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802478-1141

Förvaltn ingsberättelse
Styrelsen för lnsamlingsstiftelsen Regnbågsfonden, 802478-1141 får härmed avge årsredovisning för
2015, stiftelsens andra räkenskapsår.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
lnsamlingsstiftelsen Regnbågsfondens ändamål är att med pengar hjälpa HBT-organisationer i hela
världen, liksom enskilda HBT-personer, företrädesvis i länder där HBT-personer förföljs och
trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Belopp 1kr

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2015

2014/2014

388 571
362 821
97

317 152
285 287
93

Resu Itatd is position
Belopp i kr

Stående medel:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

285 287
362 821
648 108

disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

362 821
362821

Stiftelsens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2015-01-0 12015-12-31

2014-05-082014-12-31

Nettoomsättning
Bidrag och Gåvor
Summa nettoomsättning

388 571
388 571

317 152
317 152

Rörelsekostnader
Ovriga externa kostnader
Summa rörelsekostnader

-25 750
-25 750

-31 865
-31 865

Rörelseresultat

362 821

285 287

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

362 821

285 287

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

362 821

285 287

362 821

285 287

Ska tter
Årets resultat
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Balans räkn ing
Beloppikr

Not

2015-12-31

2014-12-31

TI LLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Ovriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

131 775
131 775

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

536 333
536 333

305 287
305 287

Summa omsättningstillgångar

668 108

305 287

SUMMA TILLGÅNGAR

668 108

305 287

-

-
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Balansräkn ing
2015-12-31

2014-12-31

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

285 287
362 821
648 108

285 287
285 287

Summa eget kapital

648 108

285 287

20 000
20 000

20 000
20 000

668 108

305 287

2015-12-31
Inga

2014-12-31
Inga

Inga

Inga

Belopp 1kr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3

-

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ställda panter och säkerheter

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser

—
-

fL
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Till äggs upplysningar
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Upplysningar till resultaträkning
Not 2 Anställda och personalkostnader
Stiftelsen har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Upplysningar till balansräkning
Not 3 Eget kapital
2015-12-31

Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat
Totalt fritt eget kapital
Eget kapital vid årets utgång

285
362
648
648

U nderskrifter
Stockholm och 2016-O€- 3t

Jon Vs
Styrelseordförande

Styrelseledamot

mot

har lämnats 2016-OE--

Auktoriserad revisor

S

287
821
108
108

2014-12-31

285 287
285 287
285 287

REVISIONSBYRÅN

_FYRTORNET
REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Tnsamlingsstiftelsen Regnbågsfonden
Org.nr. 802478-1141

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Jnsamlingsstiftelsen Regnbågsfonden för år 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisn ingen
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
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 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.
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 årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2015
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 Regnbågsfonden för år 2015.
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
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiflelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.
Uttalande

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiflelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Zettergren
Auktoriserad revisor
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