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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Assyrier Utan Gränser, 802436-5481 får härmed avge årsredovisning för 2011,
 föreningens fjärde räkenskapsår.

Allmänt om verksamheten
 Assyrier Utan Gränser är en svensk ideell förening som arbetar för att förbättra tillvaron för det
 assyriska folket (även kallade syrianer och kaldéer) i deras ursprungsländer (Turkiet, Irak,
 Iran, Syrien och Libanon). Assyrier Utan Gränser bedriver en självständig verksamhet och är
 partipolitiskt och religiöst obundet.

 Assyrier är en utsatt grupp i Mellanöstern och utsätts dagligen för övergrepp, våld, väpnade
 konflikter, förtryck och diskriminering. Assyrier Utan Gränsers arbete inriktas därför på att
 hjälpa assyrier i sina ursprungsländer att leva i en tryggare och gynnsammare tillvaro, höja sin
 levnadsstandard och förbättra sina livsvillkor, dels genom akuta insatser såväl genom
 långsiktiga insatser. 

 Våra akuta insatser är inriktade på assyriska flyktingar och IDP:s (Internally Displaced People)
 som tvingades fly Irak eller delar av Irak efter USA:s invasion av landet år 2003. 

 Vårt övergripande mål är att förse målgruppen med de medel som behövs för att den själv ska
 kunna förbättra sin framtid och sitt liv.

 Vi inriktar en särskild del av vårt arbete på unga assyrier genom att stödja utbildning och
 tilldela stipendier till universitetsstuderande.

 Assyrier Utan Gränser arbetar även med att sprida information om och söka skapa opinion
 kring assyrier i nöd och om föreningens arbete och principer.

 Föreningen har en helt självständig verksamhet med egen ekonomi, styrelse och stadgar.

Händelser under året
 Målgruppen, assyrier som lever i sina ursprungsländer, har främjats under året på flera sätt.
 Fokus har legat på utbildning, infrastruktur och assyriska flyktingar - människor som flytt från
 sina hem och antingen befinner sig i grannländer till Irak, eller i andra delar av Irak.  
  
 Under året har föreningen försökt nå ut till en mångfald av människor och marknadsföra
 föreningen i Sverige och utomlands - bland annat genom sociala medier såsom Facebook och
 YouTube, där Assyrier Utan Gränser har egna sidor. Under 2011 har Assyrier Utan Gränser
 ägnat mycket tid åt att arbeta fram en ny webbsida, som lanserades under år 2012. Ett mål
 under året var även att skapa nya arbetsrutiner för att effektivisera arbetet. Styrelsemöten har
 minskat och gruppmöten ökat. 

 Mycket vikt har lagts i år på att söka bidrag och få vår organisation att bli en godkänd
 samarbetspartner av Forum Syd, en paraplyorganisation till Sida. Ett samarbete har påbörjats
 och en förstudieansökan till Irak godkänts. Assyrier Utan Gränser har för målsättning att
 etablera och upprätthålla ett långsiktigt samarbete med Forum Syd för att öka sin verksamhets
 kvalité.
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Disposition av föreningens vinst
 Belopp i kr
Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel:
balanserat resultat 31 007
årets resultat 50 614
Totalt 81 621

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att:
i ny räkning överföres 81 621
Summa 81 621

                                                                                                                                                       
                     
 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2011-01-01- 2010-01-01-

2011-12-31 2010-12-31

Föreningens intäkter 1 366 579 379 596
Övriga rörelseintäkter 1 32 000 20 000

398 579 399 596

Rörelsens kostnader
Projektkostnader 2 -318 141 -322 412
Övriga externa kostnader -29 001 -61 328
Rörelseresultat 51 437 15 856

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -823 -1 234
Resultat efter finansiella poster 50 614 14 622

Resultat före skatt 50 614 14 622

Årets resultat 50 614 14 622
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kassa och bank 90 789 36 007

Summa omsättningstillgångar 90 789 36 007

SUMMA TILLGÅNGAR 90 789 36 007

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 3

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 31 007 16 385
Årets resultat 50 614 14 622

81 621 31 007

Summa eget kapital 81 621 31 007

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 168 5 000

9 168 5 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 90 789 36 007

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

 
Ställda panter och säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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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
2011-01-01- 2010-01-01-
2011-12-31 2010-12-31

Bidrag från privatpersoner 237 380 223 436
Bidrag från föreningar 50 464 31 606
Medlemsavgifter 2 000 2 800
Bidrag från företag 36 633 40 900
Erhållna reklambidrag 32 000 20 000
Bokförsäljning 120 -
Övriga bidrag 29 982 80 854
Summa 388 579 399 596

Not 2  Projektkostnader
2011-01-01- 2010-01-01-
2011-12-31 2010-12-31

Humanitär hjälp i Syrien 76 318 27 344
Humänitär hjälp i Irak 226 045 230 476
Humanitär hjälp i Turkiet - 7 850
Stipendium 15 778 56 742
Summa 318 141 322 412

Not 3  Eget kapital
2011-12-31

Eget kapital vid årets ingång 31 007
Årets resultat 50 614
Eget kapital vid årets utgång 81 621
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Underskrifter

 Norsborg den     juni 2012
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