KNUT OCH ALICE WALLENBERGS
STIFTELSE 2014

2014 i korthet
1,7 miljarder kronor i anslag
28 forskningsprojekt
6 projekt för forskningens infrastruktur
29 Wallenberg Academy Fellows utsedda
1 strategiskt anslag
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Peter Wallenberg
(1926-2015)
Ekon. dr Peter Wallenberg (29 maj 1926–19 januari
2015) invaldes som suppleant i styrelsen för Knut
och Alice Wallenbergs Stiftelse 29 december 1971
och blev ordinarie ledamot 22 juni 1972. Han var
styrelsens ordförande 6 oktober 1982–16 januari
2015 och därefter dess förste hedersordförande.
Vid tiden för invalet 1971 hade Peter Wallenberg
återkommit till Sverige från utlandet, närmast från
England, och verkade i styrelserna för Stockholms
Enskilda Bank, Investor och Atlas Copco. Samma
höst pågick diskussionerna som rörde frågan om
samgåendet mellan Stockholms Enskilda Bank och
Skandinaviska Banken. Stiftelsen hade ett stort
innehav i aktier i SEB alltsedan den ursprungliga
donationen 1917. Stiftelsens ordförande farbrodern
Jacob Wallenberg var emot, medan fadern Marcus
Wallenberg argumenterade för eftersom det skulle
ge kraftigt ökad utdelningsförmåga för stiftelsens
ändamål. Frågan avgjordes till fördel för ett samgående sedan ledamoten och nobelpristagaren Arne
Tiselius valt att lägga ned sin röst med hänvisning
till att han som vetenskapsman inte ville ta ställning
i en ekonomisk fråga. Därmed kunde beslutet om
samgåendet fattas på bankens bolagsstämmor.
Ett av de mer anslående förhållandena hos
Stiftelsen under Peter Wallenbergs tid är utvecklingen av det samlade värdet av dess tillgångar och
inte minst av utdelningsförmågan. Vid ingången
av 1971 uppgick tillgångarnas bokförda värde till
knappt 91 miljoner kronor och de beviljade anslagen
under året till drygt 11 miljoner kr. Vid utgången
av 1982 uppgick tillgångarnas värde till nära 360
miljoner kronor och de beviljade anslagen under
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året till omkring 62 miljoner kronor. Från Stiftelsens
begynnelse till och med samma tidpunkt hade drygt
480 miljoner kr beviljats i anslag till gagn för svensk
vetenskap och forskning.
Vid utgången av 2014 uppgick tillgångarnas värde
till 80 miljarder kronor och de beviljade anslagen till
1,7 miljarder kronor. Den sammantagna summan av
beviljade anslag från Stiftelsens begynnelse hade nu
passerat 20 miljarder kronor, varav drygt 10 miljarder under de senaste tio åren.
Denna utveckling hade, vid sidan av förändringen
av de strukturella ekonomiska förutsättningarna från 1980-talet, mycket av sin grund i Peter
Wallenbergs arbete för Wallenberggruppens alla
företag, speciellt med hänsyn till deras fortsatta
internationalisering.
I likhet med sin far visade Peter Wallenberg sitt
stora engagemang även konkret i stiftelsens verksamhet. Utom vid ett fåtal tillfällen, när utlandsresor eller ohälsa hindrade honom, närvarade han
vid Stiftelsens sammanträden. I hans sikte fanns
omsorgen för förmeringen av Stiftelsens kapital och
dess förmåga att dela ut medel. Under hans tid som
ordförande bär alla föredragningslistor hans karaktäristiska personliga noteringar med röd penna.
Peter Wallenberg Jr utsågs till ordförande i Knut och
Alice Wallenbergs Stiftelse och efterträdde då sin far
som verkat som Stiftelsens ordförande i 33 år. Peter
Wallenberg utsågs samtidigt till hedersordförande.
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nut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade under 2014 anslag om närmare 1,7 miljarder kronor. Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom
naturvetenskap, teknik och medicin. De aktuella anslagsformerna är i första hand forskningsprojekt med
hög vetenskaplig potential, individuellt stöd till framstående forskare, strategiska anslag och Stiftelsens
stipendieprogram.
Ett nytt individuellt program lanserades under året,
Wallenberg Clinical Scholars. Stiftelse beslutade att
satsa upp till 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet. Målet är att stärka svensk klinisk
forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och få genomslag för forskningens resultat,
både inom vetenskapen och vården. En huvudmålsättning med den kliniska forskningen är att förstå mekanismer bakom sjukdomars uppkomst och förlopp, en
annan att utveckla nya behandlingsmetoder.
Den svenska kliniska forskningen har varit framgångsrik men tappat mark i den allt hårdare internationella konkurrensen.
Programmet omfattar medel för 25 av landets
främsta kliniska forskare. Varje forskare erhåller 15
miljoner kronor för en femårsperiod, med möjlighet till
förlängning i fem år.

Matematikprogrammet
För att Sverige ska återta en internationell tätposition
inom matematikområdet kommer Stiftelsen (tillsammans m ed Kungl. Vetenskapsakademien) att ge stöd
till sammanlagt 84 framstående matematikforskare
under åren 2014–2022. De 15 första tjänsterna beslutades under året. De är uppdelade i: utresande
postdoktorer vid svenska universitet, inresande
postdoktorer från internationella universitet samt
inresande gästprofessorer. Stödet uppgår till totalt
160 miljoner kronor. Utöver detta gavs ett stöd på 40
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miljoner kronor till Vetenskapsakademiens Institut
Mittag-Leffler, ett av världens 10 ledande matematiska institut.

Life Science
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har under många
år beviljat anslag inom området och har på flera sätt
varit med och utvecklat Sverige till en framstående life
science organisation.
Under 2014 tog Stiftelsen ett inriktningsbeslut att
göra ytterligare en kraftfull, samlad satsning inom
livsvetenskaperna. Totalt avsatte Stiftelsen drygt 1,7
miljarder kronor under perioden 2014-2025 för livsvetenskaplig forskning. Detta som en direkt fortsättning
på den satsning som gjordes i början av 2000-talet då
Stiftelsen bidrog med 1 miljard kronor för att Sverige
skulle kunna bygga upp spetsteknik inom livsvetenskap genom två centrumsatsningar; Wallenberg
Consortium North och Swedegene.
En del i satsning är det tidigare omnämnda programmet Wallenberg Clinical Scholars. En annan del
av programmet är en satsning på karriärtjänster som
inleddes vid en gemensam uppbyggnad av satsning på
ett nytt centrum för molekylär medicin vid Göteborgs
universitet. Bakom centrumet satsningen står Knut
och Alice Wallenbergs Stiftelse, Göteborgs universitet,
AstraZeneca och Västra Götalandsregionen. Cancer,
fetma och diabetes är några av de forskningsområden
som kommer att vara i fokus. Den totala satsningen
uppgår till minst 620 miljoner, varav Stiftelsen bidrar
med 270 miljoner kronor. Liknade satsningar planeras för ytterligare tre centrum för molekylärmedicin
som ska byggas upp som komplement till SciLifeLab i
Stockholm-Uppsala.
Utöver det har 410 miljoner kronor anslagits för
nationell infrastruktur inom livsvetenskap inkluderande ett större screeningsprojekt inom hjärtkärl-och lungforskningsområdet, det så kallade
SCAPIS-projektet.
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Under året inleddes Stiftelsen stora, samlade satsning på Life Science. De 15 första tjänsterna inom
matematikprogrammet, vars målsättning är att ta
Sverige tillbaka i den internationella toppen, beslutades och Stiftelsens satsning på klinisk forskning
lanserades.
Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential
24 forskningsprojekt, som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott, beviljades totalt 810
miljoner kronor under året.
Exempel på vad några av forskningsprojekten
syftar till är; mer kunskap om olika cancerformer
och behandlingar av dessa, proteinforskning för nya
läkemedel, träds förmåga till årstidsanpassning,
grundforskning om tvillingparadoxen – kopplat
till Einsteins speciella relativitetsteori – och forskning om att nyttja energi även från solens infraröda
strålar.
Projektanslag beviljas till grundforskning främst
inom medicin, teknik och naturvetenskap.

Individuellt stöd
29 nya Wallenberg Academy Fellows utsågs under
året. Det innebär att totalt 92 unga forskare utsetts
till Wallenberg Academy Fellows under de tre år som
programmet pågått. Årets Academy Fellows forskar
inom en rad framtidsområden. Ett exempel är ”DNAorigami” där man med hjälp av den genetiska koden
styr hur DNA-molekyler ska vecka sig. Ett annat
handlar om att skapa sensorer inbäddade i kläder för
att kunna övervaka vår hälsa.
Wallenberg Academy Fellows är ett program som
stödjer lovande, unga forskare inom humaniora,
medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och
teknik.
Genom Stiftelsens stipendieprogram ”The
Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship
Program at Stanford” fick åtta unga svenska forskare
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möjlighet att göra en tvåårig postdok-vistelse vid
Stanford University. Ytterligare två fick genom ”The
MAX IV synchrotron radiation facility program” möjlighet till en tvåårig postdok-vistelse vid Stanfords
synkrotronljuskälla SSRL. Forskarna är också garanterade en tvåårig tjänst när de återvänder till ett
svenskt universitet.

Strategiska anslag och infrastruktur
Under året anslogs 203 miljoner kronor till nationellt
viktig infrastruktur vid Sveriges universitet.
• Ett nationellt laboratorium för mätning av
terahertz-frekvenser, anslag till Chalmers tekniska
högskola.
• En nationell anläggning för användning och vidareutveckling av autonoma undervattensfarkoster
för storskaliga undersökningar i exempelvis istäckta
områden, anslag till Göteborgs universitet
• En nationell anläggning för avbildning av metabolomik och lipidomik. Avbildning på nanoskalan vilket
det finns ett stort behov av inom medicin, miljö- och
materialvetenskap. Anslag till Chalmers tekniska
högskola och Göteborgs universitet.
• Höghastighetskameror och annan avancerad optisk
utrustning samt mätutrustning för teknisk mekanik.
Anslag till Odqvistlaboratoriet, KTH.
• Nationell resurs för kryo-elektronmikroskopi och tomografi, många användningsområden inom biologi,
kemi och medicin. Anslag till Umeå universitet.
• Nationell resurs för medicinsk avbildning, landets
enda kompletta resurs för PET/MR-teknik för hela
kedjan från grundforskning till klinik. Anslag till
Uppsala universitet.
Under de senaste fem åren har Stiftelsen totalt beviljat anslag om mer än 6,6 miljarder kronor.
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Årets anslag

Speciella satsningar och strategiska anslag

tkr

Nobelstiftelsen, stöd till de vetenskapliga delarna av Nobel Prize Center

395 000

Wallenberg Academy Fellows, Stiftelsens program för lovande unga forskare

220 000

Projektanslag

tkr

Chalmers tekniska högskola, mikroteknologi och nanovetenskap, ”Quantum states of photons and relativistic physics on a chip”

50 343

Lunds universitet, molekylärmedicin & genterapi,”Identifying stem cell states and state
transitions”

42 717

Lunds universitet, ” Anisotropic Forces in Colloid Chemistry”

42 398

Uppsala universitet, institutionen för evolutionsbiologi, ” The genomics of species
diversification”

42 249

Göteborgs universitet, Sahlgrenska Cancer Center, ” A two-front attack on malignant
melanoma”

41 941

Lunds universitet, laboratoriemedicin Lund, ” Aging and Cancer: A Developmental Perspective
of Leukemia”

41 742

Göteborgs universitet, medicinsk genetik & klinisk genetik, ”Master regulatory long noncoding RNA molecules in cellular differentiation”

40 846

Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig genetik och växtfysik, ” Understanding the environmental regulation of the annual growth cycle in trees”

39 763

Karolinska Institutet, institutionen för onkologi och patologi, ” Hitting cancer on target - Novel strategies for optimizing drug target engagement for improved breast cancer
therapies”

39 628

Uppsala universitet, matematiska institutionen, ”Geometry and Physics”

35 131

Chalmers tekniska högskola, mikroteknologi och nanovetenskap, ”NeuroSQUID: Nanoscale
superconducting devices for a closer look at brain activity”

34 397

Linköpings universitet, ITN, ”The Tail of the Sun”

33 642

Göteborgs universitet, fysikinstitutionen, ” Bottlenecks for particle growth in turbulent
aerosols”

33 151

Stockholms universitet, biokemi och biofysik, ” Single-particle cryo-EM studies of membrane
protein biogenesis and structure”

31 000

Fortsättning på nästa uppslag
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Årets anslag

Projektanslag, forts.

tkr

Umeå universitet, molekylärbiologi, ”The brain microcircuits integrating information from
several senses: from circuit plasticity after loss of a sense, to roles in changing behaviour ”

29 352

Lunds universitet, laboratoriemedicin Malmö, ”Insulin and Immunity: when complement
takes control”

29 265

Stockholms universitet, Fysikum, ”Discovering Dark Matter Particles in the Laboratory”

28 883

Stockholms universitet, DBB, ” Structural dynamics and allosteric regulation of mammalian
channels and transporters ”

28 868

Umeå universitet, ”Molekylärbiologi, Dynamics of epigenetic memory”

27 309

Göteborgs universitet, ” Cytoskeleton Dynamics Captured with Cutting Edge X-ray Methods:
Ageing and Neuron Firing”

26 470

Linköpings universitet, ”Designed Nanoparticles by Pulsed Plasma”

23 004

Lunds universitet, Astronomy & theoretical Physics, ” IMPACT: Comets, asteroids and the
habitability of planets”

22 563

Karolinska Institutet, ”NOCA - NOvel CAncer targets within nucleotide metabolism”

21 330

KTH, CSC-CVAP/CAS, ”Interactive Physical Systems: Moduli Spaces, Inference and Control

18 558

KTH, ”The future of whole genome sequencing in Sweden”

15 000

Fortsättning på nästa uppslag
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Årets anslag

Infrastruktur

tkr

Chalmers tekniska högskola, MC2, ”A National Laboratory in Terahertz Characterisation”

39 150

Göteborgs universitet, Sven Lovén Centre for Marine Science, ” MUST – Mobile Underwater
Systems Tools”

38 060

Göteborgs universitet, institutionen för kemi och molekylärbiologi, ” The Imaging metabolomics and lipidomics infrastructure”

37 109

Umeå universitet, institutionen för molekylärbiologi, ” A National Cryo-Electron Microscopy
and Tomography Facility for Research and Advanced Training”

37 000

Uppsala universitet, institutionen för läkemedelskemi, ” A National Infrastructure for
Preclinical Molecular Imaging”

27 886

KTH, Linné Flow Centre, ”Odqvist laboratory for experimental MUlti-SCaLE mechanics
- MUSCLE”

23 609

Övriga anslag

tkr

Tekniska Museet, Bidrag till nytt Science Center

28 000

Sveriges Unga Akademi, Verksamhetsbidrag

10 000

Jubileumsdonationen, Stipendier till resor för vetenskapligt utbyte, främst till yngre forskare

7 500

Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande, verksamheten 2014

1 684

Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning, Nordiska Juristpriset - pris för rättsvetenskapliga
insatser

1 100

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, stipendiemedel läsåret 2014/2015
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The Foundation

The Foundation was established in 1917 by
K. A. Wallenberg and his wife Alice with an initial
endowment of SEK 20 m. They continued to develop
the Foundation over the next three decades, during
which they gradually transferred the main part of
their accumulated assets.

Purpose and grant policy
The purpose of the Foundation is to “promote scientific research, teaching and/or education beneficial
to the Kingdom of Sweden”.
The Foundation preferably supports projects and
infrastructure in natural sciences, technology and
medicine. The Foundation receives applications for
grant funding from universities, allowing optimum
use of these resources for scientific research. The
Foundation evaluates, prioritizes and follows up research grants, while universities are responsible for
internal priority, steering, control, monitoring and
performance.
Universities and the royal scientific academies can
apply for grants in the following areas:
• Grants for research projects of high scientific
potential
• Individual support of excellent scientists,
Wallenberg Academy Fellows
• Strategic grants, which are initiated by the
Foundation
• The Foundation’s scholarship program.

Grants
The majority of all grants in 2014, a total of SEK
1,692 m., was disbursed to Swedish universities and
academies. The Foundation supported 25 highly
qualified research projects amounting to SEK 820
m. together with grants to research infrastructure
of SEK 203 m. 29 Wallenberg Academy Fellows was
awarded grants to support their research and the
Foundation also funded the scientific parts of the
Nobel Prize Museum with SEK 395 m.
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Asset management
The main part of the Foundation’s net assetsare
directly or indirectly invested in listed shares in
Swedish industry. The Foundation’s investment
policy states that its assets shall be placed as longterm investments at low risk. In addition, the assets
shall yield a long-term solid return in order to secure
resources for the distribution of grants.

Management
The Foundation’s everyday activitiesare managed
by the Executive Director. The Board of Directors has
the ultimate responsibility for the Foundation.
Assets are managed by means of direct ownership,
as well as through a management and consultancy
agreement, with FAM AB. The administration of
the Foundation and the grants are managed by
Wallenberg Foundations AB.

Board of Directors
The Board of Directors has consists of Peter
Wallenberg, chairman, Peter Wallenberg Jr, vice
chairman; Göran Sandberg, Executive Director,
Kåre Bremer, Representative of the Principals
Council and the non-executive directors
Caroline Ankarcrona, Jan Holmgren, Björn Hägglund,
Michael Treschow, Jacob Wallenberg and
Marcus Wallenberg. Peter Wallenberg Jr was appointed chairman on January 16, 2015. The former
chairman Peter Wallenberg past away on January
19, 2015. The Board convenes four times a year.
In accordance with the Foundation’s statutes,
the scientific academies and larger universities in
Sweden form the so-called Principals Council, which
appoints one board member and the auditors.

Future development
Over the last ten yearsthe Foundation has an annual grant rate of more than SEK 1,300 m.
The ambition is to maintain an even, and over time
increasing, level of grants.

Financial summary

(SEK m.)

RESULT
2014

2013

2,259

2,226

-131

-107

2,128

2,119

Dec. 31, 2014

Dec. 31, 2013

35,903

36,641

845

53

5,129

3,844

41,877

40,538

35,866

35,429

11

11

5,998

5,080

2

18

41,877

40,538

Dividends and interest income
Operating costs
Net result

ASSETS
Financial assets and other long-term investments
Other assets
Cash and bank
Total assets

EQUITY AND LIABILITIES
Equity
Provisions for pensions
Provisions for grants
Other liabilities
Total equity and liabilities

SPECIFICATION OVER FINANCIAL ASSETS AND
OTHER LONG-TERM INVESTMENTS
No. of shares at
Dec. 31, 2014

Book value at
Dec. 31, 2014

Book value at
Dec. 31, 2013

Market value at
Dec. 31, 2014

Market value at
Dec. 31, 2013

150,098,100

4,627

4,627

42,223

32,287

9,468,700

882

882

1,915

1,279

SAS AB

24,855,960

2,229

2,229

378

410

Skandinaviska Enskilda Banken AB

33,057,244

1,545

1,545

3,280

2,774

Investor AB
SAAB AB

Scania CV AB FRN 12/2014-12-04
Subtotal listed assets
FAM AB

425
9,283

9,208

26,611

13,658

Wallenberg Foundations AB

8

Other shares

1

2

26,620

13,660

Subtotal non-listed assets
FAM AB

13,274

Subtotal other long-term investments

13,274

1

Total
1

35,903

425
47,797

27,707

36,640

Shareholders’ loan
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Stiftelsen har sedan dess grundande 1917
beviljat mer än 20 miljarder kronor till
svensk forskning och utbildning, varav 10,6
miljarder under de senaste tio åren.

1
4

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse     Org.nr
802005-9773

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse får härmed avge årsredovisning för år 2014.
Stiftelsens grundande
Stiftelsen grundades den 19 december 1917 då bankdirektör K.A. Wallenberg och hans hustru Alice Wallenberg
överlämnade en donation om 20 mkr till förvaring i Stockholms Enskilda Bank för Stiftelsens räkning. Makarna
Wallenberg har senare donerat ytterligare nästan 7 mkr.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsen har enligt sina stadgar till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning eller
studieverksamhet av landsgagnelig innebörd. Detta ska enligt stadgarna ske genom direkta anslag eller anslag till
institut för sådan verksamhet.
Främjande av ändamålet
Stiftelsens anslagspolicy
Styrelsen har antagit en anslagspolicy med utgångspunkt från ändamålet. Policyn innebär att anslag i första hand
ges till forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential, individuellt stöd till framstående forskare, strategiska
anslag och till Stiftelsens stipendieprogram.
Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stipendier till enskilda personer,
utöver stipendieprogrammen, eller enskilda understöd lämnas inte.
Beviljade anslag
Under året har Stiftelsen beviljat anslag om totalt 1 692 (1 454) mkr. Under de senaste fem åren har Stiftelsen
delat ut mer än 6,6 miljarder kronor.
Av årets beviljade anslag avser 820 (785) mkr anslag till 25 forskningsprojekt, 203 (174) mkr till forskningens infrastruktur och 220 (332) mkr i individstöd. Under året har Stiftelsen utsett 29 Wallenberg Academy Fellows. Inom
Stiftelsen strategiska satsningar har ett anslag om 395 mkr beviljats för uppförande av Nobel Prize Center.
Under åren 2010-2014 har anslagen fördelats på följande kategorier:

Org.nr 802005-9773     Knut och Alice Wallenbergs
Stiftelse
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Förvaltningsberättelse
Resultat och ställning
Kapitalplacering och utveckling av Stiftelsens förmögenhet
Stiftelsen har genom sin placeringspolicy fastlagt, att dess tillgångar ska vara långsiktigt placerade och med en relativt
låg risk. Tillgångarna ska dessutom ge en långsiktigt stabil avkastning för att säkerställa att medel finns tillgängliga för
utdelning till svensk forskning och utbildning. Stiftelsen har sedan dess grundande haft en större del av sin förmögenhet, direkt eller indirekt, placerad i noterade aktier i svensk industri.
Utdelningsbara medel
Disponibla medel från godkänd balansräkning 2014 är tillgängliga för utdelning till anslag under kommande år.
Beviljade anslag skuldförs vid beslutstillfället och betalas ut i den takt projektet fortskrider.
Enligt Stiftelsens stadgar ska ett eventuellt realisationsresultat samt 10-20 % av resultat före realisationsresultat årligen avsättas till det bundna egna kapitalet.

RESULTATDISPOSITION (MKR)
Årets resultat
Avsättning till bundet eget kapital
Disponibelt av årets resultat
Kvarstående disponibla medel
Totalt att disponera

2014

2013

2 128

2 119

-426

-424

1 702

1 695

4

1

1 706

1 696

Det egna kapitalets fördelning redovisas i not.

FEMÅRSÖVERSIKT
Förmögenhet (mkr)
Förändring %
Beviljade anslag (mkr)
Förändring %

2014

2013

2012

2011

2010

74 379

63 253

53 727

46 757

49 679

18

18

15

-6

2

1 692

1 454

1 344

1 182

959

16

8

14

23

34

Styrelse och förvaltning
Styrelsens arbete
Stiftelsens styrelse har det yttersta ansvaret för förvaltningen vilket innefattar utdelning av anslag samt kapitalförvaltning. Styrelsen beslutar vilka ansökningar som beviljas.

16

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse      Org.nr 802005-9773

Förvaltningsberättelse
Löpande förvaltning
Stiftelsens dagliga verksamhet leds av den verkställande ledamoten, som även ansvarar för vetenskaplig beredning
och bedömning av ansökningar. För det senare arbetet anlitas även en rad externa experter.
För att så effektivt och professionellt som möjligt hantera förvaltningen av samtliga Stiftelsens tillgångar samt
administrationen av anslagsverksamheten, äger Wallenbergstiftelserna, FAM AB (namnändrat från Foundation
Asset Management Sweden AB) och Wallenberg Foundations AB (namnändrat från Foundation Administration
Management Sweden AB). Följande förändringar har skett under året:
Wallenberg Foundations AB ägs sedan juni 2014 direkt av samtliga Wallenbergstiftelser från att tidigare varit ett
dotterbolag till FAM AB. Bolaget administrerar liksom tidigare anslags- och stiftelseverksamheten för samtliga
Wallenbergstiftelser. De tre största stiftelserna har delegerat ansvaret för förvaltningen och ägarstyrningen av deras
direktägda tillgångar till en investeringskommitté administrerad av Wallenberg Foundations AB.
FAM AB är som tidigare gemensamt ägt av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs
Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, med fokus på att förvalta och utveckla sina direktägda innehav. FAM förvaltar sina tillgångar genom att agera som en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont.
Därigenom möjliggörs värdetillväxt och utdelning till Stiftelserna vilket främjar deras anslagsverksamhet. FAM utvärderar även nya potentiella investeringar.

Styrelse
Stiftelsens styrelse har under 2014 bestått av Peter Wallenberg, ordförande till och med den 16 januari 2015 då han
utnämndes till hedersordförande, Peter Wallenberg Jr, vice ordförande till och med den 16 januari 2015 då han utsågs
till ordförande, ledamöterna Caroline Ankarcrona, Jan Holmgren, Björn Hägglund, Michael Treschow, Jacob Wallenberg
och Marcus Wallenberg samt Göran Sandberg, verkställande ledamot och Kåre Bremer, huvudmännens representant.
Peter Wallenberg avled den 19 januari 2015.
Styrelsen har under året sammanträtt vid fyra tillfällen.
För att bereda möjlighet för akademier, universitet och högskolor att följa Stiftelsens verksamhet samt inkomma med
önskningar och förslag som underlättar samordning mellan Stiftelsens verksamhet och svensk vetenskaplig forskning och utbildning, har ett urval av de svenska vetenskapliga akademierna, universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg,
Stockholm, Umeå och Linköping samt Sveriges lantbruksuniversitet, Karolinska Institutet, KTH, Chalmers tekniska
högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Luleå tekniska universitet rätt att utse var sin huvudman för Stiftelsen.
Tillsammans bildar dessa det så kallade Huvudmannarådet, vilket sammanträdde i Stockholm den 18 mars 2014 under ordförandeskap av professor Lena Gustafsson.
Huvudmannarådet har rätt att utse en ledamot till Stiftelsens styrelse samt utser Stiftelsens revisorer och
revisorssuppleanter.
Förväntad utveckling
De senaste fem åren har Stiftelsen årligen delat ut i snitt mer än 1 300 mkr. De totala disponibla medlen enligt förelagd balansräkning är 1 706 (1 696) mkr.
Stiftelsens målsättning är att långsiktigt kunna bibehålla en jämn och över tiden något ökande anslagsutdelning.

Resultatet av verksamheten under året och Stiftelsens ställning vid årets slut framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
(tkr)

Not

2014

2013

2 009 077

1 833 255

250 584

392 128

2 259 661

2 225 383

-131 287

-106 724

2 128 374

2 118 659

Realisationsvinst

85

33

Summa

85

33

2 128 459

2 118 692

1

INTÄKTER
Utdelning på aktier
Ränteintäkter

2

Summa intäkter

KOSTNADER

3, 4

Resultat före realisationsresultat

Årets resultat
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Balansräkning
(tkr)

Not
1

TILLGÅNGAR

2014-12-31

2013-12-31

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

5

35 902 958

23 366 953

Andra långfristiga fordringar

6

-

13 273 980

Summa finansiella anläggningstillgångar

35 902 958

36 640 933

Summa anläggningstillgångar

35 902 958

36 640 933

843 766

1

1 275

52 948

Summa kortfristiga fordringar

845 041

52 949

Kortfristiga placeringar

498 408

3 740 273

Kassa och bank

4 630 641

103 482

Summa omsättningstillgångar

5 974 090

3 896 704

41 877 048

40 537 637

34 158 755

33 732 995

1 706 766

1 695 561

35 865 521

35 428 556

10 619

10 619

801

400

2 186

704

5 995 495

5 079 582

1 331

1 230

1 095

16 546

6 000 908

5 098 462

41 877 048

40 537 637

Inga

Inga

-

136 800

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

8

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsatt till pensioner

9

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Beviljade ej utbetalda anslag

10

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter

11

Ansvarsförbindelser
- Kreditfacilitet SAS
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Noter
NOT 1

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Redovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Samtliga belopp är angivna i tusentals kronor, tkr.
Anslag
Beviljade anslag redovisas direkt mot eget kapital (balanserade medel). Anslagen skuldförs vid beslutstillfället.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt
donationskapital och senare donerat kapital) samt kapitaliseringar och realisationsvinster/-förluster. Fritt eget kapital
(disponibla medel) utgörs av balanserade vinstmedel och redovisat årsresultat.
Disposition av redovisat årsresultat sker i enlighet med stadgarna. Den del av resultatet som avser realisationsvinst/förlust överförs till bundet eget kapital. Till bundet eget kapital förs även det belopp som, enligt stadgarna, ska användas för kapitalisering. Resterande del av redovisat årsresultat redovisas som fritt eget kapital.
Värderingsprinciper
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar värderas till anskaffningsvärde. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. För noterade aktier
och andelar prövas nedskrivningsbehovet kollektivt då syftet är att uppnå riskspridning.
Värdet av utländska värdepapper, i utländsk valuta, har framräknats med den på utländsk börs noterade kursen och
valutakursen per balansdagen på respektive valuta.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Förmögenhet
Med förmögenhet avses totala tillgångar, varvid noterade aktier och andelar värderats till marknadsvärde, minskat
med totala skulder.
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar har värderats enligt lägsta värdets princip.
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Noter
NOT 2

RÄNTEINTÄKTER
2014

2013

Långfristiga placeringar

205 899

340 800

Kortfristiga placeringar

39 411

49 915

5 274

1 413

250 584

392 128

2014

2013

-103 014

-84 264

Arvodeskostnader

-5 991

-5 265

Personalkostnader

-17 898

-12 948

-4 384

-4 247

-131 287

-106 724

2014

2013

Kvinnor

-

-

Män

1

1

Totalt

1

1

-7 980

-6 430

-

-

Totala löner och andra ersättningar

-7 980

-6 430

Sociala avgifter enligt lag och avtal

-3 909

-2 644

-5 967

-4 049

-127

-124

-6 094

-4 173

-17 983

-13 247

2014-12-31

2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden

23 366 953

22 337 563

Investeringar

12 960 920

1 229 530

-424 915

-200 140

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

35 902 958

23 366 953

Utgående bokfört värde

35 902 958

23 366 953

Kassa och bank
Summa  

NOT 3

KOSTNADER

Förvaltningskostnader

Övriga externa kostnader
Summa  

NOT 4

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

Medelantal anställda

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande ledamot
Övriga anställda

Pensionskostnader
Styrelse och verkställande ledamot
Övriga anställda
Totala pensionskostnader
Totala löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

NOT 5

LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Avyttringar

Org.nr 802005-9773      Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

21

Noter
NOT 5

LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV, FORTS.

Aktier och andelar

Antal

Bokfört värde

2014-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

Investor AB A

150 096 000

4 626 658

4 626 658

42 222 005

32 285 650

Investor AB B

2 100

293

293

598

465

9 468 700

881 887

881 887

1 915 518

1 633 351

SAS AB

24 855 960

2 229 496

2 229 496

377 811

410 123

Skandinaviska Enskilda Banken AB A

27 186 071

1 008 773

1 008 773

2 706 373

2 305 379

Skandinaviska Enskilda Banken AB C

5 871 173

535 843

535 843

573 320

469 107

9 282 950

9 282 950

47 795 625

37 104 075

26 611 399

13 658 099

7 620

-

989

989

Delsumma onoterade aktier och andelar

26 620 008

13 659 088

Summa aktier och andelar

35 902 958

22 942 038

Nominellt belopp

Bokfört värde

Bokfört värde Marknadsvärde Marknadsvärde

2014-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

Scania CV AB FRN 12/2014-12-04

-

-

424 915

-

426 258

Summa andra långfristiga placeringar

-

-

424 915

-

426 258

Summa långfristiga värdepappersinnehav

-

35 902 958

23 366 953

-

SAAB AB B

Delsumma noterade aktier och andelar
FAM AB
Wallenberg Foundations AB
Övriga aktier och andelar

Andra långfristiga placeringar

NOT 6

Bokfört värde Marknadsvärde Marknadsvärde

ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
2014-12-31

2013-12-31

13 273 980

13 273 980

-13 273 980

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-

13 273 980

Utgående bokfört värde

-

13 273 980

Ingående anskaffningsvärden
Avgående fordringar, amorteringar

Avsåg i sin helhet aktieägarlån, vilka under året omvandlats till aktieägartillskott, till det med Marianne och Marcus
Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond gemensamt ägda bolaget, FAM AB.

NOT 7

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2014-12-31

2013-12-31

Förutbetalda försäkringar

346

171

Upplupna ränteintäkter

929

52 777

1 275

52 948

Summa
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Noter
NOT 8

EGET KAPITAL
Stiftelsekapital Övrigt bundet eget kapital

Belopp vid årets ingång

26 827

Fritt eget kapital

33 706 168

1 695 561

Under året beviljade anslag

-1 692 348

Under året återförda anslag

854

Årets resultat

2 128 459

Avsättning till bundet eget kapital
– avsättning enligt stadgarna

425 675

– realisationsresultat
Belopp vid årets utgång

26 827

Summa bundet eget kapital

85

-85

34 131 928

1 706 766

34 158 755

Summa fritt eget kapital

NOT 9

-425 675

1 706 766

AVSATT TILL PENSIONER
2014-12-31

2013-12-31

Avsättningar till pensioner

10 619

10 619

Summa

10 619

10 619

NOT 10

BEVILJADE EJ UTBETALDA ANSLAG
2014-12-31

2013-12-31

Skuld vid årets början

5 079 582

4 317 795

Under året beviljade anslag

1 692 348

1 454 373

Under året återförda anslag

-854

-67 745

Under året utbetalda anslag

-775 581

-624 841

5 995 495

5 079 582

Skuld vid årets slut
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Noter
NOT 11

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2014-12-31

2013-12-31

Upplupna förvaltningskostnader

109

114

Upplupna löner

986

789

-

15 643

1 095

16 546

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

Stockholm den 16 februari 2015

Peter Wallenberg Jr

Marcus Wallenberg

Caroline Ankarcrona

Kåre Bremer

Jan Holmgren

Björn Hägglund

Göran Sandberg

Michael Treschow

Jacob Wallenberg

Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 februari 2015

Peter Clemedtson

Per Hedenqvist

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, org.nr 802005-9773
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Knut och
Alice Wallenbergs Stiftelse för år 2014.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt
god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär
detta att denna utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.
Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar
i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
reviderat styrelsens förvaltning för Knut och Alice
Wallenbergs Stiftelse för år 2014.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot
av styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har
vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för
att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för
entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Stockholm den 20 februari 2015
Peter Clemedtson

Per Hedenqvist

Auktoriserad revisor

Lekmannarevisor

.
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Styrelsen

Peter Wallenberg Jr

Göran Sandberg

Caroline Ankarcrona

Jan Holmgren

Björn Hägglund

Kåre Bremer

Jacob Wallenberg

Michael Treschow
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Marcus Wallenberg

Stiftelsens verksamhet

LÄS MER OM STIFTELSENS
VERKSAMHET PÅ

WWW.WALLENBERG.COM/KAW
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Foto Magnus Bergström

Postadress: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Box 16066, 103 22 Stockholm
E-post: kaw@kaw.se, www.wallenberg.com/kaw

