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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
Hagsätra
Göteborg
Totalt

48
36
44
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
Verksamh. intäkter
Verksamh. kostnader
Årets resultat
Stiftelsekapital

2021
16 413
-14 980
1 433
5 517

2020
15 859
-13 778
2 081
4 083

2019
15 704
-15 388
316
2 001

2018
16 115
-17 735
-1 620
1 685

2017
15 709
-14 853
855
3 305

2016
11 824
-12 082
-259
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 utbildningsledare 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

Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Ändamålsbestämda
medel
0
0

Fritt eget
kapital
4 083 236
1 433 485
5 516 722

FÖRSLAG TILL DISPOSITION
AV ÅRETS RESULTAT
Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras så att i ny räkning överförs:
Balanserat resultat
Summa

5 516 722
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
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

6 449 003
7 442 014
2 488 245
33 950

6 160 422
9 061 911
609 011
27 042

16 413 212

15 858 386

-12 824 088
-1 527 971
-627 621
-14 979 680

-11 504 069
-1 643 559
-628 000
-13 775 628

1 433 532

2 082 758

-46
-46

-1 265
-1 265

Resultat efter finansiella poster

1 433 485

2 081 493

Årets resultat

1 433 485

2 081 493

Not
Verksamhetsintäkter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2
2

Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

3
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BALANSRÄKNING

2021-12-31

2020-12-31

0
32 123
0
32 123

72 745
22 115
0
94 860

32 123

94 860

2 702 806
140 349
51 708
833 416
3 728 279

625 000
29 833
17 738
853 769
1 526 340

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

3 118 958
3 118 958

3 918 296
3 918 296

Summa omsättningstillgångar

6 847 237

5 444 636

SUMMA TILLGÅNGAR

6 879 360

5 539 496

Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer
Konst

5
6

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

2021-12-31

2020-12-31

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

4 083 237
1 433 485
5 516 722

2 001 744
2 081 493
4 083 236

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

437 161
0
0
454 927
470 550
1 362 638

763 582
0
0
375 470
317 207
1 456 259

6 879 360

5 539 496

Not
Eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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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:

Inventarier
Förbättringsutgifter på annans fastighet

Antal år
3–5
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

22 328
760 000
5 666 675
6 449 003

348 054
750 000
5 062 368
6 160 422

2021

2020

5 500 000
0
1 942 014
7 442 014

5 500 000
0
3 561 911
9 061 911

2021

2020

1 678 552

1 834 986

1 868 625
3 133 398
0
5 002 023

1 838 517
2 287 862
0
4 126 379

Insamlade medel ingår med följande belopp
i nedanstående poster;
Insamlade medel, allmänheten
Insamlade medel, företag
Insamlade medel, ext. fonder/stiftelser

Bidrag som redovisats i resultaträkningen
Not 9 Insamlade medel
Insamlade medel ingår med följande belopp i
nedanstående poster
Insamlade medel, kommunala
Insamlade medel, företag
Insamlade medel, ext. fonder/stiftelser

Not 3 Leasingavtal - Operationell leasing
Under året har stiftelsens leasingavgifter
uppgått till

Framtida minimileasingavgifter för icke
uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år
Mellan 2 till 5 år
Senare än 5 år

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

13
11
2

15
13
2

2021

2020

732 000
229 994
92 160
1 054 154

732 960
214 389
97 464
1 044 813

4 667 864
220 768
4 888 632

5 127 609
290 198
5 417 807

Sociala kostnader

1 466 643

1 406 638

Summa generalsekreterare och övriga

7 409 429

7 869 257

6
1
5
1
1

5
2
3
1
1

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

Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
varav män

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande
belopp:
Generalsekreterare:
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Övriga anställda:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

Könsfördelning i styrelse och
företagsledning
Antal styrelseledamöter
varav kvinnor
varav män
Antal övriga befattningshavare
varav kvinnor
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Noter till balansräkningen
Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Förutbetalda kostnader

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Upplupna semesterlöner
Förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader

2021-12-31

2020-12-31

363 725
0
363 725
-290 980
-72 745
-363 725
0

363 725
0
363 725
-218 235
-72 745
-290 980
72 745

2021-12-31

2020-12-31

163 379
34 013
0
197 392
-141 264
0
-24 005
-165 269
32 123

163 379
0
0
163 379
-76 977
0
-64 287
-141 264
22 115

2021-12-31

2020-12-31

833 416
833 416

853 769
853 769

2021-12-31

2020-12-31

216 106
0
254 444
470 550

225 770
0
91 437
317 207
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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
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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.

Stockholm 2022-04-

_________________________________
Katarina Nyberg
Auktoriserad revisor

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.
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