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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

 

Allmänt om verksamheten 

 

Stiftelsen Berättarministeriet, grundad 2011 och med säte i Stockholm, är en icke vinstdriven, partipolitiskt 

och religiöst obunden verksamhetsstiftelse.  

 

Stiftelsens syfte och ändamål är att verka för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet 

och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. 

 

Stiftelsen är ett kompletterande och kompetensutvecklande stöd till lärarens språk- och 

kunskapsutvecklande undervisning, specifikt riktat till skolor med högt socioekonomiskt index, flerspråkiga 

klassrum och lägre skolresultat än riksgenomsnittet. Stiftelsens program och fortbildningsinsatser erbjuds 

kostnadsfritt till lärare och deras elever i åk 2–9, med särskilt fokus på åk 2–5. Samtliga program är 

förankrade i läroplanen och kursplanerna, progressionsbaserade med forskningsgrund och fungerar som ett 

ämnesövergripande stöd i undervisningen. 

 

Idag finns det tre utbildningscenter, i Husby och Hagsätra i Stockholm och i Gamlestaden i Göteborg. 

Berättarministeriets första utbildningscenter öppnades i Södertälje 2011, utbildningscentret i Husby 

öppnades 2013, det i Hagsätra 2015 och utbildningscentret i Göteborg 2017. Utbildningscentret i Södertälje 

avvecklades vid halvårsskiftet 2019. Stiftelsen har kansli i Stockholm och i Göteborg. 

 

Placeringen av utbildningscenter sker i samverkan med den aktuella kommunen och är behovsstyrd. 

Behovskriterierna baseras på offentlig statistik av socioekonomiska faktorer som arbetslöshet, 

medelinkomstnivåer och utbildningsbakgrunder. Skolresultaten och deras utveckling samt antalet 

grundskolor kartläggs och följs kontinuerligt. Behovskriterierna utgår från internationell forskning om 

direkta och indirekta relationer mellan barns skolresultat och socioekonomisk bakgrund. 

 

Antalet skolor som ingick i Berättarministeriets upptagningsområden vid slutet av 2021: 

 

Husby  48 

Hagsätra 36 

Göteborg 44 

Totalt  128 

 

Berättarministeriets verkar genom en tresektoriell samverkansmodell där offentlig, privat och ideell sektor 

bidrar till och samverkar kring stiftelsen för att säkerställa att ett långsiktigt stöd kan erbjudas så länge 

behovet kvarstår. Samverkan bedrivs bland annat i form av IOP (idéburna offentliga partnerskap) med 

Göteborgs stad och Stockholms stad, långsiktiga partnerskap med det privata näringslivet, som bidrar med 

kapital och spetskompetens, samt enskilda individers engagemang genom volontärskap. 

 

Främjande av ändamålet 

 

För andra året i rad ledde covidpandemin och medföljande restriktioner till att skolor hade begränsade 

möjligheter att besöka Berättarministeriets utbildningscenter under 2021. Totalt deltog 43 skolklasser i 
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årkurserna 2–5 i Berättarministeriets kreativa och lustfyllda program. Det är en betydande minskning från 

de 273 skolklasser som deltog i Berättarministeriets program 2019, före pandemin. Vid utvärderingen 

uppgav alla de 96 lärare som besökte verksamheten under 2021 att de rekommenderar Berättarministeriets 

program till sina lärarkollegor. Verksamheten har under året fokuserat på omställning genom att 

vidareutveckla och digitalisera program och volontärutbildningar, samt fortsatt arbetet med att integrera de 

fortbildande momenten för lärarna i programmen.  
 

 
 

Flerårsjämförelse*       
Beloppen i 

flerårsjämförelsen visas 

i TSEK 

      

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Verksamh. intäkter 16 413 15 859 15 704 16 115 15 709 11 824 
Verksamh. kostnader   -14 980   -13 778    -15 388 -17 735 -14 853 -12 082 
Årets resultat 1 433 2 081 316 -1 620 855 -259 
Stiftelsekapital 5 517 4 083 2 001 1 685 3 305 2 450 

  

*Berättarministeriet rapporterar enligt GIVA:s riktlinjer för effektrapportering som erbjuder 

vägledning inom mätning och effekter. Berättarministeriet ämnar därigenom värna om transparens 

och tydlighet till allmänhet och intressenter om stiftelsens resursanvändning för att uppfylla 

stiftelsens syfte och ändamål. Utöver resultat angivna under förvaltningsberättelsens rubrik 
Främjande av ändamålet samt Väsentliga händelser under verksamhetsåret framgår stiftelsens 

resultat och ställning av verksamhetsårets resultat- och balansräkning med noter. 

 

 

 

  

   

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

 

Berättarministeriet inledde samarbeten med två nya partner under 2021. Ny huvudpartner på tre år är 

Cancerfonden, som i och med avtalet är med och finansierar Berättarministeriets program Redaktör 

Schwartz forskningsresa – ett program som genomförs i samarbete med Karolinska institutet. 

Akademibokhandeln är ytterligare en ny huvudpartner som till Berättarministeriets verksamhet bidrar med 

såväl finansiering som kommunikationskampanjer.  

 

Som ett steg i att säkerställa att Berättarministeriet har en stark volontärbas efter covidpandemin 

arrangerades under våren 2021 en digital volontärvecka, där både grundutbildningar och fördjupande 

fortbildningar erbjöds såväl befintliga som nya volontärer. Totalt deltog 257 personer under volontärveckan, 

där 36 nya volontärer också utbildades.  

 

Berättarministeriet delade ut lärarpriset Pennsvärdet för fjärde året i rad. Pennsvärdet är en utmärkelse och 

ett stipendium på 25 000 SEK som tilldelas en lärare i Berättarministeriets upptagningsområde som arbetar 

språkutvecklande och främjar sina elevers kreativitet och kritiska förmåga. Mot bakgrund av att 

Berättarministeriet fyllde 10 år under 2021, samt det faktum att covid-19-pandemin har slagit hårt mot 

skolan, valde Berättarministeriet att dela ut två Pennsvärd under 2021 – ett till en lärare i Stockholm och ett 

till en lärare i Göteborg. Utbildningsminister Anna Ekström överlämnade årets Pennsvärd till Cristina 

Kullberg, lärare på Långmosseskolan, och till Ulrica Ambrosius, lärare på Oxhagsskolan. 
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I syfte att på olika sätt sprida kunskap och erfarenheter från Berättarministeriets kärnverksamhet 

arrangerades under 2021 flera seminarier. Samarbetet med Folkuniversitetet fortlöpte i form av 

gemensamma föreläsningar, och Berättarministeriet deltog även med flera seminarier och workshops vid 

såväl Bokmässan i Göteborg som under Stockholms bokhelg. I syfte att öka kunskapen om former för att 

möjliggöra idéburen sektors stöd till det offentligas uppdrag arrangerade Berättarministeriet ett seminarium 

om IOP (idéburet offentligt partnerskap) som samverkansmodell. I samarbete med KTH genomfördes även 

ett seminarium om grundskolan som grundsten för demokratin. Därtill valde European Toolkit for Schools 

ut Berättarministeriets metod som ett lyckat exempel att sprida i sitt nätverk i Europa. 

 

Under höstterminen genomförde Berättarministeriet på uppdrag av Skolverket en pilotstudie av nationellt 

undervisningsstöd och material för lustfyllt lärande i skolor med högt socioekonomiskt index och stor andel 

elever med annat modersmål än svenska. Syftet med studien var att undersöka förutsättningarna för en 

nationell spridning av digitala och fysiska undervisningsmaterial och undervisningsstöd. 

 

 

Viktiga förändringar och projekt i verksamheten 

 

Flera befintliga program vidareutvecklades under 2021. Redaktör Schwartz bokutgivning, Den mystiska 

lådan, Tidningsskaparna och Kartuppdraget pilotutvecklades för både digital och fysisk form. Digitala 

versioner av Berättarministeriets program skapar förutsättningar att stötta skolor med högt socioekonomiskt 

index även under omvärldsförändringar såsom pandemier.  

 
Under året gjordes en organisatorisk förändring genom inrättandet av Berättarministeriets institut, vars syfte 
är att sprida erfarenhet och kunskap från Berättarministeriets kärnverksamhet och stötta generalsekreteraren 
i arbetet med att initiera, stärka och utveckla samverkan med offentliga och idéburna aktörer. 

 

Kostnaderna för året var lägre än föregående år, vilket till stor del beror på covid-19-pandemin. Framför allt 

var personalkostnaderna lägre under 2021 än budgeterat. Mot bakgrund av pandemin tillsattes inte vissa 

beslutade tjänster under året, såsom kansliassistent. Andra tjänster tillsattes senare än planerat, som 

kommunikationsansvarig, webbansvarig och volontäransvarig. Därtill lämnades tjänsten som utbildnings-

ledare i Göteborg vakant under hela året, eftersom det fanns personal som kunde täcka upp de gånger det 

var program. Pandemin medförde också att det blev färre resor och ett begränsat antal fysiska event. 

 
Intäkterna ökade under 2021 med cirka 3,5 procent jämfört med föregående år. Försäljning av tjänster utgör 
normalt en marginell andel av intäkterna eftersom Berättarministeriet främst finansieras genom gåvor och 
bidrag. Under 2021 ökade försäljning av tjänster med anledning av att den pilotstudie som utfördes på 
uppdrag av Skolverket var en upphandling. Bidrag och gåvor från externa verksamheter/stiftelser minskade 
under året med cirka 12 procent. De kommunala bidragen i form av IOP (idéburet offentligt partnerskap) låg 
på samma nivå som året innan. Gåvor från allmänheten utgjorde fortsatt en relativt liten andel av de totala 
intäkterna. 

 

Frivilliga  

 

Berättarministeriet har som stiftelse inga medlemmar men däremot ett stort antal volontärer, vars ideella 

insatser i form av tid och engagemang är avgörande vid utbildningscentrens programaktiviteter. Under 2021 

utbildades 225 nya volontärer, varav 190 gick utbildningen digitalt. Det innebär att under 

Berättarministeriets verksamma period 2011–2021 har 2 509 volontärer utbildats. Vid årets slut var 695 av 

dem fortsatt aktiva volontärer.  
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Under året bidrog totalt 75 volontärer vid minst ett tillfälle till programaktiviteterna i utbildningscentren 

genom att peppa och lyssna till barnen. Det var en minskning med ca 77 procent jämfört med 2020 års 328 

volontärer. Förändringen korrelerar med motsvarande minskning av antalet programtillfällen mot bakgrund 

av covid-19-pandemin. Många ordinarie volontärer tillhör dessutom riskgrupp för covid-19 och har därför 

inte kunnat delta på de programtillfällen som varit. I syfte att anpassa verksamheten efter rådande 

omständigheter finns numera digitala versioner av både utbildningar och fortbildningar för volontärer. På så 

vis har många nya volontärer anslutit till Berättarministeriet, och gruppen av volontärer är nu mer varierad 

avseende ålder än tidigare. 

 

Berättarministeriets kvantitativa målsättning för volontärengagemanget under varje programtillfälle är en 

volontär per fyra barn. År 2021 var antalet volontärer i relation till besökande barn 0,40, det vill säga 1 

vuxen per 2,5 barn, och därmed överträffades målsättningen.  

 
 

Hållbarhetsupplysningar 

 

Berättarministeriet syftar till att ta ansvar för samhällsutvecklingen i Sverige genom en riktad 

demokratiinsats. Vi verkar för att minska segregationens negativa effekter på barns skolgång i skolor med 

lägre skolresultat än riksgenomsnittet. Verksamheten bidrar aktivt till 5 av de 17 globala målen i Agenda 

2030; Hälsa och välbefinnande, God utbildning för alla, Minskad ojämlikhet, Hållbara städer och samhällen 

samt Fredliga och inkluderande samhällen. 

 

Berättarministeriet syftar även till att ta ansvar för en positiv samhällsutveckling genom att jobba aktivt för 

mångfald, god arbetsmiljö, hälsofrämjande och kompetensutvecklande insatser och för minskad 

miljöpåverkan. Vår policy för miljö och resor ger riktlinjer och vägledning för hållbar hantering vid bland 

annat inköp, resor, möten, mat och energianvändning. Vi väljer vid gemensamma måltider exempelvis alltid 

vegetariskt, handlar i möjligaste mån ekologiska livsmedel och reser företrädesvis med tåg. 

  

Berättarministeriet bedriver även ett systematiskt arbetsmiljöarbete som omfattar såväl policyer och rutiner 

som kompetensutveckling och årliga medarbetarenkäter och skyddsronder, den senaste från februari 2021. 

  

Medarbetarnas hälsa och den psykosociala arbetsmiljön främjas genom såväl friskvårdsbidrag som 

workshops och fortbildning om redskap för och förhållning till värderingsdriven och hållbar psykosocial 

arbetsmiljö. Risken för diskriminering och kränkande särbehandling förebyggs konsekvent genom bland 

annat introduktioner, utbildningar, policyer och etiska riktlinjer, och följs systematiskt upp i 

medarbetarenkäter och medarbetarsamtal. 

 

Berättarministeriets medarbetare representerar ett brett spektrum av bakgrunder, erfarenheter och 

kompetenser. Mångfalden möjliggör och är avgörande för att vi ska hitta nya lösningar för verksamhetens 

specifika ändamål. Berättarministeriets kärnverksamhet bedrivs i våra utbildningscenter under ledning av en 

utbildningsledare och en volontärledare. Utbildningsledarna såväl som volontärledarna har pedagogisk 

förankring och är utbildade för att processleda programverksamheten med lärare, volontärer och barn.  

 

Kansliet är stödfunktion till våra utbildningscenter och omfattar bland annat HR, ekonomi, kommunikation 

och strategisk utveckling. Tillsammans med våra samarbetspartner utgör vi en riktad demokratiinsats med 

gemensam värderingsgrund. Berättarministeriet är en utvecklingsfokuserad och kunskapsgenererande 
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verksamhet som erbjuder och inkluderar medarbetare i frekventa kompetensutvecklingsprogram och 

individuellt anpassade utvecklingsplaner. 

 

Framtida utveckling 

 

Berättarministeriets långsiktiga strategi fastställs av styrelsen. Strategisk målsättning för 2022–2024 är 

bland annat ett utökat stöd till lärare i Berättarministeriets upptagningsområden. Det ekonomiska överskottet 

från 2020 och 2021 kommer att användas under kommande år till att genomföra de projekt och event som 

sköts upp på grund av covid-19-pandemin, samt till att fördjupa stödet till lärare.  

 

Under 2022 riktas parallellt med programverksamheten i våra utbildningscenter fokus på bland annat: 

 

- att testa digitala program i glesbygden 

- att erbjuda fysiska program till skolor i kranskommuner till Stockholm och Göteborg 

- att förbereda för en fysisk etablering av verksamheten i Malmö 

- att upprätta och utveckla samarbeten med lärosäten.  

 

Volontärerna är fortsatt avgörande för att vi ska kunna säkerställa hög kvalitet och ändamålsenlig metodik 

för programaktiviteterna i våra utbildningscenter. Särskilda insatser kommer att genomföras under 2022 i 

form av kvalitetshöjande fortbildningar för befintliga volontärer och rekryteringskampanjer för nya 

volontärer.  

 

 

Förvaltning 

 

Berättarministeriets styrelse är högsta beslutande organ och bestod vid 2021 års utgång av Cecilia 

Nordström (styrelseordförande), Anders Lago (ledamot), Robert Weil (ledamot), Dan Brändström 

(ledamot), Sven Hagströmer (ledamot) och Jussi Karlgren (ledamot). Under 2021 sammanträdde styrelsen 7 

gånger varav 5 var enligt i förväg fastslaget årsprogram för styrelsen. Medelnärvaron uppgick till 88 %. 

Styrelsens samtliga medlemmar arbetar ideellt och utser stiftelsens generalsekreterare samt beslutar om hens 

lön som vid utgången av 2021 var 60 000 kr/månad utan särskilda förmåner utöver friskvårdsbidrag och 

individuell pensionsförsäkring motsvarande ITP-planen. 

 

Dilsa Demirbag-Sten är generalsekreterare sedan Berättarministeriets grundande 2011 och är bland annat 

styrelseledamot i Institutet för framtidsstudier, Linköpings universitet, Per Ahlmarks stiftelse samt Stiftelsen 

Nobel Center. 

 

Kärnverksamheten bedrivs i tre utbildningscenter som 2021 hade 6 heltidsanställda vid årets utgång. 

Kansliet och institutet verkar som stödfunktioner till Berättarministeriets utbildningscenter och hade 2021 

motsvarande 7 heltidsanställda, varav 6 var placerade i Stockholm och 1 i Göteborg. Berättarministeriet 

hade under 2021 ett medelantal av 13 heltidsanställda vilket är 2 anställda färre än 2020. Av dessa 13 var 2 

män och 11 kvinnor.  
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång  

  

Berättarministeriet tecknade i januari 2022 ett avtal med Skolverket som innebär att Berättarministeriet fått i 

uppdrag att arbeta med riktad språkutvecklande kompetensutveckling utifrån estetiska lärprocesser. Det är 

ett ettårigt avtal med möjlighet till förlängning i fyra år. Uppdraget ger Berättarministeriet möjlighet att 

sprida skolprogrammen nationellt, utanför nuvarande upptagningsområden och utbildningscenter. Målet är 

att alla skolor med högt socioekonomiskt index ska kunna ta del av Berättarministeriets program digitalt, 

eller om möjligt fysiskt i våra utbildningscenter.   

 
 

 

 

 

FÖRÄNDRINGAR I EGET 

KAPITAL 

      

       

    

Ändamåls-

bestämda   

medel 

 

Fritt eget 

kapital 

Belopp vid årets ingång    0  4 083 236 

Årets resultat      1 433 485 

Belopp vid årets utgång    0  5 516 722 
       

 

 
 

FÖRSLAG TILL DISPOSITION  

AV ÅRETS RESULTAT    

 

Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras så att i ny räkning överförs:  

 

Balanserat resultat           5 516 722 

Summa            5 516 722 

 

 

 

 

Resultatet av stiftelsens verksamhet samt dess ekonomiska ställning per 2021-12-31 och 2020-12-31 

framgår av följande resultat- och balansräkningar samt noter.  
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RESULTATRÄKNING 2021-01-01 2020-01-01 

 Not 2021-12-31 2020-12-31 

Verksamhetsintäkter       

Gåvor   2 6 449 003  6 160 422 

Bidrag    2 7 442 014  9 061 911 

Nettoomsättning    2 488 245   609 011  

Övriga rörelseintäkter    33 950  27 042  

 

 
      

Summa verksamhetsintäkter    16 413 212  15 858 386 

       

Verksamhetskostnader   3    

Ändamålskostnader    -12 824 088  -11 504 069 

Insamlingskostnader    -1 527 971  -1 643 559 

Administrationskostnader    -627 621  -628 000 

    -14 979 680  -13 775 628 

       

Verksamhetsresultat    1 433 532  2 082 758 

       

Resultat från finansiella poster       

Räntekostnader och liknande resultatposter    -46  -1 265 

    -46  -1 265 

       

Resultat efter finansiella poster    1 433 485  2 081 493 

       

Årets resultat    1 433 485  2 081 493 
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31 

 Not   

TILLGÅNGAR       

       

Anläggningstillgångar       

       

Materiella anläggningstillgångar       

Förbättringsutgifter på annans fastighet   5 0  72 745 

Inventarier, verktyg och installationer   6 32 123  22 115 

Konst    0  0 

    32 123  94 860 

       

Summa anläggningstillgångar    32 123  94 860 

       

Omsättningstillgångar       

       

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar    2 702 806  625 000 

Aktuell skattefordran    140 349  29 833 

Övriga fordringar    51 708  17 738 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   7 833 416  853 769 

    3 728 279  1 526 340 

       

Kassa och bank       

Kassa och bank    3 118 958  3 918 296 

Summa kassa och bank    3 118 958  3 918 296 

       

Summa omsättningstillgångar    6 847 237  5 444 636 

       

SUMMA TILLGÅNGAR    6 879 360  5 539 496 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER    2021-12-31  2020-12-31 

   Not    

Eget kapital       

       

Balanserat resultat    4 083 237  2 001 744 

Årets resultat    1 433 485  2 081 493 

Summa eget kapital    5 516 722  4 083 236 

       

 

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder    437 161  763 582 

Aktuell skatteskuld    0  0 

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag    0  0 

Övriga skulder    454 927  375 470 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   8 470 550  317 207 

Summa kortfristiga skulder    1 362 638  1 456 259 

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    6 879 360  5 539 496 
       

 

  



Stiftelsen Berättarministeriet 

Org.nr. 802426-7042 

 

11 

 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

 

Not 1 Redovisningsprinciper 

 

Årsredovisningen har för fjärde gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3). GIVA:s styrande riktlinjer för årsredovisning tillämpas. 

 

Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper. 

 

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 

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

nedan. 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 

nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 

Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

 

         Antal år 

Inventarier        3–5 

Förbättringsutgifter på annans fastighet    5

 

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag 

I de fall stiftelsen erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld. 

 

Verksamhetsintäkter 

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 

redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som 

erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker. 

 

Gåvor och bidrag 

En transaktion i vilken stiftelsen 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 redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. 

 

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas 

som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa 

kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att 

täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgången som organisationen fått eller 

kommer att få. 

 

Nettoomsättning 

Intäkt vid försäljning av tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället 
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Övriga intäkter 

Under övriga intäkter redovisas intäkter som inte är primära för organisationen.  

 

Verksamhetskostnader 

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamålskostnader, insamlingskostnader och 

administrationskostnader. 

 

Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna. Här 

ingår kostnader för lokaler, personal och drift för hjälpverksamheten. Till ändamålskostnader räknas även 

kostnader för opinionsbildande verksamhet. 

 

Insamlingskostnader ska återspegla de kostnader som stiftelsen haft för att samla in medel. Med 

insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens samtliga 

givare, dvs såväl privatpersoner som företag och organisationer. Detta omfattar både befintliga givare och 

arbetet med att söka nya givare genom kampanjer, utskick och underhåll av givarregister. 

 

Insamlingskostnader kan således bestå av TV-och radioreklam, annonser, informationsmaterial, 

insamlingsmaterial och personal som arbetar med insamlingsaktiviteter. 

 

Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera organisationen. Hit räknas 

kostnader för t.ex. extern revision och administrativa avdelningens kostnader för personal och lokal. Om en 

kostnad varken avser ändamål, medlemsvård/värvning eller insamling hänförs den till administration
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

        

Noter till resultaträkningen 
        

            Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Not 2 Insamlade medel    2021  2020 

        

 
Insamlade medel ingår med följande belopp 

i nedanstående poster; 
      

        

 Insamlade medel, allmänheten    22 328  348 054 

 Insamlade medel, företag    760 000  750 000 

 Insamlade medel, ext. fonder/stiftelser    5 666 675  5 062 368 

     6 449 003  6 160 422 
        
  

          

Bidrag som redovisats i resultaträkningen 

Not 9   Insamlade medel    2021  2020 

       

           Insamlade medel ingår med följande belopp i  

           nedanstående poster                  
   

       

           Insamlade medel, kommunala    5 500 000  5 500 000 

           Insamlade medel, företag    0  0 

           Insamlade medel, ext. fonder/stiftelser    1 942 014  3 561 911 

    7 442 014  9 061 911 
       

Not 3 Leasingavtal - Operationell leasing     2021  2020 

        

 Under året har stiftelsens leasingavgifter       

 uppgått till    1 678 552  1 834 986 

        

        

 
Framtida minimileasingavgifter för icke 

uppsägningsbara leasingavtal, 
      

 förfaller till betalning enligt följande:       

 Inom 1 år    1 868 625  1 838 517 

 Mellan 2 till 5 år          3 133 398        2 287 862 

 Senare än 5 år    0  0 

     5 002 023  4 126 379 

        

        

          Leasingavgifterna avser hyra för 2 st. kontorslokaler och 3 st. lokaler för UC (utbildningscenter). 

 
Avtalen om lokalhyra sträcker sig till 2022–2025 och är möjliga att förlänga med     

1–5 år   
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Not 4 Personal    2021  2020 

        

 Medelantal anställda       

 

Medelantalet anställda bygger på av 

stiftelsens betalda närvarotimmar relaterade 

till en normal arbetstid. 

      

        

        

 Medelantal anställda har varit    13  15 

 varav kvinnor    11  13 

 varav män    2  2 

        

 Löner, ersättningar m.m.    2021  2020 

 Löner, ersättningar, sociala kostnader och       

 
pensionskostnader har utgått med följande 

belopp: 
      

        

 Generalsekreterare:       

  Löner och ersättningar   732 000  732 960 

  Sociala kostnader   229 994  214 389 

  Pensionskostnader   92 160  97 464 

     1 054 154  1 044 813 

 Övriga anställda:       

  Löner och ersättningar   4 667 864  5 127 609 

  Pensionskostnader   220 768  290 198 

     4 888 632  5 417 807 

        

 Sociala kostnader    1 466 643  1 406 638 

        

 Summa generalsekreterare och övriga    7 409 429  7 869 257 

        

 

 
Könsfördelning i styrelse och 

företagsledning 
      

        

 Antal styrelseledamöter    6  5 

 varav kvinnor    1  2 

 varav män    5  3 

 Antal övriga befattningshavare    1  1 

 varav kvinnor    1  1 
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Noter till balansräkningen 
        

 

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet    2021-12-31  2020-12-31 

        

 Ingående anskaffningsvärde    363 725  363 725 

 Försäljningar/utrangeringar    0  0 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    363 725  363 725 

 Ingående avskrivningar    -290 980  -218 235 

 Årets avskrivningar    -72 745  -72 745 

 Utgående ackumulerade avskrivningar    -363 725  -290 980 

 Utgående redovisat värde    0  72 745 

        

 

 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer    2021-12-31  2020-12-31 

        

 Ingående anskaffningsvärde    163 379  163 379 

 Inköp    34 013  0 

 Försäljningar/utrangeringar    0  0 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    197 392  163 379 

 Ingående avskrivningar    -141 264  -76 977 

 Försäljningar/utrangeringar    0  0 

 Årets avskrivningar    -24 005  -64 287 

 Utgående ackumulerade avskrivningar    -165 269  -141 264 

 Utgående redovisat värde    32 123  22 115 

        

 

 

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 
   

2021-12-31 
 

2020-12-31 

        

 Förutbetalda kostnader    833 416  853 769 

     833 416  853 769 

        

 

 

 
   

 
 

 

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 
   

2021-12-31 
 

2020-12-31 

        

 Upplupna semesterlöner    216 106  225 770 

 Förutbetalda intäkter    0  0 

 Upplupna kostnader    254 444  91 437 

     470 550  317 207 
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Revisionsberättelse 

  

Till styrelsen i Stiftelsen Berättarministeriet 

Org.nr 802426-7042 

  

Rapport om årsredovisningen 

  

Uttalande 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Berättarministeriet för räkenskapsåret 2021. 
  

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 2021-12-31 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar. 

  
Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 

Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 

förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

  

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande. 

  
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 

ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 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 oegentligheter eller misstag. 

  

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av 

stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, 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 avser att likvidera stiftelsen, 

upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 

något av detta. 

  

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 

revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 

grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 

och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 

oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 

tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 

användare fattar med grund i årsredovisningen. 

  

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har 

en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

  

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar 

och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 

revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 

för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 

följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande 

av intern kontroll. 

  

- skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har 

betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 

med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten 

i den interna kontrollen. 

  

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 

rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 

upplysningar. 

  

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om 

fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, 

med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 

väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 

kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. 

Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 

årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 

upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 

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 jag 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. 

  

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera 

om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 

betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.  

  

 
 

 

 
 

 



2 (2) 

 
  

  

 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

  
Uttalande 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 

Stiftelsen Berättarministeriet för räkenskapsåret 2021.  
  

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet 

eller årsredovisningslagen.  
  

Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

  

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande. 

  
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och 

stiftelseförordnandet.  

  

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, 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 försummelse som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för 

entledigande, eller 

  

- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet 

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 att 

upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 

mot stiftelsen. 

  

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 

revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 

räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 

min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 

innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 

förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 

överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag går 

igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 

förhållanden som är relevanta för mitt uttalande.  

  

  

Stockholm 2022-04- 
  

  

_________________________________  
Katarina Nyberg   

Auktoriserad revisor  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 


Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 


 


Allmänt om verksamheten 


 


Stiftelsen Berättarministeriet, grundad 2011 och med säte i Stockholm, är en icke vinstdriven, partipolitiskt 


och religiöst obunden verksamhetsstiftelse.  


 


Stiftelsens syfte och ändamål är att verka för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet 


och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. 


 


Stiftelsen är ett kompletterande och kompetensutvecklande stöd till lärarens språk- och 


kunskapsutvecklande undervisning, specifikt riktat till skolor med högt socioekonomiskt index, flerspråkiga 


klassrum och lägre skolresultat än riksgenomsnittet. Stiftelsens program och fortbildningsinsatser erbjuds 


kostnadsfritt till lärare och deras elever i åk 2–9, med särskilt fokus på åk 2–5. Samtliga program är 


förankrade i läroplanen och kursplanerna, progressionsbaserade med forskningsgrund och fungerar som ett 


ämnesövergripande stöd i undervisningen. 


 


Idag finns det tre utbildningscenter, i Husby och Hagsätra i Stockholm och i Gamlestaden i Göteborg. 


Berättarministeriets första utbildningscenter öppnades i Södertälje 2011, utbildningscentret i Husby 


öppnades 2013, det i Hagsätra 2015 och utbildningscentret i Göteborg 2017. Utbildningscentret i Södertälje 


avvecklades vid halvårsskiftet 2019. Stiftelsen har kansli i Stockholm och i Göteborg. 


 


Placeringen av utbildningscenter sker i samverkan med den aktuella kommunen och är behovsstyrd. 


Behovskriterierna baseras på offentlig statistik av socioekonomiska faktorer som arbetslöshet, 


medelinkomstnivåer och utbildningsbakgrunder. Skolresultaten och deras utveckling samt antalet 


grundskolor kartläggs och följs kontinuerligt. Behovskriterierna utgår från internationell forskning om 


direkta och indirekta relationer mellan barns skolresultat och socioekonomisk bakgrund. 


 


Antalet skolor som ingick i Berättarministeriets upptagningsområden vid slutet av 2021: 


 


Husby  48 


Hagsätra 36 


Göteborg 44 


Totalt  128 


 


Berättarministeriets verkar genom en tresektoriell samverkansmodell där offentlig, privat och ideell sektor 


bidrar till och samverkar kring stiftelsen för att säkerställa att ett långsiktigt stöd kan erbjudas så länge 


behovet kvarstår. Samverkan bedrivs bland annat i form av IOP (idéburna offentliga partnerskap) med 


Göteborgs stad och Stockholms stad, långsiktiga partnerskap med det privata näringslivet, som bidrar med 


kapital och spetskompetens, samt enskilda individers engagemang genom volontärskap. 


 


Främjande av ändamålet 


 


För andra året i rad ledde covidpandemin och medföljande restriktioner till att skolor hade begränsade 


möjligheter att besöka Berättarministeriets utbildningscenter under 2021. Totalt deltog 43 skolklasser i 







Stiftelsen Berättarministeriet 


Org.nr. 802426-7042 


 


3 


 


årkurserna 2–5 i Berättarministeriets kreativa och lustfyllda program. Det är en betydande minskning från 


de 273 skolklasser som deltog i Berättarministeriets program 2019, före pandemin. Vid utvärderingen 


uppgav alla de 96 lärare som besökte verksamheten under 2021 att de rekommenderar Berättarministeriets 


program till sina lärarkollegor. Verksamheten har under året fokuserat på omställning genom att 


vidareutveckla och digitalisera program och volontärutbildningar, samt fortsatt arbetet med att integrera de 


fortbildande momenten för lärarna i programmen.  
 


 
 


Flerårsjämförelse*       
Beloppen i 


flerårsjämförelsen visas 


i TSEK 


      


 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Verksamh. intäkter 16 413 15 859 15 704 16 115 15 709 11 824 
Verksamh. kostnader   -14 980   -13 778    -15 388 -17 735 -14 853 -12 082 
Årets resultat 1 433 2 081 316 -1 620 855 -259 
Stiftelsekapital 5 517 4 083 2 001 1 685 3 305 2 450 


  


*Berättarministeriet rapporterar enligt GIVA:s riktlinjer för effektrapportering som erbjuder 


vägledning inom mätning och effekter. Berättarministeriet ämnar därigenom värna om transparens 


och tydlighet till allmänhet och intressenter om stiftelsens resursanvändning för att uppfylla 


stiftelsens syfte och ändamål. Utöver resultat angivna under förvaltningsberättelsens rubrik 
Främjande av ändamålet samt Väsentliga händelser under verksamhetsåret framgår stiftelsens 


resultat och ställning av verksamhetsårets resultat- och balansräkning med noter. 


 


 


 


  


   


Väsentliga händelser under räkenskapsåret 


 


Berättarministeriet inledde samarbeten med två nya partner under 2021. Ny huvudpartner på tre år är 


Cancerfonden, som i och med avtalet är med och finansierar Berättarministeriets program Redaktör 


Schwartz forskningsresa – ett program som genomförs i samarbete med Karolinska institutet. 


Akademibokhandeln är ytterligare en ny huvudpartner som till Berättarministeriets verksamhet bidrar med 


såväl finansiering som kommunikationskampanjer.  


 


Som ett steg i att säkerställa att Berättarministeriet har en stark volontärbas efter covidpandemin 


arrangerades under våren 2021 en digital volontärvecka, där både grundutbildningar och fördjupande 


fortbildningar erbjöds såväl befintliga som nya volontärer. Totalt deltog 257 personer under volontärveckan, 


där 36 nya volontärer också utbildades.  


 


Berättarministeriet delade ut lärarpriset Pennsvärdet för fjärde året i rad. Pennsvärdet är en utmärkelse och 


ett stipendium på 25 000 SEK som tilldelas en lärare i Berättarministeriets upptagningsområde som arbetar 


språkutvecklande och främjar sina elevers kreativitet och kritiska förmåga. Mot bakgrund av att 


Berättarministeriet fyllde 10 år under 2021, samt det faktum att covid-19-pandemin har slagit hårt mot 


skolan, valde Berättarministeriet att dela ut två Pennsvärd under 2021 – ett till en lärare i Stockholm och ett 


till en lärare i Göteborg. Utbildningsminister Anna Ekström överlämnade årets Pennsvärd till Cristina 


Kullberg, lärare på Långmosseskolan, och till Ulrica Ambrosius, lärare på Oxhagsskolan. 
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I syfte att på olika sätt sprida kunskap och erfarenheter från Berättarministeriets kärnverksamhet 


arrangerades under 2021 flera seminarier. Samarbetet med Folkuniversitetet fortlöpte i form av 


gemensamma föreläsningar, och Berättarministeriet deltog även med flera seminarier och workshops vid 


såväl Bokmässan i Göteborg som under Stockholms bokhelg. I syfte att öka kunskapen om former för att 


möjliggöra idéburen sektors stöd till det offentligas uppdrag arrangerade Berättarministeriet ett seminarium 


om IOP (idéburet offentligt partnerskap) som samverkansmodell. I samarbete med KTH genomfördes även 


ett seminarium om grundskolan som grundsten för demokratin. Därtill valde European Toolkit for Schools 


ut Berättarministeriets metod som ett lyckat exempel att sprida i sitt nätverk i Europa. 


 


Under höstterminen genomförde Berättarministeriet på uppdrag av Skolverket en pilotstudie av nationellt 


undervisningsstöd och material för lustfyllt lärande i skolor med högt socioekonomiskt index och stor andel 


elever med annat modersmål än svenska. Syftet med studien var att undersöka förutsättningarna för en 


nationell spridning av digitala och fysiska undervisningsmaterial och undervisningsstöd. 


 


 


Viktiga förändringar och projekt i verksamheten 


 


Flera befintliga program vidareutvecklades under 2021. Redaktör Schwartz bokutgivning, Den mystiska 


lådan, Tidningsskaparna och Kartuppdraget pilotutvecklades för både digital och fysisk form. Digitala 


versioner av Berättarministeriets program skapar förutsättningar att stötta skolor med högt socioekonomiskt 


index även under omvärldsförändringar såsom pandemier.  


 
Under året gjordes en organisatorisk förändring genom inrättandet av Berättarministeriets institut, vars syfte 
är att sprida erfarenhet och kunskap från Berättarministeriets kärnverksamhet och stötta generalsekreteraren 
i arbetet med att initiera, stärka och utveckla samverkan med offentliga och idéburna aktörer. 


 


Kostnaderna för året var lägre än föregående år, vilket till stor del beror på covid-19-pandemin. Framför allt 


var personalkostnaderna lägre under 2021 än budgeterat. Mot bakgrund av pandemin tillsattes inte vissa 


beslutade tjänster under året, såsom kansliassistent. Andra tjänster tillsattes senare än planerat, som 


kommunikationsansvarig, webbansvarig och volontäransvarig. Därtill lämnades tjänsten som utbildnings-


ledare i Göteborg vakant under hela året, eftersom det fanns personal som kunde täcka upp de gånger det 


var program. Pandemin medförde också att det blev färre resor och ett begränsat antal fysiska event. 


 
Intäkterna ökade under 2021 med cirka 3,5 procent jämfört med föregående år. Försäljning av tjänster utgör 
normalt en marginell andel av intäkterna eftersom Berättarministeriet främst finansieras genom gåvor och 
bidrag. Under 2021 ökade försäljning av tjänster med anledning av att den pilotstudie som utfördes på 
uppdrag av Skolverket var en upphandling. Bidrag och gåvor från externa verksamheter/stiftelser minskade 
under året med cirka 12 procent. De kommunala bidragen i form av IOP (idéburet offentligt partnerskap) låg 
på samma nivå som året innan. Gåvor från allmänheten utgjorde fortsatt en relativt liten andel av de totala 
intäkterna. 


 


Frivilliga  


 


Berättarministeriet har som stiftelse inga medlemmar men däremot ett stort antal volontärer, vars ideella 


insatser i form av tid och engagemang är avgörande vid utbildningscentrens programaktiviteter. Under 2021 


utbildades 225 nya volontärer, varav 190 gick utbildningen digitalt. Det innebär att under 


Berättarministeriets verksamma period 2011–2021 har 2 509 volontärer utbildats. Vid årets slut var 695 av 


dem fortsatt aktiva volontärer.  
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Under året bidrog totalt 75 volontärer vid minst ett tillfälle till programaktiviteterna i utbildningscentren 


genom att peppa och lyssna till barnen. Det var en minskning med ca 77 procent jämfört med 2020 års 328 


volontärer. Förändringen korrelerar med motsvarande minskning av antalet programtillfällen mot bakgrund 


av covid-19-pandemin. Många ordinarie volontärer tillhör dessutom riskgrupp för covid-19 och har därför 


inte kunnat delta på de programtillfällen som varit. I syfte att anpassa verksamheten efter rådande 


omständigheter finns numera digitala versioner av både utbildningar och fortbildningar för volontärer. På så 


vis har många nya volontärer anslutit till Berättarministeriet, och gruppen av volontärer är nu mer varierad 


avseende ålder än tidigare. 


 


Berättarministeriets kvantitativa målsättning för volontärengagemanget under varje programtillfälle är en 


volontär per fyra barn. År 2021 var antalet volontärer i relation till besökande barn 0,40, det vill säga 1 


vuxen per 2,5 barn, och därmed överträffades målsättningen.  


 
 


Hållbarhetsupplysningar 


 


Berättarministeriet syftar till att ta ansvar för samhällsutvecklingen i Sverige genom en riktad 


demokratiinsats. Vi verkar för att minska segregationens negativa effekter på barns skolgång i skolor med 


lägre skolresultat än riksgenomsnittet. Verksamheten bidrar aktivt till 5 av de 17 globala målen i Agenda 


2030; Hälsa och välbefinnande, God utbildning för alla, Minskad ojämlikhet, Hållbara städer och samhällen 


samt Fredliga och inkluderande samhällen. 


 


Berättarministeriet syftar även till att ta ansvar för en positiv samhällsutveckling genom att jobba aktivt för 


mångfald, god arbetsmiljö, hälsofrämjande och kompetensutvecklande insatser och för minskad 


miljöpåverkan. Vår policy för miljö och resor ger riktlinjer och vägledning för hållbar hantering vid bland 


annat inköp, resor, möten, mat och energianvändning. Vi väljer vid gemensamma måltider exempelvis alltid 


vegetariskt, handlar i möjligaste mån ekologiska livsmedel och reser företrädesvis med tåg. 


  


Berättarministeriet bedriver även ett systematiskt arbetsmiljöarbete som omfattar såväl policyer och rutiner 


som kompetensutveckling och årliga medarbetarenkäter och skyddsronder, den senaste från februari 2021. 


  


Medarbetarnas hälsa och den psykosociala arbetsmiljön främjas genom såväl friskvårdsbidrag som 


workshops och fortbildning om redskap för och förhållning till värderingsdriven och hållbar psykosocial 


arbetsmiljö. Risken för diskriminering och kränkande särbehandling förebyggs konsekvent genom bland 


annat introduktioner, utbildningar, policyer och etiska riktlinjer, och följs systematiskt upp i 


medarbetarenkäter och medarbetarsamtal. 


 


Berättarministeriets medarbetare representerar ett brett spektrum av bakgrunder, erfarenheter och 


kompetenser. Mångfalden möjliggör och är avgörande för att vi ska hitta nya lösningar för verksamhetens 


specifika ändamål. Berättarministeriets kärnverksamhet bedrivs i våra utbildningscenter under ledning av en 


utbildningsledare och en volontärledare. Utbildningsledarna såväl som volontärledarna har pedagogisk 


förankring och är utbildade för att processleda programverksamheten med lärare, volontärer och barn.  


 


Kansliet är stödfunktion till våra utbildningscenter och omfattar bland annat HR, ekonomi, kommunikation 


och strategisk utveckling. Tillsammans med våra samarbetspartner utgör vi en riktad demokratiinsats med 


gemensam värderingsgrund. Berättarministeriet är en utvecklingsfokuserad och kunskapsgenererande 
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verksamhet som erbjuder och inkluderar medarbetare i frekventa kompetensutvecklingsprogram och 


individuellt anpassade utvecklingsplaner. 


 


Framtida utveckling 


 


Berättarministeriets långsiktiga strategi fastställs av styrelsen. Strategisk målsättning för 2022–2024 är 


bland annat ett utökat stöd till lärare i Berättarministeriets upptagningsområden. Det ekonomiska överskottet 


från 2020 och 2021 kommer att användas under kommande år till att genomföra de projekt och event som 


sköts upp på grund av covid-19-pandemin, samt till att fördjupa stödet till lärare.  


 


Under 2022 riktas parallellt med programverksamheten i våra utbildningscenter fokus på bland annat: 


 


- att testa digitala program i glesbygden 


- att erbjuda fysiska program till skolor i kranskommuner till Stockholm och Göteborg 


- att förbereda för en fysisk etablering av verksamheten i Malmö 


- att upprätta och utveckla samarbeten med lärosäten.  


 


Volontärerna är fortsatt avgörande för att vi ska kunna säkerställa hög kvalitet och ändamålsenlig metodik 


för programaktiviteterna i våra utbildningscenter. Särskilda insatser kommer att genomföras under 2022 i 


form av kvalitetshöjande fortbildningar för befintliga volontärer och rekryteringskampanjer för nya 


volontärer.  


 


 


Förvaltning 


 


Berättarministeriets styrelse är högsta beslutande organ och bestod vid 2021 års utgång av Cecilia 


Nordström (styrelseordförande), Anders Lago (ledamot), Robert Weil (ledamot), Dan Brändström 


(ledamot), Sven Hagströmer (ledamot) och Jussi Karlgren (ledamot). Under 2021 sammanträdde styrelsen 7 


gånger varav 5 var enligt i förväg fastslaget årsprogram för styrelsen. Medelnärvaron uppgick till 88 %. 


Styrelsens samtliga medlemmar arbetar ideellt och utser stiftelsens generalsekreterare samt beslutar om hens 


lön som vid utgången av 2021 var 60 000 kr/månad utan särskilda förmåner utöver friskvårdsbidrag och 


individuell pensionsförsäkring motsvarande ITP-planen. 


 


Dilsa Demirbag-Sten är generalsekreterare sedan Berättarministeriets grundande 2011 och är bland annat 


styrelseledamot i Institutet för framtidsstudier, Linköpings universitet, Per Ahlmarks stiftelse samt Stiftelsen 


Nobel Center. 


 


Kärnverksamheten bedrivs i tre utbildningscenter som 2021 hade 6 heltidsanställda vid årets utgång. 


Kansliet och institutet verkar som stödfunktioner till Berättarministeriets utbildningscenter och hade 2021 


motsvarande 7 heltidsanställda, varav 6 var placerade i Stockholm och 1 i Göteborg. Berättarministeriet 


hade under 2021 ett medelantal av 13 heltidsanställda vilket är 2 anställda färre än 2020. Av dessa 13 var 2 


män och 11 kvinnor.  
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång  


  


Berättarministeriet tecknade i januari 2022 ett avtal med Skolverket som innebär att Berättarministeriet fått i 


uppdrag att arbeta med riktad språkutvecklande kompetensutveckling utifrån estetiska lärprocesser. Det är 


ett ettårigt avtal med möjlighet till förlängning i fyra år. Uppdraget ger Berättarministeriet möjlighet att 


sprida skolprogrammen nationellt, utanför nuvarande upptagningsområden och utbildningscenter. Målet är 


att alla skolor med högt socioekonomiskt index ska kunna ta del av Berättarministeriets program digitalt, 


eller om möjligt fysiskt i våra utbildningscenter.   


 
 


 


 


 


FÖRÄNDRINGAR I EGET 


KAPITAL 


      


       


    


Ändamåls-


bestämda   


medel 


 


Fritt eget 


kapital 


Belopp vid årets ingång    0  4 083 236 


Årets resultat      1 433 485 


Belopp vid årets utgång    0  5 516 722 
       


 


 
 


FÖRSLAG TILL DISPOSITION  


AV ÅRETS RESULTAT    


 


Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras så att i ny räkning överförs:  


 


Balanserat resultat           5 516 722 


Summa            5 516 722 


 


 


 


 


Resultatet av stiftelsens verksamhet samt dess ekonomiska ställning per 2021-12-31 och 2020-12-31 


framgår av följande resultat- och balansräkningar samt noter.  
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RESULTATRÄKNING 2021-01-01 2020-01-01 


 Not 2021-12-31 2020-12-31 


Verksamhetsintäkter       


Gåvor   2 6 449 003  6 160 422 


Bidrag    2 7 442 014  9 061 911 


Nettoomsättning    2 488 245   609 011  


Övriga rörelseintäkter    33 950  27 042  


 


 
      


Summa verksamhetsintäkter    16 413 212  15 858 386 


       


Verksamhetskostnader   3    


Ändamålskostnader    -12 824 088  -11 504 069 


Insamlingskostnader    -1 527 971  -1 643 559 


Administrationskostnader    -627 621  -628 000 


    -14 979 680  -13 775 628 


       


Verksamhetsresultat    1 433 532  2 082 758 


       


Resultat från finansiella poster       


Räntekostnader och liknande resultatposter    -46  -1 265 


    -46  -1 265 


       


Resultat efter finansiella poster    1 433 485  2 081 493 


       


Årets resultat    1 433 485  2 081 493 
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31 


 Not   


TILLGÅNGAR       


       


Anläggningstillgångar       


       


Materiella anläggningstillgångar       


Förbättringsutgifter på annans fastighet   5 0  72 745 


Inventarier, verktyg och installationer   6 32 123  22 115 


Konst    0  0 


    32 123  94 860 


       


Summa anläggningstillgångar    32 123  94 860 


       


Omsättningstillgångar       


       


Kortfristiga fordringar       


Kundfordringar    2 702 806  625 000 


Aktuell skattefordran    140 349  29 833 


Övriga fordringar    51 708  17 738 


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   7 833 416  853 769 


    3 728 279  1 526 340 


       


Kassa och bank       


Kassa och bank    3 118 958  3 918 296 


Summa kassa och bank    3 118 958  3 918 296 


       


Summa omsättningstillgångar    6 847 237  5 444 636 


       


SUMMA TILLGÅNGAR    6 879 360  5 539 496 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER    2021-12-31  2020-12-31 


   Not    


Eget kapital       


       


Balanserat resultat    4 083 237  2 001 744 


Årets resultat    1 433 485  2 081 493 


Summa eget kapital    5 516 722  4 083 236 


       


 


Kortfristiga skulder       


Leverantörsskulder    437 161  763 582 


Aktuell skatteskuld    0  0 


Skuld erhållna ej nyttjade bidrag    0  0 


Övriga skulder    454 927  375 470 


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   8 470 550  317 207 


Summa kortfristiga skulder    1 362 638  1 456 259 


       


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    6 879 360  5 539 496 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 


 


Not 1 Redovisningsprinciper 


 


Årsredovisningen har för fjärde gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 


Årsredovisning och koncernredovisning (K3). GIVA:s styrande riktlinjer för årsredovisning tillämpas. 


 


Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper. 


 


Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 


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


nedan. 


 


Materiella anläggningstillgångar 


Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 


avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 


nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 


Följande nyttjandeperioder tillämpas: 


 


         Antal år 


Inventarier        3–5 


Förbättringsutgifter på annans fastighet    5


 


Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag 


I de fall stiftelsen erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld. 


 


Verksamhetsintäkter 


Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 


redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som 


erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker. 


 


Gåvor och bidrag 


En transaktion i vilken stiftelsen 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 redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. 


 


Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas 


som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa 


kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att 


täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgången som organisationen fått eller 


kommer att få. 


 


Nettoomsättning 


Intäkt vid försäljning av tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället 
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Övriga intäkter 


Under övriga intäkter redovisas intäkter som inte är primära för organisationen.  


 


Verksamhetskostnader 


Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamålskostnader, insamlingskostnader och 


administrationskostnader. 


 


Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna. Här 


ingår kostnader för lokaler, personal och drift för hjälpverksamheten. Till ändamålskostnader räknas även 


kostnader för opinionsbildande verksamhet. 


 


Insamlingskostnader ska återspegla de kostnader som stiftelsen haft för att samla in medel. Med 


insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens samtliga 


givare, dvs såväl privatpersoner som företag och organisationer. Detta omfattar både befintliga givare och 


arbetet med att söka nya givare genom kampanjer, utskick och underhåll av givarregister. 


 


Insamlingskostnader kan således bestå av TV-och radioreklam, annonser, informationsmaterial, 


insamlingsmaterial och personal som arbetar med insamlingsaktiviteter. 


 


Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera organisationen. Hit räknas 


kostnader för t.ex. extern revision och administrativa avdelningens kostnader för personal och lokal. Om en 


kostnad varken avser ändamål, medlemsvård/värvning eller insamling hänförs den till administration
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 


        


Noter till resultaträkningen 
        


            Gåvor som redovisats i resultaträkningen


Not 2 Insamlade medel    2021  2020 


        


 
Insamlade medel ingår med följande belopp 


i nedanstående poster; 
      


        


 Insamlade medel, allmänheten    22 328  348 054 


 Insamlade medel, företag    760 000  750 000 


 Insamlade medel, ext. fonder/stiftelser    5 666 675  5 062 368 


     6 449 003  6 160 422 
        
  


          


Bidrag som redovisats i resultaträkningen 


Not 9   Insamlade medel    2021  2020 


       


           Insamlade medel ingår med följande belopp i  


           nedanstående poster                  
   


       


           Insamlade medel, kommunala    5 500 000  5 500 000 


           Insamlade medel, företag    0  0 


           Insamlade medel, ext. fonder/stiftelser    1 942 014  3 561 911 


    7 442 014  9 061 911 
       


Not 3 Leasingavtal - Operationell leasing     2021  2020 


        


 Under året har stiftelsens leasingavgifter       


 uppgått till    1 678 552  1 834 986 


        


        


 
Framtida minimileasingavgifter för icke 


uppsägningsbara leasingavtal, 
      


 förfaller till betalning enligt följande:       


 Inom 1 år    1 868 625  1 838 517 


 Mellan 2 till 5 år          3 133 398        2 287 862 


 Senare än 5 år    0  0 


     5 002 023  4 126 379 


        


        


          Leasingavgifterna avser hyra för 2 st. kontorslokaler och 3 st. lokaler för UC (utbildningscenter). 


 
Avtalen om lokalhyra sträcker sig till 2022–2025 och är möjliga att förlänga med     


1–5 år   
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Not 4 Personal    2021  2020 


        


 Medelantal anställda       


 


Medelantalet anställda bygger på av 


stiftelsens betalda närvarotimmar relaterade 


till en normal arbetstid. 


      


        


        


 Medelantal anställda har varit    13  15 


 varav kvinnor    11  13 


 varav män    2  2 


        


 Löner, ersättningar m.m.    2021  2020 


 Löner, ersättningar, sociala kostnader och       


 
pensionskostnader har utgått med följande 


belopp: 
      


        


 Generalsekreterare:       


  Löner och ersättningar   732 000  732 960 


  Sociala kostnader   229 994  214 389 


  Pensionskostnader   92 160  97 464 


     1 054 154  1 044 813 


 Övriga anställda:       


  Löner och ersättningar   4 667 864  5 127 609 


  Pensionskostnader   220 768  290 198 


     4 888 632  5 417 807 


        


 Sociala kostnader    1 466 643  1 406 638 


        


 Summa generalsekreterare och övriga    7 409 429  7 869 257 


        


 


 
Könsfördelning i styrelse och 


företagsledning 
      


        


 Antal styrelseledamöter    6  5 


 varav kvinnor    1  2 


 varav män    5  3 


 Antal övriga befattningshavare    1  1 


 varav kvinnor    1  1 
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Noter till balansräkningen 
        


 


Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet    2021-12-31  2020-12-31 


        


 Ingående anskaffningsvärde    363 725  363 725 


 Försäljningar/utrangeringar    0  0 


 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    363 725  363 725 


 Ingående avskrivningar    -290 980  -218 235 


 Årets avskrivningar    -72 745  -72 745 


 Utgående ackumulerade avskrivningar    -363 725  -290 980 


 Utgående redovisat värde    0  72 745 


        


 


 


Not 6 Inventarier, verktyg och installationer    2021-12-31  2020-12-31 


        


 Ingående anskaffningsvärde    163 379  163 379 


 Inköp    34 013  0 


 Försäljningar/utrangeringar    0  0 


 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    197 392  163 379 


 Ingående avskrivningar    -141 264  -76 977 


 Försäljningar/utrangeringar    0  0 


 Årets avskrivningar    -24 005  -64 287 


 Utgående ackumulerade avskrivningar    -165 269  -141 264 


 Utgående redovisat värde    32 123  22 115 


        


 


 


Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna 


intäkter 
   


2021-12-31 
 


2020-12-31 


        


 Förutbetalda kostnader    833 416  853 769 


     833 416  853 769 


        


 


 


 
   


 
 


 


Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda 


intäkter 
   


2021-12-31 
 


2020-12-31 


        


 Upplupna semesterlöner    216 106  225 770 


 Förutbetalda intäkter    0  0 


 Upplupna kostnader    254 444  91 437 


     470 550  317 207 


        







Stiftelsen Berättarministeriet 


Org.nr. 802426-7042 


 


16 


 


 


 
       


       


Stockholm 2022-04-       


       


 


 


 


      


       


Cecilia Nordström  Robert Weil  Sven Hagströmer   


       


 


 


 


      


       


Anders Lago  Jussi Karlgren   Dan Brändström   


       


       


       


       


 


Min revisionsberättelse har lämnats 2022-04- 


       


 


 


 


      


Katarina Nyberg       


Auktoriserad revisor       


       


 


 






 
  2022-04-07 11:08:31 CEST
  78.78.250.176
  ANDERS
  LAGO
  1956-10-31
  ANDERS LAGO
  195610312513
  


 
  2022-04-07 09:53:24 CEST
  188.151.178.140
  EVA KERSTIN CECILIA
  NORDSTRÖM
  1966-08-18
  EVA KERSTIN CECILIA NORDSTRÖM
  196608183981
  


 
  2022-04-10 12:28:00 CEST
  81.227.198.49
  KATARINA
  NYBERG
  1978-10-18
  KATARINA NYBERG
  197810187802
  


 
  
   
    notification.sent
    2022-04-07T05:25:48.844Z
    rJV1Ulh7q
    
     rJV1Ulh7q
     /envelopes/rylaBe37q/recipients/H1eYaBl2X9
     /envelopes/rylaBe37q/recipients/H1eYaBl2X9/notifications/rJV1Ulh7q
     Dokument att signera
     katarina.nyberg@hqvsthlm.se
     2022-04-07T05:25:48.630Z
     3ac4dc3f-bbe1-4319-a055-c087c9e442f6
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-10T10:27:05.617Z
    H1eYaBl2X9
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
      185.45.120.6
    
     H1eYaBl2X9
     2022-04-10T10:27:05.556Z
     /envelopes/rylaBe37q/recipients/H1eYaBl2X9
     /envelopes/rylaBe37q
   
    
     /envelopes/rylaBe37q/recipients/H1eYaBl2X9
     Katarina
     Nyberg
     185.45.120.6
   
  
   
    signature.created
    2022-04-10T10:27:29.326Z
    rJxxaHx3Xq.38885678-bbd6-48db-8e27-d0560f6ee83e
    
     rJxxaHx3Xq.38885678-bbd6-48db-8e27-d0560f6ee83e
     /envelopes/rylaBe37q/documents/rJxxaHx3Xq/signatures/rJxxaHx3Xq.38885678-bbd6-48db-8e27-d0560f6ee83e
     /envelopes/rylaBe37q/documents/rJxxaHx3Xq
     
      /envelopes/rylaBe37q/recipients/H1eYaBl2X9
      KATARINA
      NYBERG
      1978/10/18
      197810187802
    
     signed
     bankid-se
     KATARINA
     NYBERG
     1978/10/18
     81.227.198.49
     
      rJxxaHx3Xq
      9c70e14a-3e97-4693-81f8-7788138904a3
      true
      2022-04-10T10:27:28.685Z
      PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPkdscjEvZU9BRVB5REpZN2hJSDBaZU1GVlBrT1pwQkVaa2phUC8yRFI4dkU9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5oVUZsdkJiOEZRSk8wdzlEdGJWWGtRVDFwRUtaalZHYjFaZGdKQTQ5VitJPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5DK05VL1FGdE56OEZ5Z0pTTkRXN1FQTDNsOTBSSVNQbTFDK3hVVjd4aTNLOThRQWhpbGZveEdZdHU5bzVPVG1GWC9GZC84dTFBNENleDN3UHhWNnJ0SnlzQ1NMbjBjOVNGclNISEI2WXFWRENWRmxiYi96dDNaL08rOWJRa2FpN0pyUkYwKy85UFBpNDlFVmRPVi9xdHhGbFFGUmZoWWcrZjlVaVoxaGZlSFBNVjFCWk5hdHU2WWJ5YXozbUFQMUZPd2RmVWtkcmIxSUR6QVNHVW5mMWt6UUZmU2ZlSkhhY0dTQkRRTFpMeVZJanRrZ2RvR0FxK01xM3ErelZhS0RYc0JNOG4zNjdCbzI4YXhReDUySDdFdVJpYWxpVHplUmNmN2F4a2RnLzdON3NaNnNsTDRYZUhQUTRUUCtWZFNqMDVZS3FSQkNsb3V1eU1hbFRSRWNSK3c9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGVGpDQ0F6YWdBd0lCQWdJSUhJSUlodmZYMjE0d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NakV3TlRFNE1qSXdNREF3V2hjTk1qUXdOVEU1TWpFMU9UVTVXakNCdURFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVQTUEwR0ExVUVCQXdHVGxsQ1JWSkhNUkV3RHdZRFZRUXFEQWhMUVZSQlVrbE9RVEVWTUJNR0ExVUVCUk1NTVRrM09ERXdNVGczT0RBeU1UY3dOUVlEVlFRcERDNG9NakV3TlRFNUlEQTNMakkzS1NCTFFWUkJVa2xPUVNCT1dVSkZVa2NnTFNCTmIySnBiSFFnUW1GdWEwbEVNUmd3RmdZRFZRUUREQTlMUVZSQlVrbE9RU0JPV1VKRlVrY3dnZ0VpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElCRHdBd2dnRUtBb0lCQVFETlhXL1ZqSmwzNDF4SENFUmJ5V2V2elRjSFFTTjdVU3g0ajdLODg3MjBmTkZNWWR1VmowSnpVRGJKaHdoZ1R0bXFxRmhlY3hrSGMvVm5EVjlsR2RISnlBUjZjMWRIYk4vd3lOeCtLUkZseDNTbzA0NzljSFpaVm1ua0ZadXl5UTRmZkIzQ0o2V3Y2aUJwUVlGVXBVNVJ0NVpRV242Y1Z3YXkwQVh2MDN6aHhTOFQrVkNBL1N1V3A0Z1M2UGJseGFPcEhkaXdoU2pBU1Rucm1hZ1dkTmllTHQxanA5RWlCY3BkcHpmSFd4WUFCYW1QYTVTa0lyb3I5YTdPWUw5b21rb3dlODZOWXA3dlN1K0syMjRDdVlRQzhPSEJZaytZdFdwT2k1Sm4wdW9oZVoxM3hqdTdXZ0ZBaVhXKzF0Q3JXUW9LMWVBRkRxRGcyejZtSmhGWFNHdEZBZ01CQUFHamdhVXdnYUl3T3dZSUt3WUJCUVVIQVFFRUx6QXRNQ3NHQ0NzR0FRVUZCekFCaGg5b2RIUndPaTh2YjJOemNDNXlaWFp2WTJGMGFXOXVjM1JoZEhWekxuTmxNQk1HQTFVZElBUU1NQW93Q0FZR0tvVndUZ0VGTUE0R0ExVWREd0VCL3dRRUF3SUdRREFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JSM3BBaldycjEwSS9nRHc5ZlpYbWo0SUczQ01qQWRCZ05WSFE0RUZnUVVzZFRhWkNiSjZFUlJqWnlhMHVYL01ZaGdPWHd3RFFZSktvWklodmNOQVFFTEJRQURnZ0lCQUZqejVyWE5oV3pINGJKZzRzT2xEY1RzbVJJZUpWOVhPNUM5bmZybUlIY3VsMWJhN3R6MG1lYVhHYXVJaTdpcDZQdWo5QnE5UTNBbkl1UlFKTU5yUTVma1dPSDU2czlTcHBCZG5RNGhnc1Z6TVF3Mk1FOUEyWk1Jc1lsZ1JXeUE1NlAwL3AybHREQW5JdEU3MUgwVnlXN2hiQ0NBT0RBZ2d1angwMmdXV1RJUjVhNU9na09SVVVHMHYycnB1UXA3VDFrY2VodWdHcG9nZ3QyMGdsOEhWd0Vad21pY0s3YTcrc0xhY2JmOUhtR0VjMFkvUDc0WUVRNmRjOEVUY3J1UDZlNHBid0ZrZU5ZZE1UcWxTWkkrVFN4WmN1MlRmbzJkRTZyK3BYVklVRE1hT3BEMUppcG1ENlRmeG5ETVpBY0RDcnRFaVlwV2d1Q2FmTXdNTmE0OFpKSUFYUzlpVGxHSFo0RUVVMWJDS3hjMDNDbFNqWmRzOTllaFRWR0ZhYlVaOWw3endYWmJLcHJMWkhzL2xqeU4zYjZMb3BqNnZDaElwUFp3Mkcxb3cvNGdGYVRFbXpDelFBaUVxVGpnVVNoTkRlbVZRUmFnK29BZDBQbDVQQ3NBTnBFcHVZbStMcEcxMDUxWFlKNjF2eDdlTU5EV0FiTXEyNldJYmdLUkIrVm5QekNnYVR5RUNyNDdWbS9xdHpYTGhYMTVIbVFDd3NDYmNVMDd5cDJ0RFhwbU11SkJZZHo2MG13Q29YazJKaWlKM3RUOVFUbDlVMElDQVNrVkErRzB3L1ZUYkcvWEI1dTZma3VZZWVEdExWekxoRk1xVFRkNFJSOWNNd2VMeFJhWXp5SVQ2Z1QzVFppbjVpWjdiSTVybldFbFNqR1FRN1lyV09nSXJMWU91UzQwPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGeWpDQ0E3S2dBd0lCQWdJSU5tUmZUd3Z3czJFd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFaU1DQUdBMVVFQXd3WlUzZGxaR0poYm1zZ1EwRWdkakVnWm05eUlFSmhibXRKUkRBZUZ3MHhNakV5TVRNd09URTRNREZhRncwek5ERXlNREV3T1RFNE1ERmFNRzB4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1Sc3dHUVlEVlFRS0RCSlRkMlZrWW1GdWF5QkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBeE56YzNOVE14TERBcUJnTlZCQU1NSTFOM1pXUmlZVzVySUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUF4WFFadmYzL2dVZElPTmRmRFF1QjFwNEYweVNxMkpOVnNzL01WTVY2anF0cmk4bDNBeUwvMW1BNFdSbGVON3RrY2tGb1Rpa01ZSmE3NmdsdUxSZmYzSDZDQ05KOFhXeFloeWxZZzhzd0F0Z3FMd2Y3L0s0b1B6RGtyNE9QSFlwaHcwTjdubXUybGhCUkF3bld2aDZuYXduWko4Skp1VXpac3VxQVVmUjJpVEZlNHVSSkpmWTN2bm0wdFFZQXVOclNrYmpTUWVZb216N3hFcUozMm9DRTZuOFRGdUR4M3RMM0VMSE1YMTlobk8ra2tyMVVZZGxRSGtML3M0SHI2aFFtUDQvZ1J3bjF0Q3N4Z1c4eGo2YTJma0NxQ3VEb1hrK2U2Y256ZzlKVkJZUjBVeGR2L3BzM204ZThGVEtIb2hHOEdZbTVuQUExenZYRittZzltbGdYSHBhNkFZZWN2K2FNbGJ2MWtwNGc4a3NTMzBBVWNVaG5NV0wvYnZ5NDFNc0NPU0d0dk9mL2RVOVBrUnE5cHFub2RFeTk5MU1LTXFMU3ZwWHFBandkdjZ6Tk5oVEhYUHVLaU85eTVuTHZQUW50YUpGdi9laWVNUUx2VE1NSkc3U09ZaXNHQlEybS8yYTNlSXJFbWhXd2Y2Y3dEMnRVSGNHTzhDekVzTmdlRjUzcHhnTnNMNXFOUjhaTDVmeVFVeTdVZ2cwbFRoSkFkWWkyejduMXlIdG9GZ1RJN2M2WDIyZW5sU2owOHh5Um50Z3kzTjRnQThVQ3c1SDdEUGZiQ2VPa0EvOGFxVzVrcjJoQjlBeGM1WFJpRnRlTmxsVHAvYTVMdXppcEo5SzRJQlJFTjQ2blYrM1ZISllKWUFyMG1zMm5Vdnc4WmdWT0JLRU5VRFhHK1o3THIra0NBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGSGVrQ05hdXZYUWorQVBEMTlsZWFQZ2diY0l5TUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVWVEMUJLR000MTdLRlJyalkraHpJNUtUZDJzTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUJMWVJaQTIwMmxyZlh3VFRIV29PejdaeFRpYXZTSTIzYVJZRWc3cDdYM0RvSFdtQjROTGd0dTh3VUJwZDlRZkJ3NmRjNzd1ZTdZQkg0UEdrbDVqRlE3NjBMSzRDb1E2QmlZR05sUUhBdUhZL3ZwYzFidUFyN1ZkbkRTYWUzSG1NNjNnalZKR0srS1FHZDBQSHFPNnZYMWhEUHgwUnRXbWY1T2pBUENPMDNDcHZFNWY1dm1lVjFjMXRZVThXNGpxVk4xM3NpZlVrTEhtNWJKUHljcDNzS0V0M0laMU5LVzZkeG5rOVhGTGFkdWtGNEpDOFZ6WjNqT3EwRkVFTkRWR1hmRkZuMlB3Y255eWg3OUhrMHdSOHFPUzlaUjhhOFFNLzA4Mko3ZzZIY0JibkJWMGFtYUt1SmNxSlQxbDkrK0g5Zk5hT2hraEdyWGxVU3p2bTVnNVJiY1dRUjgrUk5GMzdzeE8wN3FxaVNuZTNVMlVta2VaOWxYMktieGhObUpaMitYZmlMRzM3YVJUbE9OTUVxeHN6ZEN0a2h3SlNmUnFTa2UrT01wQnVMZmlxak1NcHBCVUJDdURRUGVRK2hMclIwaHcvdXZpbk03NitUM00wWTIrVDNLUmwrVFhvTjhndHYwbU1PZVdxOUxUSHZvbGdlMkVUMitxM3RwSk1BZEZHcTVic0JHOXdIQ2FoNllkakhJTEhUZE1TT0hiY01nUENCM2o1QkJudFFMN3JzanBjRHphREVPUG5qRmJWcGIxYjUzVTVETW92Z1B1WjM4NjhQSGloR0RqQysyY1BmOWlrVnk3dmFiaTYvMUZTbzMxaDJXTFVmNGF1K09kUjd1K3F2ZUZjQUd5TGNBVDJ3cXJ5dFA1RlpKQkZqQ29OOFcyYVVRYis4SzM1L1JWQT09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGd0RDQ0E2aWdBd0lCQWdJSUE3c0xRVEVoenVvd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakV5TURjeE1qTXlNelphRncwek5ERXlNekV4TWpNeU16WmFNR014Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1Sc3dHUVlEVlFRS0RCSlRkMlZrWW1GdWF5QkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBeE56YzNOVE14SWpBZ0JnTlZCQU1NR1ZOM1pXUmlZVzVySUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRRGFuU2UrYnJKcjJrdi91cGZWUTdlcEd5QUJYMTdqY1N5ZGJoWVZRWGFHc05GYjgxRkJKK2FweFU5LzFhSlljQitIaUREMXJ6Mkh0cFJaRXpMbFRyQjVCeSs5bEFmYUsxZHdpZFBnUzRMWnJzUC90ZHZTUzI1ckdBbXNBM0hpdVgyUUpJUDh6ajBrSDNMWDM3ZmdkZDMzOHhweFZlbnBIVXE1RG1yUU8rZGZOT0JTUUdTREpNUnBqcU54RTVZeWRkRFlKcFVjMTB5WFo2bWJEeEJvaGhIWXlkdVFLVjFZTXpUcHB3TG1hVEtBVXVHOXAzSmdmR2ZVeUN6L2dzVEZWb2E1bFZVVEdUUXpMSThlRVg3R2FlaWdYd1JVc0dMcGFLUVErbDU2d2Fnck9Lc1NxWWgzU2JWRStNU2sycDMyTmxlMWhqL1hZRUN0VU14blZXV2twUVFEOWRjVFp4TVhGSzc3MHdhajcra0FiS1AyajZpUDNhSGltWnFqcEVrUTJMQldXOVIrVkt1QUNtSmZUVy9ucFprMlZ6SXhESENDSHE4dDFjd3VUVFMwdmdMb0ZnWElwaHloV0ljUWVUNmFMTm1UMGVQQkhjY3BNdVI2UG9HeEhlVzFTNExTT0F4RkEwQzJLQzZ6eUlRdjIwV1BwdFRvYzNlRFU5MjY3eEpNNU1PODFGcHd1RTZiZ1JMZzUvenU1anhlZi9DTUpmUmM3OWNSSGhXTVhWdkZtRk5FRnVMZFdpVXd2QlpqUW9wcnlpK29LdnhPMng0U3lSOTlFcElFWmtlZjF5MktaZ3ErOFBZWTJZL00yd2tVWStISnd6aHd1ZXpudnpyMk5JV1kyZnNTOXB6dkFEb2ZFdzNTeGRzZU12NkhPbDFyWXRWNDVSa3FFeTFuc0ZqV0xRSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVlRDFCS0dNNDE3S0ZScmpZK2h6STVLVGQyc013RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JSbmlycXk2a2djZXZVN2FEY25jZ2Jya1dQTFV6QVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJBVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBQVkzYzZvRGQvUXVEamNQQW1rL2h4dDhlWXlNRXpnUzRNVUJERkFFYUlNNDY1N0VLRXAweFU2SnhJRnBvRjUvUmR5Vy8vanZWaXFBM3JiVVdZbm9BQ3owOW9pQ1Fnam5hWkpnSERPUSt0Nmcra1YyVm5FSkdHby9VRDZ4Y25KQ0ZtZGtFS3d4ZzRuai9rYjFWUnRQalppd0FLbzFhUjFDalZTaTlLRUFVaW5RelczSE1ueENYOXNjOVppOHhFZnJCU1ZraDJoVTZZSjNpTWI4VVRHV3VHMjJEUkJ5ZDM0U01DSTJjUU9ZWFZ6Mk1kNWp6S3dNTXJLWGlqQlhIbU1TVGhGbFBuR2NSdmhxQ3YzMjdXazFTWFBPNXoya1pKRUg1N3RUTWo2RTAxSGFGZ0NzZ2FqemFOblo4akFFNEpNSHFsZUEyVldjSEFYajhtckhIR1VWbEx6N1c2UkdBeHlzcE9DeHRKeEkxQVFNSVBYZGhaQkIxeDRwb2lHdURWOE1JN0NGZ3dhbmQrMWxtbTdrbWpnWW5QUktOdUdLTzVDdE9GZnZsNjUzYWt0RWNVYlJTaXc5L3VlbW81Tkk0UFg0c1d6VW0zL2FEb2tTT0dhVGZSTzhwYm1qTkJTaW1XRTI0NUQ0L0dzQ3JHdVA2RTJNdmtVaXhTT0FUeHg3Y2FzUHFrbGxWTzZ6eUxSV3JTN3poQXhRb3hSOE5xQ25SUW9Vb2E5M081dGdzaTFCY1NlbmhydFNhQ2kzZnZWbVkrNlZITmI4SFFpL2xHbnpUdFgzZ1ZJdURIcVcvajJxOWsyS3Q4anlxeHVIUElHK0lxbGxzMmxTYUdwME9wM0tYUVljYjhiKzFNZ0d0TWhlenNyalpORkxEcXZoSkFKMnpWMXJsZ3VTOVdCV3ArcVc8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+Q2lBZ0lDQkl3NlJ5YldWa0lITnBaMjVsY21GeUlHUjFJR1J2YTNWdFpXNTBaWFE2SUNkU1pYWnBjMmx2Ym5OaVpYTERwSFIwWld4elpTQlRkR2xtZEdWc2MyVnVJRUpsY3NPa2RIUmhjbTFwYm1semRHVnlhV1YwSURJd01qRXVjR1JtSnk0Z1IyVnViMjBnWVhSMElITnJjbWwyWVNCMWJtUmxjaUJ0WldRS0lDQWdJR1JwYmlCbExXeGxaMmwwYVcxaGRHbHZiaUJuYjJScnc2UnVibVZ5SUc5amFDQm13N1p5WW1sdVpHVnlJR1IxSUdScFp5QjBhV3hzSUhacGJHeHJiM0psYmlCcElHUnZhM1Z0Wlc1MFpYUXVDaUFnSUNCVGFXZHVZWFIxY21WdUlISmxaMmx6ZEhKbGNtRnpJR0YySUdVdGMybG5ibVZ5YVc1bmMzUnF3NlJ1YzNSbGJpQldaWEpwWm1sbFpDQnZZMmdnWlc0Z1ltVnJjc09rWm5SbGJITmxDaUFnSUNCemEybGphMkZ6SUhScGJHd2daR2x1SUdVdGNHOXpkQzRLSUNBPTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHVzck5vblZpc2libGVEYXRhPlV3bnhFeStLNjNrQVJKaU16bTdoWVFGL2hSa0FUWEwrMjhSZjhYUWxFYmM9PC91c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5Vm1WeWFXWnBaV1FnUjJ4dlltRnNJRUZDWEN0SVVWWWdVM1J2WTJ0b2IyeHRJRUZDTEc1aGJXVTlTRkZXSUZOMGIyTnJhRzlzYlNCQlFpeHpaWEpwWVd4T2RXMWlaWEk5TlRVMk9EZ3pNVEl6TXl4dlBWTjJaVzV6YTJFZ1NHRnVaR1ZzYzJKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2tzWXoxVFJRPT08L25hbWU+PG5vbmNlPldiMHdDNUw5NXpRU3VVaEoxNkU3UTg0Zm9XWT08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5TRkZXSUZOMGIyTnJhRzlzYlNCQlFnPT08L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR5Tmk0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5TVTlUPC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1UVXVNeTR4PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+UE9oeE5HNGp2cldoOC94Vm1XQ0cvS0I4V3RjPTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj50b2tlbi1ub3QtdXNlZDwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==
      
       /envelopes/rylaBe37q/recipients/H1eYaBl2X9
       KATARINA
       NYBERG
       katarina.nyberg@hqvsthlm.se
       197810187802
       1978/10/18
       81.227.198.49
     
    
     197810187802
     2022-04-10T10:27:28.685Z
   
    
     /envelopes/rylaBe37q/recipients/H1eYaBl2X9
     KATARINA
     NYBERG
   
  
 
  36635



 
  2022-04-07 07:43:23 CEST
  85.229.21.12
  SVEN
  HAGSTRÖMER
  1943-11-30
  SVEN HAGSTRÖMER
  194311300935
  


 
  2022-04-10 12:27:28 CEST
  81.227.198.49
  KATARINA
  NYBERG
  1978-10-18
  KATARINA NYBERG
  197810187802
  




1 (2) 


 
  


  


 


Revisionsberättelse 


  


Till styrelsen i Stiftelsen Berättarministeriet 


Org.nr 802426-7042 


  


Rapport om årsredovisningen 


  


Uttalande 


Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Berättarministeriet för räkenskapsåret 2021. 
  


Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 


väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 2021-12-31 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 


årsredovisningens övriga delar. 


  
Grund för uttalande 


Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 


Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 


förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 


  


Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande. 


  
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 


ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 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 oegentligheter eller misstag. 


  


Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av 


stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, 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 avser att likvidera stiftelsen, 


upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 


något av detta. 


  


Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 


årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 


sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 


revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 


grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 


och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 


felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 


oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 


tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 


användare fattar med grund i årsredovisningen. 


  


Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har 


en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 


  


- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 


årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar 


och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 


revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 


för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 


följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 


misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 


förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande 


av intern kontroll. 


  


- skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har 


betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 


med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten 


i den interna kontrollen. 


  


- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 


rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 


upplysningar. 


  


- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om 


fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, 


med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 


väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 


kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. 


Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 


revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 


årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 


upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 


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 jag 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. 


  


Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 


omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera 


om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 


betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.  
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 


  
Uttalande 


Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 


Stiftelsen Berättarministeriet för räkenskapsåret 2021.  
  


Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet 


eller årsredovisningslagen.  
  


Grund för uttalande 


Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 


avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 


  


Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande. 


  
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och 


stiftelseförordnandet.  


  


Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, 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 försummelse som kan 


föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för 


entledigande, eller 


  


- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet 


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 att 


upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 


mot stiftelsen. 


  


Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 


professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 


revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 


räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 


min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 


innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 


förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 


överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag går 


igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 


förhållanden som är relevanta för mitt uttalande.  


  


  


Stockholm 2022-04- 
  


  


_________________________________  
Katarina Nyberg   


Auktoriserad revisor  
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     fb74aea6-da5d-489d-935a-aa90424b2ee1
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-04-07T05:30:42.031Z
    BJmYZDe2Xc
    
     BJmYZDe2Xc
     /envelopes/ryvgUln7q/recipients/ByuELx3X9
     /envelopes/ryvgUln7q/recipients/ByuELx3X9/notifications/BJmYZDe2Xc
     Dokument att signera
     cecilia.nordstrom@tallbergfoundation.org
     2022-04-07T05:30:41.708Z
     0eb8740e-53e7-489e-8c96-eef9ff4ac1fe
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-07T05:40:11.688Z
    ryKTLl3m9
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Safari/605.1.15
      85.229.21.12
    
     ryKTLl3m9
     2022-04-07T05:40:11.612Z
     /envelopes/ryvgUln7q/recipients/ryKTLl3m9
     /envelopes/ryvgUln7q
   
    
     /envelopes/ryvgUln7q/recipients/ryKTLl3m9
     Sven
     Hagströmer
     85.229.21.12
   
  
   
    signature.created
    2022-04-07T05:43:24.589Z
    rkewe8gn79.c3e3ec9f-156d-4394-b320-390b91c498a2
    
     rkewe8gn79.c3e3ec9f-156d-4394-b320-390b91c498a2
     /envelopes/ryvgUln7q/documents/rkewe8gn79/signatures/rkewe8gn79.c3e3ec9f-156d-4394-b320-390b91c498a2
     /envelopes/ryvgUln7q/documents/rkewe8gn79
     
      /envelopes/ryvgUln7q/recipients/ryKTLl3m9
      SVEN
      HAGSTRÖMER
      1943/11/30
      194311300935
    
     signed
     bankid-se
     SVEN
     HAGSTRÖMER
     1943/11/30
     85.229.21.12
     
      rkewe8gn79
      c047e88d-cbc0-4acd-be36-333ee43d31aa
      true
      2022-04-07T05:43:23.972Z
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       /envelopes/ryvgUln7q/recipients/ryKTLl3m9
       SVEN
       HAGSTRÖMER
       sven@hagstromer.se
       194311300935
       1943/11/30
       85.229.21.12
     
    
     194311300935
     2022-04-07T05:43:23.972Z
   
    
     /envelopes/ryvgUln7q/recipients/ryKTLl3m9
     SVEN
     HAGSTRÖMER
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-07T06:54:49.710Z
    rJXj8ehQ9
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.29
      92.32.95.105
      2022-04-07T06:54:49.690Z
    
     rJXj8ehQ9
     2022-04-07T06:54:49.690Z
     /envelopes/ryvgUln7q/recipients/rJXj8ehQ9
     /envelopes/ryvgUln7q
   
    
     /envelopes/ryvgUln7q/recipients/rJXj8ehQ9
     Dan
     Brändström
     92.32.95.105
   
  
   
    signature.created
    2022-04-07T06:57:15.306Z
    rkewe8gn79.06501af5-e896-4160-bd3d-4f4c0474526a
    
     rkewe8gn79.06501af5-e896-4160-bd3d-4f4c0474526a
     /envelopes/ryvgUln7q/documents/rkewe8gn79/signatures/rkewe8gn79.06501af5-e896-4160-bd3d-4f4c0474526a
     /envelopes/ryvgUln7q/documents/rkewe8gn79
     
      /envelopes/ryvgUln7q/recipients/rJXj8ehQ9
      Dan Agne
      Brändström
      1941/06/29
      194106298534
    
     signed
     bankid-se
     Dan Agne
     Brändström
     1941/06/29
     92.32.102.44
     
      rkewe8gn79
      8a54a26f-185a-4898-abfb-0ef4eee6101c
      true
      2022-04-07T06:57:14.677Z
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       /envelopes/ryvgUln7q/recipients/rJXj8ehQ9
       Dan Agne
       Brändström
       dan.brandstrom@telia.com
       194106298534
       1941/06/29
       92.32.102.44
     
    
     194106298534
     2022-04-07T06:57:14.677Z
   
    
     /envelopes/ryvgUln7q/recipients/rJXj8ehQ9
     Dan Agne
     Brändström
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-07T07:52:42.861Z
    ByuELx3X9
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36
      188.151.178.140
      2022-04-07T07:52:42.841Z
    
     ByuELx3X9
     2022-04-07T07:52:42.841Z
     /envelopes/ryvgUln7q/recipients/ByuELx3X9
     /envelopes/ryvgUln7q
   
    
     /envelopes/ryvgUln7q/recipients/ByuELx3X9
     Cecilia
     Nordström
     188.151.178.140
   
  
   
    signature.created
    2022-04-07T07:53:25.768Z
    rkewe8gn79.f9b64981-b6e2-48c6-9c2d-758f8babd4cc
    
     rkewe8gn79.f9b64981-b6e2-48c6-9c2d-758f8babd4cc
     /envelopes/ryvgUln7q/documents/rkewe8gn79/signatures/rkewe8gn79.f9b64981-b6e2-48c6-9c2d-758f8babd4cc
     /envelopes/ryvgUln7q/documents/rkewe8gn79
     
      /envelopes/ryvgUln7q/recipients/ByuELx3X9
      EVA KERSTIN CECILIA
      NORDSTRÖM
      1966/08/18
      196608183981
    
     signed
     bankid-se
     EVA KERSTIN CECILIA
     NORDSTRÖM
     1966/08/18
     188.151.178.140
     
      rkewe8gn79
      10baba4a-9b1d-4682-8475-66ed3aee032c
      true
      2022-04-07T07:53:24.920Z
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       /envelopes/ryvgUln7q/recipients/ByuELx3X9
       EVA KERSTIN CECILIA
       NORDSTRÖM
       cecilia.nordstrom@tallbergfoundation.org
       196608183981
       1966/08/18
       188.151.178.140
     
    
     196608183981
     2022-04-07T07:53:24.920Z
   
    
     /envelopes/ryvgUln7q/recipients/ByuELx3X9
     EVA KERSTIN CECILIA
     NORDSTRÖM
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-07T09:07:41.400Z
    BkeCIUehm9
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.29
      78.78.250.176
      2022-04-07T09:07:41.372Z
    
     BkeCIUehm9
     2022-04-07T09:07:41.372Z
     /envelopes/ryvgUln7q/recipients/BkeCIUehm9
     /envelopes/ryvgUln7q
   
    
     /envelopes/ryvgUln7q/recipients/BkeCIUehm9
     Anders
     Lago
     78.78.250.176
   
  
   
    signature.created
    2022-04-07T09:08:32.302Z
    rkewe8gn79.a7551fcd-cd6d-4a2e-a869-1539766bfe58
    
     rkewe8gn79.a7551fcd-cd6d-4a2e-a869-1539766bfe58
     /envelopes/ryvgUln7q/documents/rkewe8gn79/signatures/rkewe8gn79.a7551fcd-cd6d-4a2e-a869-1539766bfe58
     /envelopes/ryvgUln7q/documents/rkewe8gn79
     
      /envelopes/ryvgUln7q/recipients/BkeCIUehm9
      ANDERS
      LAGO
      1956/10/31
      195610312513
    
     signed
     bankid-se
     ANDERS
     LAGO
     1956/10/31
     78.78.250.176
     
      rkewe8gn79
      5f7e6d86-a8de-4fe3-95bc-7ed4c9cca90c
      true
      2022-04-07T09:08:31.502Z
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       /envelopes/ryvgUln7q/recipients/BkeCIUehm9
       ANDERS
       LAGO
       Anders.Lago@hsb.se
       195610312513
       1956/10/31
       78.78.250.176
     
    
     195610312513
     2022-04-07T09:08:31.502Z
   
    
     /envelopes/ryvgUln7q/recipients/BkeCIUehm9
     ANDERS
     LAGO
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-07T11:21:33.478Z
    B1oO8lhmq
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36
      213.163.150.90
      2022-04-07T11:21:33.440Z
    
     B1oO8lhmq
     2022-04-07T11:21:33.440Z
     /envelopes/ryvgUln7q/recipients/B1oO8lhmq
     /envelopes/ryvgUln7q
   
    
     /envelopes/ryvgUln7q/recipients/B1oO8lhmq
     Robert
     Weil
     213.163.150.90
   
  
   
    signature.created
    2022-04-07T11:23:41.543Z
    rkewe8gn79.e50aaa66-2f83-42bd-8fed-f91d0368e23d
    
     rkewe8gn79.e50aaa66-2f83-42bd-8fed-f91d0368e23d
     /envelopes/ryvgUln7q/documents/rkewe8gn79/signatures/rkewe8gn79.e50aaa66-2f83-42bd-8fed-f91d0368e23d
     /envelopes/ryvgUln7q/documents/rkewe8gn79
     
      /envelopes/ryvgUln7q/recipients/B1oO8lhmq
      ROBERT
      WEIL
      1948/11/21
      194811210139
    
     signed
     bankid-se
     ROBERT
     WEIL
     1948/11/21
     90.235.2.102
     
      rkewe8gn79
      671194be-378a-48bd-9143-447b7a87937e
      true
      2022-04-07T11:23:40.780Z
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       /envelopes/ryvgUln7q/recipients/B1oO8lhmq
       ROBERT
       WEIL
       weil@proventus.se
       194811210139
       1948/11/21
       90.235.2.102
     
    
     194811210139
     2022-04-07T11:23:40.780Z
   
    
     /envelopes/ryvgUln7q/recipients/B1oO8lhmq
     ROBERT
     WEIL
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-10T07:50:12.236Z
    Skr1Dxhm5
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36
      217.213.110.174
      2022-04-10T07:50:12.209Z
    
     Skr1Dxhm5
     2022-04-10T07:50:12.209Z
     /envelopes/ryvgUln7q/recipients/Skr1Dxhm5
     /envelopes/ryvgUln7q
   
    
     /envelopes/ryvgUln7q/recipients/Skr1Dxhm5
     Jussi
     Karlgren
     217.213.110.174
   
  
   
    signature.created
    2022-04-10T07:50:58.095Z
    rkewe8gn79.b597d62c-be8e-416d-8e12-058525f08484
    
     rkewe8gn79.b597d62c-be8e-416d-8e12-058525f08484
     /envelopes/ryvgUln7q/documents/rkewe8gn79/signatures/rkewe8gn79.b597d62c-be8e-416d-8e12-058525f08484
     /envelopes/ryvgUln7q/documents/rkewe8gn79
     
      /envelopes/ryvgUln7q/recipients/Skr1Dxhm5
      Jussi
      Karlgren
      1965/11/27
      196511271352
    
     signed
     bankid-se
     Jussi
     Karlgren
     1965/11/27
     83.185.91.20
     
      rkewe8gn79
      6c630e7d-96e9-4ec2-ac55-585cea96839b
      true
      2022-04-10T07:50:57.456Z
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       /envelopes/ryvgUln7q/recipients/Skr1Dxhm5
       Jussi
       Karlgren
       jussi@lingvi.st
       196511271352
       1965/11/27
       83.185.91.20
     
    
     196511271352
     2022-04-10T07:50:57.456Z
   
    
     /envelopes/ryvgUln7q/recipients/Skr1Dxhm5
     Jussi
     Karlgren
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-10T10:27:37.823Z
    BJ0ZLenm5
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
      185.45.120.6
      2022-04-10T10:27:37.798Z
    
     BJ0ZLenm5
     2022-04-10T10:27:37.798Z
     /envelopes/ryvgUln7q/recipients/BJ0ZLenm5
     /envelopes/ryvgUln7q
   
    
     /envelopes/ryvgUln7q/recipients/BJ0ZLenm5
     Katarina
     Nyberg
     185.45.120.6
   
  
   
    signature.created
    2022-04-10T10:28:01.514Z
    rkewe8gn79.2dca3654-5995-4cda-9d7f-c98cdabf2b2b
    
     rkewe8gn79.2dca3654-5995-4cda-9d7f-c98cdabf2b2b
     /envelopes/ryvgUln7q/documents/rkewe8gn79/signatures/rkewe8gn79.2dca3654-5995-4cda-9d7f-c98cdabf2b2b
     /envelopes/ryvgUln7q/documents/rkewe8gn79
     
      /envelopes/ryvgUln7q/recipients/BJ0ZLenm5
      KATARINA
      NYBERG
      1978/10/18
      197810187802
    
     signed
     bankid-se
     KATARINA
     NYBERG
     1978/10/18
     81.227.198.49
     
      rkewe8gn79
      2d20ce06-a799-4824-b2b4-8cd7a0ab993f
      true
      2022-04-10T10:28:00.636Z
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