Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia
Org.nr 855100-5161

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 – 2009-12-31
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia avger härmed följande
årsredovisning.
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Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor. Uppgifter inom parentes avser
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Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Insamlingsstiftelsens för Abrigo Rainha Silvia ändamål är att insamla, förvalta och förmedla
egendom. Ändamålet ska uppfyllas genom utgivande bidrag till Associacão Abrigo Rainha
Silvia, Rio de Janeiro, vars ändamål är att hjälpa unga gravida kvinnor och tonårsmödrar och
deras barn från Rio de Janeiros slumområden.
Verksamheten omfattar huvudsakligen: ett hem där det finns social samordnare, rådgivning
samt medicinsk personal och där de unga kvinnorna själv deltar i det dagliga arbetet; en
gynekologisk klinik öppen också för de kvinnor som inte bor på hemmet men saknar medel
till medicinsk hjälp; ett grundläggande utbildningsprogram med sikte på att kvinnorna ska
kunna försörja sig själv (med bibliotek, datasal och studierum); en förskola där ensamma
mödrar kan lämna sina barn under arbetsdagen; en kyrka med öppna dörrar för alla som söker
hjälp.
Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia har under året fullföljt sitt ändamål genom att
den gjort utbetalningar/haft kostnader för Associacão Abrigo Rainha Silvia i Rio de Janeiro
om 4 131 tkr (f.å. 3 558 tkr).
Direktorn Stefan Martinsson beskriver verksamheten på Abrigo Rainha Silvia
Abrigo Rainha Silvia, som bedriver sin verksamhet i Itaboraí, i det s.k. Baixada Fluminense,
Rios de Janeiro norra förorter, är idag välkänt i Itaboraí och dess grannkommuner och har ett
väl utbyggt samarbete med befolkningen i omliggande kåkstäder.
Abrigo Rainha Silvia är den enda institutionen i området som erbjuder ett härbärge, där
gravida kvinnor/unga mammor kan få bostad tillsammans med sina barn. Det långsiktiga
målet är att genom studier ge ensamstående mammor en möjlighet att komma in på
arbetsmarknaden och bli självförsörjande.
Abrigo samarbetar med och rapporterar till domstolen, socialtjänsten och
barnavårdsnämnderna i närliggande kommuner men mottar inga finansiella bidrag från den
brasilianska staten eller de lokala kommunerna.
Området där Abrigo är beläget är omgivet av kåkstäder. Området präglas av hög arbetslöshet
och utbredd kriminalitet, främst genom narkotikahandeln. Det finns stora brister i den
kommunala skolomsorgen och inom hälsovården.
Under 2009 påbörjade den brasilianska oljegiganten Petrobras uppförande av ett
oljeraffinaderi i kommunen, planerat att fullt utbyggt bli Brasiliens största. Denna satsning
kommer att dramatiskt förändra förhållandena inom kommunen; hög inflyttning i nummer av
100.000-tal, ökade tomtpriser och sociala spänningar.
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2009 – förändringar, problem och förhoppningar
Inom den administrativa/juridiska sektorn
Aktivitet 1: Redan vid början av året påbörjade Administrative samordnare att göra besök hos
Barnavårdsnämnderna i kommunerna inom upptagningsområdet för att upprätta en
samordningsplan för övergivna gravida kvinnor som behöver boende och utbildning.
Positiva Resultat: den geografiska spridningen av hjälpsökande har ökat betydligt, och
kvinnor får nu hjälp att hitta vägen till Abrigo även från de delar av Rio de Janeiro, som ligger
långt från Abrigo.
Problem: En markant ökning av hjälpsökande med psykiska problem. I vissa fall har det
uppenbart varit en medveten tanke från några av barnavårdsnämnderna att befria sig från
sociala problem, som de själva inte ser möjligheter att lösa Abrigo har för närvarande inte en
tillräcklig kompetens bland sin anställda att behandla kvinnor med mentala problem. Behovet
av att knyta en psykolog/psykoterapeut till arbetslaget
Aktivitet 2: Abrigo har under flera år sökt den Federala regeringens godkännande för att
uppnå status som Institution för Allmännytta på de nationella planet ( Utilidade Pública
Federal). En sådan ställning har Abrigo sedan länge på kommunal nivå. Under året lyckades
Abrigo äntligen presentera erforderliga dokument, som framvisar att Abrigo har alla register,
inbetalningar av arbetsavgifter och sociala avgifter och samtliga kontrakt i ordning. En
framställan har därefter kunnat ske till de Federala myndigheterna
Förväntade positiva resultat: Under förutsättning att framställan godkänns kommer Abrigo
att befrias från skatter och vissa arbetsavgifter vilka f.n. uppgår till drygt 300.000 kronor per
år. Förhållandet mellan Abrigo och de Federala myndigheterna kommer härigenom att
stärkas, och staten kommer att påta sig en större kontroll över Abrigos utgifter och revision,
vilket vi ser som en positiv utveckling.
Aktivitet 3: Abrigo lyckades, med hjälp av den barsilianska ambassaden i Stockholm finna en
väg att regularisera svenska volontärers uppehälle på Abrigo.
Positiva resultat: Volontärer med visa kan röra sig friare i samhället och har rätt till flera inoch utresor under upp till två år samt behöver under denna tid inte söka förlängning. Abrigo
anser att det förstärker såväl volontärens ställning som hans/hennes ansvar som en del av
arbetslaget.
Negativa resultat: Inga negativa resultat förväntas..
Undervisning och utbildning av kvinnor
Aktivitet: Den första kvinnan från Abrigo som lyckas vinna inträde vid ett universitet.
Positiva resultat: Hos kvinnan själv har kunnat noteras en snabb utveckling vad gäller
självförtroende, ansvarstagande och samhällsengagemang, som återspeglar sig även i henens
sätt att klä sig, uppträda, och delta i samtal. För andra kvinnor, som bor på Abrigo eller deltar
i våra utbildningsprogram, har det faktum att en kvinna med samma bakgrund nu studerar på
universitet visat att denna möjlighet finns också för kvinnor från underprivilegierade miljöer.
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Problem: Vi kan notera att trots att Abrigo samarbetar med skolor inom den privata sektorn,
är basen för fortsatta studier för svag, särskilt i kärnämnen som matematik och modersmålet.
Det är uppenbart att Abrigo behöver utöka antalet timmat för professionell läxhjälp, på olika
nivåer.
Förskolan
Aktivitet: Vid årets början anställdes två utbildade förskollärare som biträdande lärare vid
förskolan, vilka ersätter två tidigare tjänster som icke utbildade lärare.
Positiva resultat: En mer genomtänkt och långsiktig kursplan har kunnat utarbetas. Barnen
får möta stimulerande aktiviteter med avseende på ålder och särskilda behov. Samarbetet med
barnens familjer har utökats, vilket gett goda resultat i samarbete och uppföljning.
Problem: På sikt bör arbetslaget vid förskolan utökas med en lärare som har
högskoleutbildning i pedagogik. Även på Förskolan märks ett ökande behov av
psykoterapeutisk assistens.
Byggnader och utrustning
Aktivitet: Installation av solceller för uppvärmning av vatten till badrum och till kök.
Positiva resultat: Sänkta kostnader för elektricitet. För första gången varmvatten i köket,
vilket förbättrar hygienen. Ökad säkerhet, de elektriska dosor som tidigare skötte
vattenuppvärmningen i varje badrum kunde ge stötar.
Negativa resultat: Inga negativa resultat har observerats.
Abrigos förhållande till institutioner och myndigheter
Aktivitet: Under året har samarbetet utvecklats och Abrigo ordnar regelbundet informationsoch arbetsluncher på Abrigo för anställda vid Domstol, Barnavårdsnämnder och Socialkontor,
för att informera om verksamheten och diskutera gemensamma problem.
Positiva resultat: Eftersom samtliga luncher sker på Abrigo får de inbjudna en möjlighet till
en direkt kontakt med dem som bor och arbetar på Abrigo. Såväl de inbjudna som de
anställda på Abrigo får möjligheter att komma med förslag till förbättringar, och starkare band
kan knytas mellan Abrigo och samhällets institutioner.
Problem som uppmärksammats: Många av de boende på Abrigo har en extrem, närmast
fientlig, attityd till representanter för myndigheter, och väljer att hålla sig undan vid besöken.
Å andra sidan har i stort sett utan undantag de inbjudna representanterna visat ett ointresse,
eller möjligen oförmåga, att samtala med kvinnorna. Abrigos personal har uppmärksammat
och diskuterar vägar att medverka till att kontakter mellan myndigheter och de boende skall
kunna ske med samförstånd. Vi har också, med mycket skilda resultat, arbetat för att
Domstolar, Barnavårdsnämnder och den kommunala socialomsorgen skall ta ett direkt ansvar
för de beslut som fattas.
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Nedanstående nyckeltal ger en bild av den omfattande verksamhet som bedrivits under året.
Nyckeltal för verksamheten på Abrigo Rainha Silvia
2009
34
43
15
13 381
8
59 685
30
1 607
1 037
128
Ca 1 800
82
72
38

Antal kvinnor boende på Abrigo Rainha Silvia
Antal barn boende
Antal barn födda
Antal övernattningsnätter
Genomsnittlig längd på boende (antal mån)
Antal måltider serverade
Antal barn i förskola
Antal gynekologiska undersökningar
Varav antal från ej boende
Antal tandläkarundersökningar
Antal sociala terapisamtal
Antal juridiska rådgivningar
Antal personer som mottagit utbildningsstöd
Varav antal från ej boende
Andel kvinnor som vid avflyttning uppnått något
utbildningsmål

64%

Flerårsjämförelse

Gåvor och övriga bidrag från
allmänheten tkr
Resultat efter finansiella poster tkr
Resultat i % av rörelsens intäkter
Balansomslutning tkr
Soliditet (%)

2009

2008

2007

2006

2005

5 000
4 639
92,8%
3 330
95,9%

4 147
3 798
91,5%
2 797
96,2%

3 522
3 197
90,8%
2 519
97,3%

3 419
3 004
87,9%
1 983
93,0%

3 104
2 844
91,6%
1 983
92,9%

Resultatdisposition
Balanserad vinst
Årets vinst

2 691 153
503 340
3 194 493

I ny räkning överföres

3 194 493

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Not

Rörelsens intäkter
Gåvor och övriga bidrag från allmänheten

Rörelsens kostnader
Diverse insamlingskostnader
Administration och förvaltning
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

1

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Utbetalning/kostnader avseende den ideella
verksamheten
Årets resultat

2
3

2009-01-01
2009-12-31

2008-01-01
2008-12-31

5 000 544
5 000 544

4 147 516
4 147 516

-383 352
-49 929

-316 891
-112 381

-6 829
-440 110

-6 829
-436 101

4 560 434

3 711 415

74 274
0
74 274

90 922
-4 651
86 271

4 634 708

3 797 686

-4 131 368

-3 558 377

503 340

239 309
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Balansräkning
Not

2009-12-31

2008-12-31

4

12 101
12 101

18 930
18 930

12 101

18 930

1 903 410
1 903 410

940 690
940 690

Kassa och bank

1 414 434

1 837 595

Summa omsättningstillgångar

3 317 845

2 778 285

Summa tillgångar

3 329 946

2 797 215

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

5
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Balansräkning, forts
Not

2009-12-31

2008-12-31

2 691 153
503 340
3 194 493

2 451 844
239 309
2 691 153

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

6

3 194 493

2 691 153

0
17 415
118 038
135 453

2 301
0
103 761
106 062

3 329 946

2 797 215

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Summa eget kapital och skulder
Poster inom linjen
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Noter
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden
och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden
saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga
fall från uttalanden av FAR SRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges
nedan.
Fordringar
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Utländska fordringar har
tagits upp till det lägsta av anskaffnings- och balansdagens kurs.
Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
Not 1 Löner, arvoden, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelsen
Styrelsearvode
Summa
Anställda
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Sociala kostnader
Summa
Medelantal anställda
Kvinnor
Män

2009
0
0

2008
0
0

365 520
97 000
138 372
600 892

400 720
52 500
142 646
595 866

0
1

0
1

Löner och personalkostnader har i resultaträkningen fördelats mellan diverse
insamlingskostnader och utbetalning avseende den ideella verksamheten
Fördelningsnyckeln är nedlagd tid avseende insamlingsverksamhet respektive tid för att
driva verksamheten i Brasilien.
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Not 2

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Utdelning
Räntor
Realisationsresultat
Summa
Not 3

2008
21 516
69 406
0
90 922

2009
0
0
0

2008
2 463
2 188
4 651

2009
34 147
0
34 147

2008
13 980
20 167
34 147

-15 217
-6 829
-22 046

-8 388
-6 829
-15 217

12 101

18 930

Räntekostnader och liknande resultatposter

Kursdifferenser på skulder
Valutakursresultat
Summa

Not 4

2009
32 914
6 743
34 617
74 274

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt värde

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.
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Not 5

Kortfristiga placeringar

Fondandelar, räntebärande och
aktier
SEB Sverigefond
SEB Sverigefond Småbolag
SEB Asienfond ex Japan
SEB Latinamerikafond
SEB Obligationsfond flexibel
SEB Obligationsfond Lux Utd
JPM Global Natural Resources
SEB Swedish Focus Fund
SEB Företagsobligationsfond
SEB Corporate Bond SEK
SEB Value Fund
SEB Choice Emerging Market Fund
Summa
Not 6

Antal
30 719
4 494
3 844
10 497
8 900
5 242
593
2 176
2 808
24 127
2 797
5 688

Bokfört Marknadsvärde
värde
2009-12-31 2009-12-31
215 846
293 456
72 132
78 643
35 059
45 262
110 412
283 472
121 153
189 981
62 959
65 254
65 851
106 827
220 000
248 261
300 000
307 996
300 000
303 472
300 000
310 162
100 000
106 089
1 903 410 2 338 876

Förändring av eget kapital
Fritt eget
kapital

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
Göteborg den

Årets
resultat

2 451 844

239 309

239 309

-239 309
503 340

2 691 153

503 340

mars 2010

Tore Bennshagen
Styrelsens ordförande

Sten Jansson

Mikael Andersson

Maria Franck Wihlborg

Monika Ålund
Min revisionsberättelse har avgivits den

maj 2010

Joakim Svensson
Auktoriserad revisor
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