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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Assyrier Utan Gränser, 802436-5481 får härmed avge årsredovisning för 2008,
föreningens andra räkenskapsår.

Allmänt om verksamheten
Assyrier Utan Gränser är en ideell förening som arbetar för att förbättra tillvaron för det
assyriska folket (även kallade syrianer och kaldéer) i hemlandet (Turkiet, Irak, Iran, Syrien och
Libanon). Assyrier Utan Gränser bedriver en självständig verksamhet och är partipolitiskt och
religiöst obundet. Alla som arbetar för Assyrier Utan Gränser gör det på ideell basis.
Assyrier är idag en utsatt grupp i Mellanöstern och utsätts dagligen för övergrepp, våld,
väpnade konflikter och diskriminering. Assyrier Utan Gränsers arbete inriktas därför på att
hjälpa assyrier i hemlandet att leva i en tryggare och gynnsammare tillvaro. Vi etablerar
fadderbyar i hemlandet, tilldelar assyriska ungdomar stipendier till utbildning och hjälper
assyrier i nöd med akuta insatser.
Föreningen är dotterförening till Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige, men har en helt
självständig verksamhet med egen ekonomi, styrelse och stadgar.

Händelser under året
Ändamålet, assyrier som lever i hemlandet, har främjats under året på flera sätt. Fokus har
legat på assyriska flyktingar från Irak - människor som flytt från sina hem och antingen
befinner sig i grannländer till Irak, eller i andra delar av Irak.
Finland-Assyrien Föreningen med säte i Åbo och Assyrier Utan Gränser har instiftat
samarbete.
14 april 2008 delades det ut matpaket till assyriska flyktingar i nordöstra Syrien. 171 familjer
på flykt från Irak fick ett matpaket som beräknades räcka i ca 1,5-2 månader. Matpaketet
innehöll: 2 liter matolja, 2 kg tomatpuré, 1 kg aprikossylt, 3 burkar konserverat kött, 3 paket
ost, 5 kg ris, 5 kg socker, 0,5 kg te, 0,5 kg mjölkpulver, 2 kg tvättmedel, 6 styck tvålar, 3 paket
spagetti.
Matutdelningen gjordes i samarbete med Assyrier Utan Gränsers samarbetspartner Assyrian
Aid Society Sweden, med bas i Göteborg.
Årsmöte hölls lördagen den 19 april 2008. Inbjudna föreläsare var Nuri Kino och Izla Kaya
Bardavid. Föreningens årsredovisning för 2007 presenterades under årsmötet och motioner
togs emot av närvarande.
I augusti 2008 delades det även ut matpaket till assyrier flytt till säkrare områden i norra Irak.
Detta gjordes i samarbete med Assyrian Aid Society Iraq. Totalt fick 103 familjer hjälp denna
gång. Matpaket innehöll: 25 kg ris, 10 kg socker, 5 kg bulgur, fyra stora påsar te, fyra stora
burkar tomatpuré, 5 liter matolja, fyra stora påsar mjölkpulver, 4 kg spaghetti, fyra paket
tvättmedel, två paket tvål.
I oktober 2008 figurerade Assyrier Utan Gränser i två av Sveriges största dagstidningar:
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Detta efter ett pressmeddelande om den
fruktansvärda situationen i Mosul, Irak - då assyrier drevs på flykt av islamistiska grupper som
krävde konvertering till islam eller död.
Den 20 oktober 2008 lanserades föreningens engelska hemsidan. Detta möjliggör att
föreningen når ut till assyrier och andra intresserade runt om i världen för att ta till sig
information om vårt arbete . Det assyriska folket är utspritt över hela världen, och reaktionerna
vi har fått har varit mycket positiva. Assyrier så långt bort som Australien har hört av sig och
fått upp ögonen för vårt arbete.
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I oktober 2008 initierades även en projektgrupp i Assyrier Utan Gränser. Denna projektgrupp
kommer att fokusera på föreningens långsiktiga arbete. Möjligheter till fondansökningar och
projektbidrag skall ses över - gruppansvarig är nuvarande styrelseledamot Izla Kaya Bardavid.
Julafton 2008 och några dagar framåt distribuerades barnmat och blöjor till 350 assyriska
flyktingbarn som befinner sig i Syriens huvudstad Damaskus. Detta var något som var mycket
uppskattat av barnens vårdnadshavare, då priserna på välling skjutit i höjden i Syrien.
Gåvorna från våra bidragsgivare räckte även till att bekosta medicin för 91 stycken sjuka
flyktingar. De fick sin medicin inhandlad av Assyrier Utan Gränser. Även denna aktion
genomfördes i samarbete med Assyrian Aid Society Sweden.
Innan årets slut blev en assyrisk ungdom beviljat ett stipendium på 3000 Euro för sina studier
på Cypern. Dessa pengar hjälper honom att fortsätta sina universitetsstudier, och
förhoppningsvis visar detta att Assyrier Utan Gränser uppmuntrar till utbildning.
Julens glädjebud kom även till assyriska barn i norra Irak under julhelgen. Assyrier Utan
Gränser fungerade som en länk mellan olika assyriska och tyska föreningar i Europa som
samlade in pengar för julklappar till assyriska barn i norra Irak. Det insamlades medel för att
bekosta 9600 julklappar! Detta skedde i samarbete med Assyrian Aid Society Iraq.
Inga förändringar har gjorts på organisations- eller personalsidan under räkenskapsåret.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Föreningen har beslutat att fortsätta samarbetet med Assyrian Aid Society in Iraq och att
fokusera det långsiktiga arbetet för år 2009 på assyrier boende i Irak.
Assyrier Utan Gränser önskar även ha samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR, och
hoppas kunna etablera kontakt under 2009 för att möjliggöra samarbete.
Ny fadderby skall väljas under årsmötet i mars 2009. Fokus med fadderby-arbetet skall vara
utbildning, samt barn och ungdomar.
Föreningen har en kanslist som jobbar på halvtid helt ideellt.

Disposition av föreningens vinst
Belopp i kr
Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

16 279
-3 430
12 849

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att:
i ny räkning överföres
Summa

12 849
12 849

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2008-01-012008-12-31

2007-05-022007-12-31

1

284 097
284 097

114 135
114 135

2
3,4

-270 159
-17 368
-3 430

-66 765
-31 091
16 279

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-3 430

16 279

Resultat före skatt

-3 430

16 279

Årets resultat

-3 430

16 279

Föreningens intäkter
Rörelsens kostnader
Projektkostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2008-12-31

2007-12-31

10 850
10 850

-

9 595

31 279

Summa omsättningstillgångar

20 445

31 279

SUMMA TILLGÅNGAR

20 445

31 279

16 279
-3 430
12 849

16 279
16 279

12 849

16 279

2 596
5 000
7 596

15 000
15 000

20 445

31 279

Ställda panter och säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

5

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas
inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges
och periodisering av inkomster samt utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Noter
Not 1 Föreningens intäkter

Bidrag från privatpersoner
Bidrag från föreningar
Medlemsavgifter
Bidrag från företag
Övriga bidrag
Summa

2008-01-012008-12-31
106 319
121 367
3 450
14 600
38 361
284 097

2007-05-022007-12-31
50 419
55 814
3 200

2008-01-012008-12-31
109 550
122 696
31 660
6 253
270 159

2007-05-022007-12-31
50 000
16 765
66 765

4 702
114 135

Not 2 Projektkostnader
Humanitär hjälp i Syrien
Projekt Bsorino
Humanitär hjälp i Irak
Stipendium
Övriga kostnader
Summa

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2008-01-012008-12-31
KPMG AB
Revisionsarvode
Summa

Not 4 Anställda och personalkostnader
Föreningen har inte haft några anställda under räkenskapsåret och således inga
personalkostnader.

5 000
5 000
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Not 5 Eget kapital
2008-12-31
16 279
-3 430
12 849

Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat
Eget kapital vid årets utgång

Underskrifter
Norsborg 2009-06-29

Christina Chamoun
Styrelseordförande

Enkido Poli
Vice ordförande

Ninos Kurt
Kassör

Danielle Barsoum
Sekreterare

Ninib Baryawno
Ledamot

Lovisa Özmen
Ledamot

Izla Kaya Bardavid
Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 2009-06-29

Anders Skeppstedt
Auktoriserad revisor

