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lnsamlingsstiftelsen Rewilding Europe-Sweden
802480-9967

Förvaltn i n gsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för lnsamlingsstiftelsen Rewilding Europe-Sweden,
802480-9967, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2018-1 1-15 - 2019-12-31.
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Allmänt om verksamheten
lnsamlingsstiftelsen Rewilding Europe-Sweden (Rewilding Sweden) är en nystartad organisation som
registrerades i stiftelseregistret av Stockholms länsstyrelse som insamlingsstiftelse den 15 november
2018, och registrerades med organisationsnummer 802480-9967 den 21 november 2018 av
Skatteverket.
Rewilding Sweden är grundad av och partner till den ideella organisationen Stichting Rewilding Europe
(Rewilding Europe), registrerad i det nederländska handelsregistret under organisationsnummer
53036123. Som partner erhåller Rewilding Sweden projektstöd såvälsom stöd med kompetens och
rådgivning från Rewilding Europe.

Syfte och ändamål
lnsamlingsstiftelsens ändamål uttrycks i ändamålsparagrafen i dess föreskrifter, nämligen: att direkt
och/eller indirekt genom Rewilding Europe,
(i) främja återuppbyggnaden av det vilda natur- och djurlivet i Sverige och övriga Europa
(gemensamt Området), samt
(ii) utveckla och/eller vidareutveckla finansieringsmekanismer som främjar naturbaserade
verksamheter som gynnar lokal ekonomi och skapar incitament för människor att stödja återkomsten
av det vilda natur- och djurlivet i Området som beskrivet under (i) ovan.
Stiftelsens verksamhet för att uppfylla ändamålet kan bestå av, men är inte begränsad till, foljande:
Stöd till och genomförande av praktiska aktiviteter till nytta för natur och människor i Området
Sammanställning och spridning av kunskap om det vilda natur- och djurlivet i Området
Stimulera inkomstmöjligheter för lokala verksamheter och entreprenörer, kopplat till det vilda natur\-
och djurlivet
Stöd till andra aktörers projekt som främjar ändamål (i) och (ii) ovan
Stipendier till personer eller organisationer som arbetar for att främja ändamål (i) och (ii) ovan.
Stiftelsen delar samma övergripande målsättningar som Rewilding Europe: för en vildare natur (wilder
nature), djurlivets återkomst (wildlife comeback), inkomster från naturen (nature-based economies),
kommunikation (interest in the wild) och spridning (magnification).
Det faktum att det verksamhetsår som här redovisas också är stiftelsen första, innebär att
verksamheten under året karaktäriserats av ett uppbyggnadsskede infor kommande verksamhetsår.

lnsamling och kontroll
Stiftelsen är icke-vinstdrivande och står under Länsstyrelsen i Stockholms läns överinseende samt
innehar 90-konto (bankgiro 900-6636 respektive plusgiro 90 06 63-6) och står därmed även under
granskning av Svensk lnsamlingskontroll.
lnsamling har under stiftelsens första verksamhetsår huvudsakligen skett genom projektansökningar
till statliga naturvårdsanslag, EU-projekt, andra stiftelser samt moderorganisationen Rewilding Europe.
Verksamheten har styrts genom en årsarbetsplan med tillhörande budget som definierat de delmål och
aktiviteter som ska bidra till stiftelsens övergripande målsättningar. Arsarbetsplanen har följts upp
löpande samt med större avstämningar halvårsvis, och kommer att fortsätta vidareutvecklas framöver.
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Utveckling av företagets verksamh"l:ri1:rilrrlt och ställning Betopp ikr

Nettoomsättning
Balansomslutning
Soliditet %
Definitioner: se not

1 623 079
1 238 162

49,3

Rewilding Sweden har under sitt första verksamhetsår byggt upp sin organisation, identifierat sin
strategi, lagt grunden för kommande insamlingsverksamhet samt börjat arbeta med konkreta
projektinsatser inom sitt ändamå|.
lnsamlade medel under detta första verksamhetsår uppgick totalt till 1 623 079kr, varav 923 981kr var
bidrag från moderorganisationen Rewilding Europe, 275 00Akr gåva från Stiftelsen Erik & Lily
Philipson, samt 726kr var gåvor från privatpersoner. Vidare avser 359 000kr Bidrag Länsstyrelsen
projekt LOVA, förstudie Abramsån, 59 545kr Bidrag lnterreg Europe, project Wildlife Economy (WLE),
4 828kr Bidrag Länsstyrelsen projekt LONA, förstudie våtmarker
Stiftelsen har alla sina bidrag och gåvor på vanligt bankkonto i Nordea.
Kostnaderna framgår i not och är fördelade för administration -202 BB3kr, ändamålskostnader
-803 622kr samt insamlingskostnader -4 357kr

Verksamhetens resultat på 610 188kr består av gåvor samt bidrag från moderorganisationen som
balanseras i ny räkning.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Stiftelsens första verksamhetsår har inneburit grundläggande strategiskt arbete, omvärldsanalys,
relationsbyggande och de första projektinsatser sta rtats.

Vildare natur (wilder nature)
Rewilding Sweden har byggt vidare på det arbete med restaurering av lekområden i Abramsån, ett
biflöde till Råneälven, som Rewilding Europe tidigare drivit genom projektet Rewilding Lapland. Under
verksamhetsåret har stiftelsen sökt medel för och arbetat med en förstudie för att identifiera och
erhålla miljötillstånd för ytterligare nödvändiga restaureringsinsatser i Abramsån. Restaureringsbehove
handlar primärt om återställande av forspartier och avlägsnande av vandringshinder för vandrande fisk
efter tidigare flottningsepok. Detta skulle även gynna vattendragets bestånd av den rödlistade
flodpärlmusslan, vars livscykel sker i symbios med öringen.
Finansiering tillförstudien beviljades iform av LOVA-bidrag av Länsstyrelsen i Norrbotten. Större delen
av förstudien genomfördes under verksamhetsåret, bland annat i form av naturinventeringar längs hela
Abramsåns sträckning.
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Under verksamhetsåret har Länsstyrelsen i Norrbotten även beviljat stiftelsen ett LONA-bidrag till en
förstudie om våtmarksrestau reri n g i Råneälven s avri n n i ngsom råde.

Djurlivets återkomst (wildlife comeback)
Stiftelsen har etablerat kontakter med möjliga samarbetspartners för möjliga återintroduktionsp§ekt
med fokus på saknade djurarter som har kaskadeffekter på ekosystemen i Sverige, såsom europeisk
bison (visent), skogsvildren och myskoxe.

lnkomster från naturen (nature-based economies)
Stiftelsen har under året beviljats bidrag som regional partner till projektet Wildlife Economy, som
finansieras av EU-programmet lnterreg Europe. Länsstyrelsen i Norrbotten är den andra svenska
regionala partnern. Vi ingår i projektet tillsammans med liknande regionala myndigheter i ytterligare tre
europeiska regioner, en annan partnerorganisation till Rewilding Europe samt Rewilding Europe själv.
Syftet med projektet är ett id6- och erfarenhetsutbyte med andra rurala regioner i Europa, för att
synliggöra den vilda naturens ekonomiska värden i regionala handlingsplaner.

Kommunikation (interest in the wild)
En ny webbsida för stiftelsen har lanserats under verksamhetsåret (https:i/rewilding-sweden.com/sv/),
som är ett viktigt redskap för att gynna stiftelsens ändamå|.
Följarantalet på stifielsens facebooksida har byggts upp, exempelvis i samband med den debattartikel
om återintroduktion av nyckelarter som vi publicerade i Aftonbladet tillsammans med ett andra
rewilding-vänner i september 2019. Under verksamhetsåret har stiftelsen även deltagit i

efterproduktionen av tv-kanalen NatGeo Wilds dokumentära naturfilmsserie Europes New Wild om
rewilding i Europa, som kommer ett sändas i ett mycket stort antal länder, både av NatGeo Wild och
av public service-företag, däribland SVT.

Spridn ing (mag nification)
Stiftelsen har under året verkat för rewilding i Sverige bland annat genom deltagande i paneler under
ett riksdagsseminarium den 28 maj samt ett seminarium på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin
den 19 november.

lnsamling (och marknadsföring)
Huvudsakliga fundraisinginsatser under året har varit att söka stöd till stiftelsens första projekt.
Eftersom verksamheten befinner sig i ett uppbyggnadsskede har marknadsforing med syfte att
uppmana till gåvor från privatpersoner och företag inte bedrivits. Stiftelsen har trots det mottagit ett
antal spontana gåvor från privatpersoner. Dessutom har Stiftelsen Erik och Lily Philipson beviljat
Rewilding Sweden en gåva om 275 000 kronor.

Administration
Stiftelsens administration har under året huvudsakligen handlat om att etablera grundläggande
funktioner, såsom anskaffande av bankkonto, registreringar i alla register, etablering av kontostruktur
samt redovisningsrutiner som möjliggör effektiv projektadministration och motsvarar Svensk
lnsaml ingskontrolls redovisningsregler.
En delårsredovisning har lämnats till Svensk lnsamlingskontroll.
Projektavtal har slutits med Rewilding Europe som innebar ött grundstöd för verksamheten med
87 900 euro för verksamhetsåret 2019.
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Förväntad framtida utveckling
De kommande åren kommer präglas av fortsatt utveckling och strategisk positionering av Rewilding
Sweden, Stiftelsen kommer ta ställning till hur man vill utveckla ett svenskt rewilding area med en
bredd av rewildingstrategier i samarbete med Rewilding Europe. Stiftelsen finner det också prioriterat
att utueckla minst ett artprojekt för någon nyckelart i svenska ekosystem.
I Norrbotten är finns spännande möjligheter att tillämpa rewilding-principer för att säkra korridorer för
biologisk mångfald längs renens vandringsvägar, vilket även skulle gynna rennäringens
klimatanpassning samt vara ett möjligt regionalt verktyg för naturvårdspolitikens strävan efter att skapa
så kallad grön infrastruktur på landskapsnivå.
Hur principerna for rewilding ytterligare kan bidra till en mera hållbar utveckling i Sverige, t.ex. inom
skogen och på klimatområdet, kommer också att analyseras.

Eget kapital
Fritt eget

kapital
Arets resultat

Vid årets slut
610 188

610 188
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Resultaträkning
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Belopp i kr Nof 2A1 B-1 1 -1 5-
2019-12-31

Gåvor
Bidrag

Summa intäkter

Administrationskostnader
Ändamålskostnader
lnsamlingskostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Arets resultat

2
2

2

3,4
3,4
3,4

275 726
1 347 354

1 623 080

-202884
-803 622

-4 357

612 217

-2029

610 188

610 188

610 188
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Belopp ikr Not 201 9-1 2-31

ilLLGANGAR

Omsättn i ngsti llgångar

Ko rtf r i sti g a fo r d r i n g a r
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

625 553

625 553

612 609

1 238 162

1 238 162
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Belopp i kr Nof 201 9-1 2-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
Arets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

610 1BB

610 188

610 188

364 250
108 177
155 547

627 974

1 238 162
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

All männ a redovisn i ngspri nc i per
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3).
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Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Verksamhetens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Rewilding Sweden erhållit eller kommer att erhålla för
egen räkning redovisas som intäkt. Stiftelsen har under sitt första verksamhetsår haft intäkter i form av
gåvor och bidrag.

Gåvor och bidrag
En transaktion där Rewilding Sweden 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 Rewilding Sweden uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om Rewilding
Sweden har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet
bidrag. Ar det inget inte ett bidrag är det en gåva.
Gåvor redovisas som huvudregel 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 kostnader
redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande kostnadsslag: ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt
stadgarna. Tilländamålskostnader räknas även fördelade gemensamma kostnader (samkostnader),
tex delar av lönekostnad och delar av kontorshyra.

Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbetet. Direkta kostnader kan vara
lönekostnader avseende den del en medarbetare arbetar med insamling samt kostnader för
insamlingsaktiviteter. Dessa består även av fördelade gemensamma kostnader (samkostnader) Till
insamlingskostnader hör även varumärkesbyggnader kostnader samt profilering.

Administrativa kostnader
Administrativa kostnader är kostnader som behövs for att administrera organisationen.
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Hit hör exempelvis revision,
del av hyra, administrativa system, fördelade gemensamma kostnader (samkostnader), hela eller delar
av lönekostnader och kontorshyra samt ekonomifunktion
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2018-1 1-1 5-
2019-12-31

Bidrag Länsstyrelsen projekt LOVA, förstudie Abramsån

Bidrag lnterreg Europe, projekt Wildlife Economy (WLE)

Bidrag Länsstyrelsen projekt LONA, förstudie våtmarker

Bidrag Rewilding EuroPe 2019

Gåva Stiftelsen Erik & Lily Philipson
Gåvor från allmänheten

Summa

Not 3 Anställda och personalkostnader

M ed el a nta I et an stäl I d a

359 000
59 545
4 828

923 981

275 000
726

201 B-1 1 -1 5-
2019-12-31

1 623 080

Varav män

Sverige

Totalt

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inktusive pensionskostnader
201 B-1 1-1 5-
2019-12-31

400 744
Styrelse och VD

Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Not 4 Verksamhetens kostnader

400 744
127 896

201 8-1 1 -1 5-
2019-12-31

Administration
Personal
Övriga kostnader

Ändamålskostnader
Personal
Övriga kostnader

lnsamlingskostnader
Personal
Övriga kostnader

Summa

127 279
75 604

397 004
406 618

4 357-

1 010 862
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Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter
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201 B-1 1 -1 5-
2019-12-31

Räntekostnader, övriga

Summa

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2029
2029

201 9-1 2-31

Fordran Wildlife Economy
Fordran LONA- projekt
Fordran Rewilding Europe
Förutbetald kostnad Naturcentrum

Summa

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

59 545
4 B2B

522 434
38 750

625 553

2019-12-31

Upplupen kostnad revisor bokslut
Upplupen kostnad revisor delår 2019
Upplupen kostnad redovisning
Upplupen ränta
Upplupna löner inkl upplupna sociala avgifter

20 000
7 444

20 000
7

108 096

155 547

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Spridningen av coronaviruset har efter balansdagen påverkat stiftelsens verksamhet negativt, eftersom
pandemin hindrat resor, särskilt inom projektet Wildlife Economy. Detta är dock en gemensam
utmaning för alla projektets partners i fem olika europeiska länder, och därmed hanteras i gemensam
dialog gentemot bidragsgivaren lnterreg Europe.

Den ekonomiska nedgången i samhället kan påverka stiftelsens möjligheter till att samla in gåvor och
bidrag. Samtidigt förväntas krisen leda till ett ökat intresse för samhällets hållbarhetsutmaningar, vilket
kan leda till ett ökat intresse för stiftelsens ändamå|.

På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags respons på
pandemin, går det i dagsläget inte att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten.






