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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden, 802478-1141, med säte i Stockholm, får härmed avge
 årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

Allmänt om verksamheten

 Stiftelsens ändamål

 Insamlingsstiftelsen Regnbågsfondens ändamål är att finansiellt hjälpa regnbågspersoner i hela världen,
 liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där regnbågspersoner förföljs och trakasseras av
 myndigheter, polis och religiösa institutioner.

 Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt,
 kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.

 Regnbågsfondens vision är en värld där regnbågspersoner inte diskrimineras eller förföljs. Det är
 naturligtvis på lång sikt. Vi arbetar mot visionen genom att ge stöd till utvecklingen och stärkandet av
 regnbågsorganisationer och aktiviteter på det lokala planet. I detta arbete utsätts många enskilda personer
 för fara och behöver under kort eller lång sikt hjälp för att överleva. Därför är skyddat boende också en av
 de aktiviteter som Regnbågsfonden finansierar. Regnbågsfonden ger dessutom stöd till politiskt, socialt,
 juridiskt och medialt påverkansarbete i länder och regioner där situationen för regnbågspersoner är farlig.
 Inriktningen för vår verksamhet är att arbeta med dessa tre mål - utvecklingsstöd, skydd och
 påverkansarbete. Regnbågsfonden arbetar med etablerade organisationer i Sverige med erfarenhet av
 MR-arbete men också direkt med organisationer lokalt i vissa regioner.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr
 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Nettoomsättning 2 107 845 3 064 759 467 955 388 571
Resultat efter finansiella poster 718 656 36 723 189 714 362 821
Balansomslutning 1 668 201 899 546 857 822 668 108
Soliditet % 96 97 98 97
Definitioner: se not 11

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 Under räkenskapsåret har vi gett stöd till redan pågående projekt liksom projekt som Regnbågsfonden varit
 med om att tillsammans med lokala regnbågsorganisationer att starta. Det handlar om kampanjer för att
 öka kunskapen om regnbågspersoners livssituation, skydd för regnbågspersoner och stöd till
 organisationer för att möjliggöra deras lokala arbete (t.ex. säkra lokaler och möten). Om så är möjligt är det
 Regnbågsfondens avsikt att stödja framväxten och vidmakthållande av lokala regnbågsorganisationer i de
 länder dit stödet går. Genom att stärka lokala organisationers möjlighet att bedriva påverkansarbete mot
 diskriminering i sina hemländer ökar säkerheten för enskilda och kompetensen stärks hos de lokala
 aktörerna och påverkar även det lokala samhället. 

 Under året samlade Regnbågsfonden in 2 107 845 kr. Regnbågsfonden har under 2018 donerat ca 1,1
 miljoner kronor till 6 projekt i enlighet med stiftelsens ändamål. Regnbågsfonden följer upp donationerna
 genom att begära in både narrativa och ekonomiska rapporter. 

 Projekt
 I april 2017 uppmärksammade Regnbågsfonden situationen i Tjetjenien och startade en crowd funding
 som inom några dagar som resulterade i ca 1,6 miljoner kronor. Medlen gick till ett nätverk i Ryssland som
 ger flyktingar från Tjetjenien skydd, det gäller hyra för lägenheter för skyddat boende, mat, psykologisk och
 medicinsk hjälp. 
 Regnbågsfonden har under 2018 fortsatt att finansiellt stödja driften av dessa säkra boenden då nätverket
 har stora svårigheter att få hjälp från andra håll.  
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 Regnbågsfonden donerade i juli 2016 medel till Moscow Community Center (MCC) i Ryssland. MCC är en
 plattform för att genomföra olika utbildningsprojekt, för informationsspridning och stöd för
 HBTIQ-samhället i Moskvaregionen. Fonden fortsatte stödja MCC under delar av 2017 och under hela
 2018.

 Regnbågsfonden och RFSL lanserade 2018 ett nytt initiativ med namnet Rainbow Kick-Off - Småskaliga
 stöd till regnbågsgrupper i Asien och Afrika. Syftet är att ge stöd till utåtriktade och stärkande aktiviteter.
 Under Rainbow Kick-Off kan organisationer, grupper och initiativ söka finansiering för allt från utåtriktade
 aktiviteter till arbete med att stärka sina organisationer, framförallt med inriktning på trans- och
 intersexrörelsen. I början av 2019 kommer de första initiativen kunna starta ett arbete.

 Under hösten finansierade Regnbågsfonden en omlokalisering av tre regnbågspersoner som hotades till
 livet från Tjetjenien till ett annat land i Europa där de kan få skydd och stöd. Projektet genomfördes
 tillsammans med Civil Rights Defenders. 

 Regnbågsfonden gav under 2018 stöd till organisationen Casabierta som bildades av
 människorättsaktivister 2013 i San José, Costa Rica. Casabierta hjälper regnbågspersoner som kommer
 till Costa Rica efter de flytt från sina hemländer efter direkta hot mot deras liv på grund av deras sexuella
 läggning och/eller deras politiska aktivism i försvaret av mänskliga rättigheter.

 Regnbågsfonden stöder en fortsättning av awareness-kampanjen I'm Your Ally för regnbågspersoner i
 Sydafrika där nu inriktning ligger på att förändra attityder hos universitetsstudenter. Det är en viktig grupp
 för att skapa en förändring hos den övriga befolkningen. Det övergripande målet är att få universitet, deras
 studentkårer och fakulteter att anta och replikera ImYourAlly-kampanjen genom att genomföra
 medvetenhetskampanjer på sina respektive campus.
  
 Avslutade projekt under 2018
 Regnbågsfonden stödde under ett år IraQueer's verksamhet. IraQueer är den första och enda
 människorättsorganisationen med inriktning på hbtq i Irak och den kurdiska regionen. Stödet går till ett
 säkert boende för personer som flyr för sina liv.  

 Under hösten 2017 genomfördes en serie brutala och svepande gripanden av regnbågspersoner i Baku,
 Azerbajdzjan. Många som fängslades misshandlades, torterades och tvingades anmäla sina
 regnbågsvänner. Tillsammans med Civil Rights Defenders och deras lokala partners tillhandahålls säkra
 bostäder, psykologiskt stöd och andra former av direkt hjälp till de drabbade.

 De skyddade boendena i Ryssland fortsätter med sin verksamhet. Regnbågsfondens finansiella stöd går
 till gäller hyra för säkra lägenheter mat, psykologisk och medicinsk hjälp till de som sökt skydd. Under sista
 halvåret 2018 fick cirka 25 personer skydd i dessa boenden. 

 The Moscow Community center fortsätter att utvecklas sitt arbete. Nu finns tex. Både psykologer och
 jurister som bistår med sin expertkunskap till besökare. I övrigt anordnas olika event som föreläsningar,
 filmvisningar, språkkurser, möten mellan aktivister och seminarier som ges av organisationer med välvillig
 hbtq-inställning.

 Insamling
 Regnbågsfonden ska vara en professionell, trovärdig och välkänd organisation med en säker givarbas och
 struktur för att kunna arbeta långsiktigt och effektivt. Under 2017 blev system för månadsgivare och
 donation via gåvobevis klart. Regnbågsfonden får via donationer från månadsgivare in cirka 18 000 per
 månad. Regnbågsfonden får kontinuerligt förfrågningar från företag om samarbeten. För att utveckla
 fondens samarbete med företag så har under 2018 ett arbete med material och struktur för
 företagssamarbeten genomförts. Denna nya process för företagssamarbeten blir klart i början av 2019.
 Under året ordnades funktionen för insamlingar via Facebook, vilket gett ett bra utfall. 
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 Förvaltning
 Styrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten under året. 
 Styrelsen består av 
 Jon Voss, Ordförande
 Jonas Gardell, Ledamot
 Arto Winter, Ledamot
 Kajsa Bergqvist, Ledamot
 Fredrik Robertsson, Ledamot

 Sekreterare Johan Glad hanterar det operativa arbetet inom Regnbågsfonden.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
 Det finns inga väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.

Eget kapital
2018-12-31

Eget kapital vid årets ingång 874 545
Årets resultat 718 656

Eget kapital vid årets utgång 1 593 201

Disposition av eget kapital
 Belopp i kr
Balanseras i ny räkning 1 593 201

Summa 1 593 201

 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
 tillhörande noter
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2018-01-01- 2017-01-01-

2018-12-31 2017-12-31

Nettoomsättning
Bidrag och gåvor 4 2 107 845 3 064 759

2 107 845 3 064 759

Rörelsens kostnader
Ändamålskostnader 5 -1 155 978 -2 745 838
Administrationskostnader 6 -233 208 -282 198

Rörelseresultat 718 659 36 723

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 -

Resultat efter finansiella poster 718 656 36 723

Resultat före skatt 718 656 36 723

Årets resultat 718 656 36 723
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank 1 668 201 899 546

Summa omsättningstillgångar 1 668 201 899 546

SUMMA TILLGÅNGAR 1 668 201 899 546
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 13

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 874 545 837 822
Årets resultat 718 656 36 723

1 593 201 874 545

Summa eget kapital 1 593 201 874 545

Kortfristiga skulder
Beslutade ej utbetalda bidrag 50 000 -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 25 000 25 001

75 000 25 001

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 668 201 899 546
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Kassaflödesanalys

  2018-01-01- 2017-01-01-
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 718 656 36 723

718 656 36 723

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 718 656 36 723
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar - 60 676
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 49 999 5 001

Kassaflöde från den löpande verksamheten 768 655 102 400

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde 768 655 102 400
Likvida medel vid årets början 899 546 797 146

Likvida medel vid årets slut 1 668 201 899 546
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
 råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Leasing
 Stiftelsen har ej haft några leasingkostnader under året.

Intäkter
 Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som har erhållits eller kommer att erhållas. Intäkterna
 redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras stiftelsen
 och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Not 2  Uppskattningar och bedömningar
 Styrelsen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kan komma att avvika
 mot det verkliga resultatet. Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än
 det redovisade värdet. Finns en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det lägsta av
 tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Not 3   Anställda och personalkostnader
 Stiftelsen har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 4  Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
2018-12-31 2017-12-31

Erhållna gåvor till Tjetjenien - 1 713 121
Erhållna gåvor till Azerbajdzjan - 4 040
Övriga bidrag 2 107 845 1 347 598

2 107 845 3 064 759

Not 5  Ändamålskostnader
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31
Lämnade donationer 1 155 978 2 745 838

1 155 978 2 745 838



Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden  9(11)

802478-1141

Not 6  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31
Revisionsbyrån Fyrtornet  AB
Revisionsuppdrag 36 375 36 000

36 375 36 000

Not 7  Skatt på årets resultat
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31
Aktuell skattekostnad [/skatteintäkt] - -
Uppskjuten skatt - -

- -

Not 8  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2018-12-31 2017-12-31
Övrigt 25 000 25 001

25 000 25 001

Not 9  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2018-12-31 2017-12-31
Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser

Eventualförpliktelser Inga Inga

Not 10  Likvida medel
2018-12-31 2017-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavande 1 668 201 899 546

1 668 201 899 546

 Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
 -      De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
 -      De kan lätt omvandlas till kassamedel.
 -      De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 11  Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning:
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster:
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader.

Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.
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Not 12  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 Det har inte skett några väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

Not 13  Disposition av vinst
 Fritt eget kapital, kronor 1 593 201, disponeras enligt följande:

 
Balanseras i ny räkning 1 593 201

1 593 201



Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden  11(11)

802478-1141

Underskrifter

 Stockholm 2019-

  

Jon Voss Jonas Gardell
Styrelseordförande Styrelseledamot

Kajsa Bergkvist Arto Winter
Styrelseledamot Styrelseledamot

Fredrik Robertsson
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den

Patrik Zettergren
Auktoriserad revisor
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