
*-"äHä§"h

-r'Lv'i;FgsF

Arsredovisning för

lnsamlingsstiftelsen Rewilding Europe-Sweden
802480-9967

Räkenskapsåret
2020-01-01 - 2020-12-31

lnnehållsförteckning :

Förvaltn i ngsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Underskrifter

Sida

1-3
4

5-6
7-10

11

tu



lnsamli ngsstiftelsen Rewi ldi ng E u rope'Sweden
802480-9967

1(1 1)

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för lnsamlingsstiftelsen Rewilding Europe-Sweden, 802480-9967, med säte i Stockholm, får
häimed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Allmänt om verksamheten
lnsamlingsstiftelsen Rewilding Europe-Sweden (Rewilding Sweden) är9n org-anisaiion som

registrerädes i stiftelseregisträt av Siockholms länsstyrelse som insamlingsstiftelse d^e1 15 november

20-18, och registrerades åed organisationsnummer 802480-9967 den 21 november 2018 av

Skatteverket.
Rewilding Sweden är grundad av och partner till den ideella organisationen Stichting Rewilding Europe

(Rewildirig Europe), registrerad i det nederländska handelsregistret under organisationsnummer
ögOaOtZa;. Som'pärtne-r erhåller Rewilding Sweden projektstöd såväl som stöd med kompetens och

rådgivning från Rewilding Europe.

Syfte och ändamål
lnsamlingsstiftelsens ändamål är att direkt och/eller indirekt genom Rewilding Europe:
- främja återuppbyggnaden av det vilda natur- och djurlivet i Sverige och övriga Europa
- utveäkla nnärisiåringsmekanismer som främjar naturbaserade verksamheter som gynnar lokal

ekonomi och skapar Incitament för människoi ait stödja återkomsten av det vilda natur- och djurlivet.

lnsamling och kontroll
Stiftelsen är icke-vinstdrivande och står under Länsstyrelsen i Stockholms läns överinseende samt

innehar 90-konto (bankgiro 900-6636 respeKive plusgiro 90 06 63-6) och står därmed även under
granskning av Svensk lnsamlingskontroll.

Styrelse
Magnus Sylv6n (ordförande)
Roger Olsson (fr o m 2020-04-07\
Frans Schepers
Nina Siemiatkowski (t o m 2020-08-10)
Walter Naeslund (t o m 2020-11-09)

Senior Advisors/adjungerade till styrelsen
Lars-Anders Baer
Lena M Lind6n

Revisor
Micaela Karlström, Moore Allegretto AB

Utveckrinsavröretasets,r";l?iqh"l:ri1lyllrltochställnins Belopp i kr

ttoomsättning
Balansomslutning
Soliditet %

674 115
59,6

1 623 079
1 238 162

49,3
Definitioner: se not

lnsamlade medel under detta verksamhetsåret uppgick totalt till 605 685kr, varav 411 942kr var bidrag

från moderorganisationen Rewilding Europe, 2750kr var gåvorfrån privatpeFglgl. 
.

Vidare avser-62 227kr lnterreg Euröpe, project Wildlife Economy (WLE), 128766kr Länsstyrelsen
projekt LONA
Stiftelsen har alla sina bidrag och gåvor på vanligt bankkonto i Nordea.
övriga intäkter uppgick totalt till 34 146kr och finns specificerade i not.

Kostnaderna framgår i not och är fördelade fÖr
Administration -307 575kr, ändamålskostnader -537 336kr, insamlingskostnader -1 500kr

Verksamhetens resultat på -208 693kr balanseras i ny räkning.
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Stiftelsen har under året drivit tre projekt i Norrbotten län:

Restaurering av tidigare flottledsrensade sträckor i Abramsån.
Restaureringen avser i huvudsak återställning av forspartier och utrivning av vandringshinder för att
gynna öring och andra vandrande fiskarter. Detta gynnar även vattendragets bestånd av den hotade
flodpärlmusslan. De planerade åtgärderna berör sammanlagt c:a 3,5 km av ån. Stiftelsen beviljades
2019 LovA-bidrag om 359 000 kronor för en förstudie och planering av restaureringsprojektet. Under
2020 har förstudien slutförts, erforderliga markägarsamråd har hålllts och en ansökan om tillstånd för
restaureringsåtgärderna har lämnats in till mark- och miljödomstolen. En ansökan om LOVA-bidrag
med totalt 1,4 Mkr för genomförande av de planerade åtgärderna har gjorts. Förutsatt att ansökan
beviljas och tillstånd ges kommer åtgärderna att genomföras 2021 - 2022.

Restaurering av dikade torvmarker i Spikälvens avrinningsområde.
Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att gynna biologisk mångfald och åstadkomma
positiva klimateffekter (förändrad kolbalans) genom igenläggning av diken i torvmarker som tidigare
dränerats för skogsproduKion. Stiftelsen beviljades 2019 LONA-bidrag med 279 000 för en förstudie i

området. Sommaren 2020 genomfördes inventeringar i området. De kommer att kompletteras under
2021. Om förutsättningar finns planerar stiftelsen därefter att gå vidare och söka finansiering för att
genomföra restaureringsåtgärder, samtidigt som potentialen för att utvidga projektet undersöks.

Projektet Wildlife Economy
Finansieras av EU:s lnterreg-program och syftar till att visa att skydd av värdefull natur inte är ett
hinder för lokal ekonomisk utveckling, utan tvärtom kan bli en tillgång genom utveckling av
naturbaserad turism. Projektet innefattar erfarenhetsutbyte mellan aktiva och potentiella företagare,
samtidigt som hinder och möjligheter för utueckling av naturbaserad turism identifieras. I förlängningen
är syftet att synliggöra den vilda naturens ekonomiska värden i regionala handlingsplaner.
Under större delen av året var det till följd av covid-19-pandemin oklart hur projektet skulle drivas
vidare, men i oktober beslutades om en förlängning med sex månader, vilket innebär att planerade
aktiviteter ska vara genomförda och projektet avslutat senast i januari 2022. Pä grund av de
personalproblem som berörs nedan beviljades Rewilding Sweden tillstånd att genomföra sin del av
projektet med hjälp av konsulter istället för anställd personal. Vid årsslutet var avtal med två personer
om en sådan lösning klar och en arbetsplan för 2021 förelåg. (Avtalen undertecknades formellt i

januari 2021.)

övrigt
Rewilding Sweden har därutöver i samarbete med Södra Hyttområdets ldeella Förening genomfört en
förstudie för restaurering av forssträckor i Lankälven, Hällefors kommun. Restaureringen syftar till att
förbättra vattendragets ekologiska status, återställa vandringsvägar för fisk samt skapa förutsättningar
för återintroduktion av flodpärlmussla. Förstudien ska vara avslutad under vären 2021.

Personalsituationen
Stiftelsens arbete under året har påverkats av personalproblem. Stiftelsens team leader och enda
anställda drabbades i början av året av hälsoproblem, vilket gradvis satte ned hennes arbetsförmåga.
Hon valde att lämna sitt uppdrag vid kontraktstidens utgång den 30 juni. Styrelsen hade då sedan ett
par månader tillbaka inlett en analys och omprövning av stiftelsens strategi och arbetsformer,
motiverad av bedömningen att verksamheten inte utvecklats som förväntat under det första
verksamhetsåret (2019). Styrelsen bedömde att nyrekrytering av verksamhetsledare inte borde inledas
förrän denna process avslutats, vilket skedde i och med ett inriktningsbeslut av styrelsen i november.
Personalsituationen har tvingat styrelsen att ägna mycket tid och uppmärksamhet åt administrativa
uppgifter. För att undvika förseningar av de projekt stiftelsen driver (se ovan) har konsulter anlitats för
arbete som ursprungligen var tänkt att helt eller delvis utföras av anställd personal. Angelägna
arbetsuppgifter för utveckling av verksamheten - till exempel extern kommunikation, förstudier för nya
projekt och utveckling av insamlingsaktiviter - har inte kunnat prioriteras under året.
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Covid-19-pandemin
Covid-19-pandemin har inneburit vissa problem för stiftelsens arbete. Hindren för fysiska möten var ett
bidragande skäl till styrelsens beslut att inte omgående inleda en rekrytering av ny verksamhetsledare,
och är fortsatt ett hinder för en sådan process.
Rekommendationerna vad gäller resor och fysiska möten har inneburit att markägarsamråd och
kontakter med kommuner och länsstyrelse i Norrbotten försvårats vad gäller Abramsån-projektet.
Projektet har ändå kunnat genomföras enligt plan. Projektet Wildlife Economy har däremot i stort sett
tvingats tvingats frysa verksamheten under året. Projektet bygger på erfarenhetsutbyte och
diskussioner i form av workshops och studiebesök, aktiviteter som inte kunnat genomföras på ett
meningsfullt sätt under året. lnte heller har det utbyte med projektets partners i andra delar av Europa
kunnat genomföras som planerat.

Eget kapital
2020-12-31

Eget kapitalvid årets ingång
Arets resultat

Eget kapitalvid årets utgång

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 401 495, disponeras enligt följande:

610 188
-208 693

401 495

Belopp ikr
Balanseras i ny räkning 401 495

Summa 401 495

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter
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Belopp ikr Nof 2020-01-01- 2019-01-01-
2020-12-31 2019-12-31

Gåvor & bidrag
Övriga intäkter

Summa intäkter

Ad m inistrationskostnader
Ändamålskostnader
lnsamlingskostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Arets resultat

605 686
34 146

1 623 079_

4,5
4,5
4,5

639 832

-307 576
-537 336

-1 500

1 623 079

-202883
-803 622

-4 357

-206 580

-2113

612 217

-2029

-208 693 610188

-208 693 610 1BB

-208 693 610'188

2
3



Insamlingsstiftelsen Rewi lding Europe-Sweden
802480-9967

Balansräkning

5(11)

Belopp ikr Nof 2020-1 2-31 201 9-1 2-31

TILLGANGAR

Omsättnin gsti I I gångar

Ko rtfri sti g a ford ri n g ar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

33 631
212 073 625 55;
245 704

428 411

625 553

612 609

674 115 I 238 162

674 115 1 238 162

8
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Belopp ikr Nof 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

610 188
-208 693 610 18;
401 495 610 1BB

401 495

140 935
16 029

115 656

610 188

364 250
108 177
155 547

272620 627 974

674 115 1 238 162
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Al I m ä n na redovis ni ngspri nci per
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3).
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Värderingsprinci per 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 verksamhetsår framförallt 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 intäk 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
ad m i nistrationskostnader.

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

lnsamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbetet. Direkta kostnader kan vara
anlitad konsult,
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 för 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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M ateri ell a a nläggn i ngsti ll gångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
d irekt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.

Ar
,y

Not2 Gåvor&bidrag

2020-01-01-
2020-12-31

2019-01-01-
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

Gåva Stiftelsen Erik & Lily Philipson
Gåvor från allmänheten

Summa

Not 3 övriga rörelseintäkter

6222;
128 766
411 942

2750

359 000
59 545
4 828

923 981

275 000
726

605 686 1 623 080

2020-01-01-
2020-12-31

2019-01-01-
2019-12-31

Vinst vid avyttring av inventarier
Sjuklöneersättning
Arbetsplatsinri ktat rehabi literingsstöd
Vidarefakturerad e kostnad er

Summa

Not 4 Anställda och personalkostnader

M ed e I a ntal et a n stä I I d a
2020-01-01-
2020-12-31

2 641
11 340
10 000
10 165

Varav män

34 146

2019-01-01-
2019-12-31 Varav män

Sverige

Totalt

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2020-01-01- 2019-01-01-
2020-12-31 2019-12-31

VD
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

215 140 400 744
127 89663 579
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Not 5 Verksamhetens kostnader
2020-01-01-
2020-12-31
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2019-01-01-
2019-12-31

Administration
Personal
Övriga kostnader

Ändamålskostnader
Personal
Övriga kostnader

lnsamlingskostnader
Personal
Övriga kostnader

Summa

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

1 550

127 279
75 604

397 004
406 618

4 357_

846 462 1 010 862

2020-01-01- 2019-01-01-
2020-12-31 2019-12-31

100 104
207 472

204 396
332940

Räntekostnader, övriga

Summa

Not 7 lnventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar

Ackum ule rade avskivningar
-Vid årets början
-Aterforda avskrivnin gar på avyttri n gar och utrangeri n gar
-Arets avskrivning

Redovisat värde vid årets slut

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 113 2029
2 113 2029

2020-12-31 201 9-1 2-31

rco 42;
-100 425

15 066
-1 5 066

2020-12-31 201 9-1 2-31

Fordran Wildlife Economy
Fordran LONA- projekt
Fordran Rewilding Europe
Förutbetald kostnad Naturcentrum
Arbetsplatsinri ktat rehabil iteri n gsstöd avser är 2020

Summa

121 773

80 300

10 oo;

59 545
4 828

522 430
38 750

212 073 625 553
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:*:il-f:-3f :*fs-7?-3f
Upplupen kostnad revisor bckslut
Uppfupen kostnad reviscr deiår 2019
Upplupen kostnad redovisning
Upplupen ränta
Upplupna löner inkl upplupna seciala avgifter
Förutbetald intåkt L0NA
§umEma

3S *§* :* il*S
- 7444

?* s** :c **il
-7
- 108 0s6

75 656
"tx§ §§§ t5§ §4r

Not t0 Nyckeltalsdefinitioner
lleftaamsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sid*intåkter samt intäktskorrigeringar.

Ea/ansoms/utnrng:
Totala tittgångar.

Soirdifef;
(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) I Totata tillgångar.






