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Insamlingsstifielsen för Abrigo Rainha Silvia
Org.nr 855100-5161
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia avger härmed följande
årsredovisning som inkluderar förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt
tillhörande noter.

Förvaltningsberättelse
Verksam beten
Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia har som ändamål att insamla, förvalta och
förmedla medel till Associaäo Abrigo Rainha Silvia, en brasiliansk stiftelse registrerad enligt
brasiliansk lagstiftning och erkänd som oegennyttig organisation av den brasilianska
regeringen. Verksamheten bedrivs bland övergivna gravida kvinnor och unga mödrar samt
deras barn i Itaboraf, Rio de Janeiro, Brasilien.
Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia är enligt stadgarna begränsat till att finansiellt
stötta arbetet på Abrigo Rainha Silvia och kan därför inte välja att stödja andra projekt.
Insamlingen bedrivs i Sverige och Norge och sker genom information om verksamheten via
föredrag, nyhetsbrev, hernsida, personliga möten samt brev till personer, församlingar,
föreningar och grupper som stöttar arbetet. En majoritet av de insamlade medlen kommer från
privatpersoner, församlingar samt föreningar i Svenska kyrkan. Därtill söker
Insarnlingsstiftelsen finansiering via projektansökningar och andra samarbeten med större
organisationer och bland annat Second hand-butiker. 300 församlingar samt 130 föreningar
och grupper får brev med vädjan om stöd. Nyhetsbrev skickas fyra gånger per år och når i
pappersforrn 630 personer och grupper samt via mail 650 personer, som i sin tur sprider det
vidare. På Facebook har Abrigos sida drygt $00 följare.
Ansvarig för insamlingsarbetet var under större delen av 2015 direktor Stefan Martinsson som
emellertid pensionerades sista november 2015. från och med december 2015 är Kalle Larsson
ansvarig för insamlingsarbetet och delar sin arbetstid mellan verksamheten i Brasilien och
insamling- och administrationsfrågor i Sverige. Till Martinssons (numera Larssons) uppgifter
hör förutom att ansvara för insamlandet av medel och kontakt med givare att för
Insarnlingsstiftelsens styrelse rapportera om utvecklingen av verksamheten, översätta och
presentera Abrigo Rainha Silvias årsberättelse. samt ha en granskande del av Abrigos revision
och arbete.
Insamlingsstiftelsens styrelse har fem ordinarier ledamöter samt två suppleanter. Samtliga
arbetar ideellt. Styrelsen har under 2015 fått två nya medlemmar, Ann-Catrin Lundgren
och Adam Olsson. Tre styrelsemöten hölls under året och därtill träffades delar eller hela
styrelsen vid olika tillfällen, för förberedande samtal inför möten samt diskussioner i
specifika frågor. Det beslutades att under 2016 hållas fyra styrelsemöten och att det i
framtiden är målsättningen.
Gåvor till insarnlingsstiftelsen kommer till plusgiro, bankgiro, Swish (kopplat till plusgiro)
samt ett konto hos SEB Norge. Därtill finns möjligheten att skänka per autogiro, det gör ca
90 personer i april 2016. Intäkterna via autogiro uppgick 2015 till 350 387 kr, vilket innebär
trygghet men också förenklad administration.
Under 2015 anslöt sig Insamlingsstiftelsen till Swish, som under årets andra halva inbringade
ca 15 000 SEK. Men trots denna relativt blygsamma start finns potential, och inte minst kan
det bli ett viktigt alternativ i församlingar som tar upp kollekt, då färre bär kontanter. Därtill
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kan det vara ett bra medium vad gäller information i elektroniska medier. Majoriteten av de
inkomna gåvorna kom från nya givare. Den del av det egna kapitalet som består av
värdepapper förvaltas av SEB.
Regeringen har beslutat att slopa avdragsrätten för gåvor och 2015 var sista året som våra
givare kunde göra skatteavdrag för gåvor till Abrigo. 213 av Abrigos givare fick
kontrolluppgift för sina gåvor under 2015. Uppskattningsvis fick givarna tillbaka totalt mellan
100 000-150 000 SEK. Hur mycket det innebar i ökade intäkter för Abrigo är svårt att sia om.
frågan är nu om våra intäkter påverkas under 2016, då folk eventuellt väljer att skänka
mindre. Hittills har en (2) givare hört av sig och bett om sänkt belopp för autogirodragning.
Information om att avdragsrätten slopats skickades med i de kontrolluppgifter som skickades
ut i januari.
Insamlingsstiftelsen har under 2015 stått för 80 % av Associa.äo Abrigo Rainha $ilvias
intäkter. Insamlingsstiftelsens två anställda har därtill närvarat vid det verkställande arbetet
totalt ca 200 dagar under 2015 (från och med december 2015 har Insamlingsstiftelsen alltså
bara en anställd). Insamlingsstiftelsen har därmed haft en avgörande roll för verksamhetens
genomförande. Insarnlingsstiftelsen har historiskt sett stått för en ännu större andel av de
totala intäkterna och det får anses vara en positiv utveckling att man nu nått en mer
diversifierad finansiering. Associaäo Abrigo Rainha Silvias arbetar medvetet med att uppnå
självständighet och långsiktig trygghet, ett arbete Insanilingsstiftelsen givetvis stödjer.
Under 2014 beviljades insamlingsstiftelsen projektstöd från Forum Syd en organisation som
via rarnavtal med Sida förmedlar medel om totalt 184 000 kr. Beloppet betalades ut under
2015 och projektet startade i mars 2015. Projektet riktar sig till tonårspojkar från kåkstäderna
i Itahoraf, och fungerar som en samtals- och studiegrupp. Målet är att stötta pojkarna till
studier och sarnhällsinklctdering och att föra samtal kring frågor som relationen till kvinnor,
samhällsengagemang, men också svåra frågor om våld i hemmet och missbruk. Knarkgängen
har växt kraftigt i pojkarnas områden. Projektet erbjuder ett alternativ bortom knarkgängens
våldsamma verklighet och har under det första året varit en succé.
-

-

2015 blev ett tufft år för insamlingsstiftelsen, med höga kostnader och lägre intäkter än
förväntat. De höga kostnaderna var väntade och planerade för och berodde på den
övergångsfas där Kalle Larsson successivt slussats in i arbetet för att ersätta Stefan
Martinsson, Abrigos grundare och direktor, som gick i pension 30 november 2015.
Övergångsfasen har gjort denna stora förändring, som direktors pensionering innebär, till en
trots allt relativ smidig förändring. Denna extra tjänst innebar under övergångsperioden ökade
kostnader. Kostnaderna minskade i december 2015, då Stefan Martinsson pensionerats.
Intäkterna minskade med 5 ¾, eller 172 528 SEK. Det har flera förklaringar, tydligast
jordbävningen i Nepal i slutet av april, samt ftyktingkrisen under hösten. Värt att notera är att
det främst är kollekter som minskat under 2015, gåvor från privatpersoner ligger stabilt.
Dock har intäkterna av stora anonyma gåvor minskat med 150 000 kr jämfört med 2014.
Intäkterna i Norge har emellertid ökat med cirka 65 000 NOK.
Jnsarnlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia har under året fullfölj t sitt ändamål genom att
den gjort utbetalningar om 2 $19 tkr (2014: 2 100 tkr) till Associa%äo Abrigo Rainha Silvia i
Rio de Janeiro samt haft övriga lokala verksamhetskostnader om 734 tkr (2014: 685 tkr).
Administrations- och insamlingskostnaderna beräknade enligt Svensk Insamlingskontrolls
definition uppgår till 22 ¾ (2014: 1$ ¾) av totalt insamlade medel.
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flerårsj ämförelse
Gåvorochbidrag(tkr)
Årets resultat (tkr)
Ändamålskostnader/totala intäkter
Administrations- och insamlings
kostnader/totala intäkter
Soliditet*

2015
3063
-679
111%

2014
3236
56
86%

2013
3514
-463
98%

2012
3589
-312
96%

2011
3557
276
78%

2010
4541
541
81%

22%
94%

18%
94%

17%
93%

15%
95%

15%
95%

12%
96%

*Eget kapital i procent av balansomslutningen

Resultatdisposition
Balanserad vinst
Årets resultat

3 292 733
-679 474

1 ny räkning överföres

2 613 259

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterffilj ande resultat- och
balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

2879419
184000
3063419

3235947
3235947

-3 393 507
-607 182
-65 756
-4066445

-2 785 129
-542 223
-35 344
-3362696

-1 003 026

-126 749

330 740
-7 18$
323552

18$ 220
-5 $69
182351

Resultat efter finansiella poster

-679 474

55 602

Årets resultat

-679 474

55 602

Not

Verksamh etsintäkter
Gåvor
Bidrag

-

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

1

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
förvaltningskostnader

2
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Balansrakning
Not

2015-12-31

2014-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

3
-

Summa anläggningstillgångar

-

0
0
0

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

-

-

5750
5750

2187028

2 388 250

583 129

1122607

Summa omsättningstillgångar

2 770 157

3 516 607

Summa tillgångar

2 770 157

3 516 607

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

4
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Balansräkning, forts
Not

2015-12-31

2014-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat

5
‘tY5 ‘7’

2 613 259
2 613 259

3 ZYL Iii

2 613 259

3 292 733

6389
150509
156 892

9960
213914
223 874

2 770 157

3 516 607

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

j

yz

iii

-,
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Noter
Redovisnings- och värderingsprinciper
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Verksamhetsintikter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen 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 organisationen 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 etter 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.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader.

Ändamålskostnaderna består av utbetalningar till Associacäo Abrigo Rainha Silvia i Rio de
Janeiro samt lokala verksamhetskostnader, i huvudsak den del av kostnader för personal som
avser arbete för verksamheten.
Med insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot
insamlingsstiftelsens samtliga givare.
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera insamlingsstiftelsen.
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Exempel på sådana
kostnader är revision av själva insamlingsstiftelsen och administrativa system.
Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskafffiingsvärde om inget annat anges
nedan.

Materiella anläggningstiltgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat
med avskrivningar enligt plan.
Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en anläggningstillgång har minskat
anskaffningsvärdet.
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Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia
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Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. följande
avskrivningstider tillämpas:
Inventarier 5 år
finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg
för direkta transaktionsutgifter.
Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets
princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är
räntebärande till anskaffningsvärde.
Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och
betraktas därmed som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid
nedskrivningsprövning.
fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Uppskattningar och bedömningar
1 redovisning måste ibland uppskattningar och bedömningar göras. En sådan bedömning som
styrelsen gjort är att fastställa hur stor andel av kostnader för personal som utgör
verksamhetskostnader och hur stor andel som utgör insamlingskostnader. fördelningsnyckeln
är nedlagd tid avseende insamlingsverksamhet respektive tid för att driva verksamheten i
Brasilien.
Not 1

Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledarnöter på balansdagen
Varav män
Antal ledande befattningshavare på balansdagen
Varav män

Medelantal anställda
Totalt antal anställda
Varav män

2015
5
2

2014
5
3

1

1
1

2
2

1,5
1,5
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelsen
Direktor
Övriga anställda
Summa löner och ersättningar

0
335 060
240500
575 560

0
365 520
160715
526 235

Socialakostnader
(varav pensionskostnader exkl. löneskatt)

318560
170 483

380749
178 500

Summa

894 120

906 984

Av pensionskostnaderna avser 170 tkr (179 tkr) organisationens Direktor.
Ideellt arbete
Under året har 7 (f.å. 7) personer arbetat ideellt för organisationen, framför allt med
styrelsearbete. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Not 2

Ränteintäkter och liknande resultatposter
2015

2014

0

6 606

Valutakursresultat

10 831

5 275

Realisationsresultat

319 909

176 339

Samma

330 740

188 220

2015-12-31
34 147

2014-12-31
34 147

Årets utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-34 147
0

0
34 147

Ingående avskrivningar
Årets utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar

-34 147
34 147
0

-34 147
0
-34 147

0

0

Räntor

Not 3

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde

Utgående planenligt värde
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Not 4

Kortfristiga placeringar

Fondandelar, räntebärande och
aktier

EnterSelect
Jo Hambro Global Select fund
William Blair US All Cap
SEBLatinamerikafond
SEB High Yield SEK
Muzinich funds
SEB Swedish Value Fund
SEBGlobalfondLux
SEB Dynamisk Räntefond
Blackrock Gf European Fund ACC
Sky Harbour US Short Duration
JOHCM European Select Values fund
SEBAsienfondexJapan
Summa

Antal

255
6 105
85
1114$
647
1849
3 568
5920
3 209
146
1 744
2 676
2872

Bokfört Marknads
värde
virde
2015-12-31 2015-12-31
453585
248718
123 257
6$ 293
143 322
107 890
16930$
126085
109 046
109 112
209 196
210 490
671 286
447 831
182478
157415
323 $44
324 050
150 $10
113 748
183 069
189 790
3$ 742
41 770
42168
41 $36
2187028

2800111
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Not 5

Förändring av eget kapital
Balanserat
resultat

Belopp vid årets ingång

3 292 733

Årets resultat

-679 474

Belopp vid årets utgång

2 613 259

Göteborg den 24 april 2016

To Be shag
Styrelsens ordförande

Ann-Catrin Linen
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Min revisionsberättelse har avgivits den t(’
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1

JoakiirSvensson
Auktoriserad revisor
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IBDO
REVISION SB E RÄTTELSE
Till styrelsen i Insamtingsstfftelsen för Abrigo Rainha Sitvia
Org.nr. 855100-5161
Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Insamtingsstiftetsen för Abrigo Rainha Silvia för år
2015.
Styretsens ansvar för årsredovisningen
Det är styretsen 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
etter på fet.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundvaL av min revision. Jag har utfört
revisionen enLigt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder
kräver att jag 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 oegenttigheter
eLLer på fet. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de deLar av den interna kontrolten som är
retevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande biLd i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenLiga med hänsyn titt omständigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamåtsentigheten i de redovisningsprinciper som har använts och av
rimtigheten 1 styrelsens uppskattningar i redovisningen, Liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tiLLräckliga och ändamåLsenliga som grund för mitt
uttaLande.
Uttalande
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningstagen och ger en
i alla väsentLiga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansieLLa ställning per den 31 december
201 5 och av dess finansielLa resultat för året enligt årsredovisningsLagen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha SiLvia för år 201 5.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaLtningen enLigt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimLig säkerhet uttaLa mig om förvaLtningen på grundvaL av min revision. Jag
har utfört revisionen enLigt god revisionssed i Sverige.
Som underLag för mitt uttalande om förvaltningen har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentLiga besLut, åtgärder och förhåLlanden i stifteLsen för att kunna bedöma om någon
styretsetedamot är ersättningsskyLdig mot stiftelsen eLler om det finns skäl för enttedigande.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftetsetagen,
stiftelseförordnandet etter årsredovisningsLagen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tiLLräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttaLande.
Uttalande
Enligt min uppfattning har styretsetedamöterna inte handLat i strid med stiftelsetagen,
stiftelseförordnandet etter årsredovisningstagen.

Göteborg den

‘3

Joaki Svensson
Auktoriserad revisor
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