar en 
vuxen på fem barn.

I november 2011 öppnade vi den första skrivar
verkstaden i Södertälje, i april 2013 kunde vi ta emot 

klasser i vår andra verkstad i Husby, och den 27 april 
2015 invigde kronprinsessan Victoria och klass 3B från 
Bromsstensskolan den tredje i Hagsätra. Inför öpp
nandet av verkstaden i Hagsätra genomfördes  
de förbättringar som dokumenterats under uppbygg
naden av de två tidigare.

Stiftelsen Berättarministeriet trädde därmed  under 
2015 in i en fas då verksamhetens infrastruktur, organi
sationsuppbyggnad och effektivitet samt dokumentatio
nen av verksamhetens processer och  rutiner sattes på 
prov och kunde utvärderas.  Berättar ministeriet vill nu 
fortsätta expansionen i Stockholmsområdet, men också 
i andra storstads regioner.

Under 2015 kommer styrelsen att fatta beslut om en 
expansionsplan för att under 2016 inleda samarbeten 
med aktuella kommuner och ordna finansiering för 
 öppnande av nya verkstäder.  
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– Barn från familjer med låg 

 utbildningsnivå har ofta inte 

 samma möjlighet att få all hjälp 

de behöver hemifrån, säger   

Roger Mogert, stadsbyggnads 

och kulturborgarråd i  Stockholm.   

– Berättar ministeriet kan ge 

själv förtroende till barn som  

annars har det svårt i skolan.

Civilsamhället bidrar till ett bättre och mer hållbart 
samhälle. Det menar Stockholms stad som väljer att 
stötta Berättarmini steriet ekonomiskt. 

– De kanske största klasskillnaderna i vårt samhälle 
idag är sociala och kulturella, bland annat i  tillgången 
till det talade och skrivna språket. Det är en av de 
viktigaste kulturpolitiska upp gifterna att minska de 
skillnaderna, säger stadsbyggnads och kulturborgar
rådet Roger Mogert (S).

– Berättarministeriet har en viktig roll i att skapa 
ett intresse för och en  vilja till lärande och skrivande. 
Något som kan fungera som ett bra komplement och 
inspiration för elever i våra skolor.

Berättarministeriet har en  särskild samarbets
modell som bygger på ett samarbete mellan kommu
nerna,  närings  liv och den ideella sektorn. I dagsläget 
stöttar både Södertälje kommun och Stockholms stad 
Berättar ministeriets verksamhet.

– Generellt tror jag på ett ökat samarbete  mellan 
olika aktörer i samhället. Den främsta styrkan i 
Berättarmini steriets fall är att organisationen med   
sin metodik, sitt breda stöd och sin volontär verksamhet 
bidrar till att lyfta och inspirera unga.

Roger Mogert är själv en stor vän av det skrivna 
ordet. 

– Jag gillar att blanda skönlitteratur och facklitte
ratur. Och när jag reser tycker jag att ett roligt sätt 
att förbereda sig är att läsa böcker med anknytning 
till resmålet. Sedan skriver jag också en del, mest för 
byrålådan ska tilläggas. Och de tre barnen delar pappas 
intresse. 

– De läser väldigt mycket – och älskar att berätta om 
vad de läst!   

”Berättarministeriet har 
en viktig roll i att  skapa 
ett intresse för och en 
vilja till lärande och 
 skrivande.”

Kommunerna stöttar  
Berättarministeriet

BERÄTTARMINISTERIET  
LYFTER OCH  
INSPIRERAR UNGA
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RESULTATRÄKNING 2014 2013
Stiftelsens intäkter

Erhållna gåvor och bidrag 10 479 427 4 899 315

Försäljning, tjänster och material 363 315 96 730

Övriga verksamhetsintäkter 53 984 10 000

Summa stiftelsens intäkter 10 896 726 5 006 045

Stiftelsens kostnader

Direkta kostnader -2 241 249 -1 634 658

Personalkostnader -4 821 249 -3 726 523

Avskrivningar -3 171 -

Övriga verksamhetskostnader -379 349 -328 948

Summa stiftelsens kostnader -7 445 217 -5 690 129

Verksamhetsresultat  3 451 509 -684 084

Resultat efter finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter 51 15 

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 611 -377

Summa resultat från finansiella investeringar -1 560 -362

Resultat efter finansiella poster 3 449 949 -684 446

Årets resultat 3 449 949 -684 446

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen 3 436 389 -684 446

Reservering av ändamålsbestämda medel som erhållits men inte utnyttjats under året -1 855 000 -

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 1 594 949 -684 446

Stiftelsens intäkter 2014

  Erhållna gåvor och bidrag

  Försäljning, tjänster och material

  Övriga verksamhetsintäkter

FINANSIELL INFORMATION
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BALANSRÄKNING 2014 2013
Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 34 883 -

Summa anläggningstillgångar  34 883 0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar 36 368 37 374

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 134 975 89 393

Summa kortfristiga skulder 171 343 126 767

Kassa och bank 4 4 880 738 1 270 584

Summa omsättningstillgångar  5 052 081 1 397 351

Summa tillgångar 5 086 964  1 397 351

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Donationskapital 365 000 365 000

Ändamålsbestämda medel 1 855 000 -

Balanserat kapital -1 354 427 1 185 019

Årets resultat 3 449 949 -6 844 446

Summa eget kapital 4 315 522 865 573

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 257 822 133 634

Övriga kortfristiga skulder 333 920 285 998

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 179 700 112 146

Summa kortfristiga skulder 771 442 531 778

Summa eget kapital och skulder 5 086 964 1 397 351

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga



HUVUDPARTNERS

Våra huvudpartners möjlig 
gör genom ett långsiktigt  
finansiellt samarbete upp
byggandet och utvecklandet  
av Berättarministeriet.

Catarina och Sven Hagströmer
Familjen Robert Weils Stiftelse
Håkan Roos
Kent Löwenberg
Mats Arnhög Holding AB
Per Josefsson Holding AB
Stockholms stad
Södertälje kommun

PROJEKTPARTNERS
Våra projektpartners sätter  
guldkant på tillvaron genom att 
låta oss utveckla nya projekt.

Allmänna arvsfonden
Kronprinsessparets Stiftelse
Postkodlotteriets Kulturstiftelse
Stiftelsen Chelha

STÖDFÖRETAG

Våra stödföretag bidrar med 
 kunskap, kreativitet och 
 engagemang.

Elins snickeri
Sisu Art Idé & Reklam

”Det känns hoppfullt att träffa  
de här barnen med tanke på  

hur det ser ut i världen.”
Inger, volontär

Ansvarig utgivare:  
Dilsa DemirbagSten,  
Berättarministeriet

Fotografer: 
Lieselotte van der Meijs 
Mikael Strandh 
Caroline Andersson

Retusch: Retuscheriet

Produktion Kreab: 
Projektledare: Ylva Mozis 
Form: Annebeth O. Linzander

TACK... ... till alla våra  

samarbetspartners  

som möjliggör  

Berättarministeriet!

PRO BONO-PARTNERS

Med kreativitet, 
 engagemang och stor 
 kunskap stödjer våra   
pro bonopartners vår  
verksamhet.

Bonnierförlagen
FranklinCovey
King
Koncept Stockholm
Kreab
Nord & Co
Sandå Måleri AB
Viva Media Group

Vi finns än så länge på följande platser  HAGSÄTRA  •  JÄRVA  •  SÖDERTÄLJE
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