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Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia
Org.nr. 855100-5161

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia har som ändamål att insamla, förvalta och förmedla medel till Associação 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 Itaboraí, Rio de Janeiro, 
Brasilien.

Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia är enligt stadgarna begränsad till att finansiellt stötta arbetet på Abrigo Rainha Silvia och
kan därför inte välja att stödja andra sociala projekt eller insatser.

Insamlingen bedrivs i Sverige och Norge och sker genom information om verksamheten via föredrag, nyhetsbrev, hemsida, 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 Insamlingsstiftelsen finansiering via 
bidragsansökningar och andra samarbeten med större organisationer och bland annat Second hand-butiker. Nyhetsbrev skickas fyra 
gånger per år och når i pappersform ca 600 personer och grupper samt lika många via mail, som i sin tur sprider det vidare. Ca 300 
församlingar samt 130 föreningar och grupper får brev med vädjan om stöd. På Facebook har Abrigos sida närmare 2000 följare.

Ansvaret för insamlandet av medel och kontakt med givare har påverkats även under 2020 pga att insamlingsstiftelsen endast haft en 
administratör på 25% på plats. I slutet av året anställdes en administratör på 75%. Förutom att världen drabbats av en pandemi som 
påverkat både oss i Sverige och verksamheten i Brasilien. Administratören har upprätthållit det administrativa arbetet och ordförande 
själv har varit fortsatt ansvarig för rapportering av den ekonomiska delen. Med hjälp av en av Abrigo Rainha Silvias grundare, Stefan 
Martinsson, samt verksamhetsansvarig på Abrigo, Tom Carlos Silva, har nyhetsbreven upprätthållits. Tom Carlos Silva kommer under 
2021 att axla ansvaret för administrationen för insamlingsstiftelsen i Sverige.

Insamlingsstiftelsens styrelse hade under året fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ny ledamot tar plats efter årsskiftet. 
Samtliga arbetar ideellt. Under 2020 hölls fem styrelsemöten. 

Gåvor inkommer till plusgiro, bankgiro, Swish samt ett konto hos SEB Norge. Därtill finns möjligheten att skänka gåvor per autogiro, 
vilket knappt 60 personer gör. Intäkterna via autogiro, vilka innebär trygghet men också förenklad administration, uppgick till 272 550
kr under 2020 (2019: 288 650 kr). Den del av det egna kapitalet som består av värdepapper förvaltas av SEB & Swedbank.

Insamlingsstiftelsen har under 2020 stått för 73 % (2019: 73%) av Associação Abrigo Rainha Silvias intäkter. Som konstaterats även 
tidigare år har Insamlingsstiftelsen historiskt sett stått för en större andel av de totala intäkterna och det får anses vara en positiv 
utveckling att man nu når en alltmer diversifierad finansiering. Associação Abrigo Rainha Silvias arbetar medvetet med att uppnå 
självständighet och långsiktig trygghet, ett arbete Insamlingsstiftelsen givetvis stödjer.
Insamlingsresultat för 2020 visar på en fortsatt nedgång (ca 2%) troligen med anledning av minskade kontakter med givargrupperna. 
Kostnaderna för 2020 blev något lägre än föregående år beroende på lägre kostnader för personal och redovisning/revision.

Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia har under året fullföljt sitt ändamål genom att den gjort utbetalningar/haft kostnader om 
1 890 tkr (2019: 2 583 tkr) till Associação Abrigo Rainha Silvia i Rio de Janeiro. Stiftelsens säte är i Göteborg.
Administrations- och insamlingskostnaderna beräknade enligt Svensk Insamlingskontrolls definition uppgår till 15% (2019: 15%) av 
totalt insamlade medel.

Flerårsjämförelse*

Beloppen i Flerårsjämförelse visas i KSEK
2020 2019 2018 2017 2016

Gåvor och bidrag 2 481 2 538 2 626 3 154 3 378
Årets resultat 251 -214 -466 125 243
Ändamålskostnader/totala intäkter (%) 76 103 110 90 81
Administrations- och 
insamlingskostnader/totala intäkter (%) 15 15 14 17 14
Soliditet (%) 96 96 97 97 96

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Sida 2 av 8



Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia
Org.nr. 855100-5161

Förändringar i eget kapital

Balanserat
kapital

Ingående balans 2 301 824
Årets resultat 250 515
Utgående balans 2 552 339

Resultatdisposition

Balanserad vinst 2 301 824
Årets resultat 250 515

2 552 339

I ny räkning överföres 2 552 339
2 552 339

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia
Org.nr. 855100-5161

RESULTATRÄKNING 2020-01-01 2019-01-01
Not 2020-12-31 2019-12-31

Verksamhetsintäkter
Gåvor 2 481 432 2 537 571

2 481 432 2 537 571

Verksamhetskostnader 3
Ändamålskostnader -1 890 880 -2 584 100
Insamlingskostnader -246 259 -234 578
Administrationskostnader -133 241 -156 384

-2 270 380 -2 975 062

Verksamhetsresultat 211 052 -437 491

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 63 366 246 073
Räntekostnader och liknande resultatposter -23 903 -22 710

39 463 223 363

Resultat efter finansiella poster 250 515 -214 128

Årets resultat 250 515 -214 128
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Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia
Org.nr. 855100-5161

BALANSRÄKNING 2020-12-31 2019-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 25 253 1 809

25 253 1 809

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 5 1 668 337 1 746 155

1 668 337 1 746 155

Kassa och bank
Kassa och bank 965 926 642 649

965 926 642 649

Summa omsättningstillgångar 2 659 516 2 390 613

SUMMA TILLGÅNGAR 2 659 516 2 390 613

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat resultat 2 301 824 2 515 952
Årets resultat 250 515 -214 128
Summa eget kapital 2 552 339 2 301 824

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 7 976 0
Övriga skulder 22 021 3 992
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 77 180 84 797
Summa kortfristiga skulder 107 177 88 789

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 659 516 2 390 613
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Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia
Org.nr. 855100-5161

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter
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 eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller 
kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte 
uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.

Ändamålskostnaderna består av utbetalningar till Associacão 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 anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Finansiella tillgångar och skulder
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.
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Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia
Org.nr. 855100-5161

NOTER

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

I 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 ändamålskostnader och hur stor andel som utgör insamlingskostnader. 
Fördelningsnyckeln är nedlagd tid avseende insamlingsverksamhet respektive tid för att driva verksamheten i Brasilien.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 3 Personal 2020 2019

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

Medelantal anställda har varit 0,25 0,25
varav kvinnor 0,25 0,25

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen:
Löner och ersättningar 0 0
Pensionskostnader 0 0

0 0
Övriga anställda:

Löner och ersättningar 143 147 146 554
Pensionskostnader 0 0

143 147 146 554

Sociala kostnader 35 822 44 238
Summa styrelse och övriga 178 969 190 792

Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Antal styrelseledamöter 4 4
varav kvinnor 2 2
Antal ledande befattningshavare 1 1
varav kvinnor 1 1

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 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2020 2019

Utdelning 241 102
Kursdifferens -2 832 855
Realisationsresultat 49 734 226 883
Distributionsersättning 16 223 18 233

63 366 246 073
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Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia
Org.nr. 855100-5161

NOTER

Not 5 Övriga kortfristiga placeringar 2020-12-31 2019-12-31

Kategori
Noterade aktier & andelar 1 356 789 1 276 530
Räntebärande värdepapper 311 548 469 625

1 668 337 1 746 155

Marknadsvärde 2 698 001 2 524 509

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

I början av 2021 mottog stiftelsen en större gåva om 500 000 kr.

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Göteborg 2021-

Ann-Catrin Lindgren Gunnar Bern

Sverre Hov Cathrina Stålklint

Min revisionsberättelse har lämnats den       /         2021.              

Joakim Svensson
Auktoriserad revisor
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