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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Assyrier Utan Gränser är en svensk ideell förening som arbetar med att förbättra tillvaron för det assyriska
folket (även kallade syrianer och kaldéer) i sina 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, både genom akuta och långsiktiga insatser.
Våra akuta insatser är inriktade på assyriska flyktingar och IDP:s (Internationally Displaced People), dvs. interna flyktingar.
Akuta insatser anpassar sig också till omvärldens händelser såsom Covid-19-pandemin. Aktu
Vårt övergripande mål är att arbeta långsiktigt och 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 tilldelar stipendier till universitetsstuderande
Assyrier Utan Gränser arbetar även med att sprida information 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.
Flerårsöversikt

2020

2019

2018

2017

Nettoomsättning

805 299

875 365

951 156

1 276 437

Resultat efter finansiella poster

-15 414

-75 574

22 718

-74 329

Balansomslutning

50 183

87 813

131 652

179 607

Soliditet (%)

22,7%

30,6%

83,2=

48,4

Resultat och ställning
Resultatplan för 2020 var att fortsätta jobba för en stabil omsättning över tid, med en jämn och succesiv ökning. Detta görs
genom att hitta nya vägar att få in intäkter på, men även genom att förbättra befintliga kanaler. Föreningen har på ett sunt och
ansvarsfullt sätt kunnat hantera de gåvor som vi har fått in. Genom bra samarbeten och utmärkta insatser av våra medarbetare
på projektsidan har vi på ett effektivt sätt kunnat hjälpa behövande.
De största gåvorna under året har, olikt tidigare år då dessa främst varit från ideella föreningar och företag, varit från privatpersoner.
Resultat och ställning i sin helhet framgår i årsredovisningen nedan.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
De senaste åren har assyrierna i Syrien och Irak drabbats hårt av krig, förföljelser och kaos. Tusentals familjer har flytt från
sina hem och många har tagit sig till grannländerna Turkiet och Libanon. Detta är ett fortsatt problem då konflikter mellan
exempelvis Irak och Turkiet har eskalerat. Förutom det har också Covid-19 pandemin verkligen slagit hårt mot alla
konfliktdrabbade länder, speciellt mot interna flyktingar som bor i flyktinganläggningar eller annat tillfälligt boende.
Det är vanligtvis trångbebott och resurserna är knappa för att skydda sig från det dödliga viruset.
Skillnaderna från tidigare år har även påverkat vårt arbete i Sverige. Pandemins framfart i Sverige gjorde att mycket av
vårt planerade arbete med events och synliggörande bland våra givare var tvunget att ställas in. Bland annat ställdes
flertalet aktiviteter in som vi hade planerat att närvara på. Planeringen var att vi skulle synas mer och nå ut till fler givare.
Den planerade Ha Nison/Akitu-festivalen i Södertälje, vårt deltagande under mässan MR-dagarna samt vår traditionsenliga
Tomteverkstad ställdes in och där försvann fysiska tillfällen att nå ut till fler volontärer och givare. Vi lyckades med
julklappsinsamlingen i december mycket tack vare våra volontärer och styrelsemedlemmar som ställde upp under rådande
restriktioner.

Syrien
Kriget i Syrien har dödat hundratusentals och fått miljontals människor att fly sedan 2011 och de förödande effekterna kan fortfarande kännas i
dag tio år senare. Livet i det krigshärjade landet förblir svårt och osäkert för många. Läget i stora delar av Syrien fortsätter vara instabilt när olika
grupperingar slåss om makten efter IS förlorat sitt sista territorium och amerikanska trupper dragits tillbaka.
Under år 2020 såg Syrien hög inflation och den ekonomiska krisen har förvärrats av pandemin. Fortsatta strikta banksanktioner mot Syrien har
nästintill omöjliggjort för oss att genomföra humanitära insatser och utvecklingsprojekt. Krig, ekonomisk kris och Covid-19pandemin ökar
nödvändigheten för hjälpinsatser. Behovet är idag större än någonsin.
Trots de ovannämnda sanktionerna har vi alltid haft dialog och samarbete med Nordea och Svensk Insamlingskontroll (SIK) om framtida planer för
Syrien och beredskap inför eventuella kriser.

Irak
Irak som efterkrigstidsland har än inte återhämtat sig. Det är lätt att få uppfattningen att livet i Irak nu återgått till det normala efter IS ställning
försvunnit och media minskat sina nyhetsrapporter, men genom våra lokala samarbetspartners i Irak vet vi att det fortfarande finns mycket stora
behov av långsiktiga projekt. Än idag är hundratals människor flyktingar i sitt eget land och få har resurser att ta sig ut ur misären. Covid-19
pandemin har även försvårat återhämtningen och istället har nya utmaningar medföljt.
Under år 2020 slog covid-19 pandemin hårt mot hela världen. Man kan säga att den slagit ännu hårdare mot länder som redan är konfliktutsatta
och har begränsade resurser. Assyrier Utan Gränser har därför, på vår samarbetspartners begäran, genomfört humanitära insatser speciellt för att
bestå assyrier med skyddsutrustning som ansiktsmask, plasthandskar och handsprit. Man såg också ett behov av att behålla insatser för barn då
dem föll offer för pandemin på ett annat sätt.
Vid två tillfällen har Assyrier Utan Gränser med Assyrian Aid Society in Iraq haft utdelning av hjälppaket till familjer i norra Irak
Vid första insatsen nåddes 80 familjer Ankawa och Semele. Andra tillfället inkluderade 100 familjer i Dohuk med omnejd.
Inför juletid har Assyrier Utan Gränser haft en nalle- och leksaksinsamling i Södertälje och under julen hade Assyrian Aid Society in Iraq utdelning
av dessa julklappar till assyriska barn i norra Irak.
Insamlingen i Sverige skedde tillsammans med Assyrian Riders och Sandymar Transport. Privatpersoner fick tillfället att donera fysiska gåvor till
assyriska barn i Irak. Denna aktivitet gav stor uppslutning och flera hundratals nallar och leksaker samlades in. Insatsen från våra
samarbetspartner var också stor där Sandymar Transport donerade lastbil och personal som körde ner alla gåvor till från Sverige till
Irak. Assyrian Riders bidrog med lokalyta där insamlingen skedde samt volontärer.

Libanon
Assyrier Utan Gränser fortsätter sitt arbete med att främja skolgången för assyriska flyktingbarn i Libanon.
TMS-skolan som är en utav AUG:s samarbetspartners, lokaliserad i Bourj Hamoud strax utanför Beirut, är en skola som vi haft flitigt samarbete
med sedan många år tillbaka. Covid-19pandemin har slagit hårt mot Libanon på många sätt och TMS-skolan har fått möta stora utmaningar till
följd av detta. Då det inte har varit möjligt med fysisk undervisning har skolan varit tvungen att gå över till distansundervisning under stora delar av
året. I de flesta familjer har tillgång till datorer eller läsplattor liksom ekonomiska möjligheter till att införskaffa detta saknats inför
distansundervisningen. För att underlätta för eleverna under övergången till distansundervisning samt för att möjliggöra en fortsatt lyckad
undervisning har vi med hjälp av givarnas gåvor stöttat TMS-skolan med inköp av läsplattor.
Med detta projekt kommer 100 elever mellan årskurs 1-9 ha tillgång till läsplattor av hög kvalitet som de kan använda hemifrån under
distansundervisningen. Projektet söker främst underlätta för skolans elever och lärare under de rådande omständigheterna.
Assyrier Utan Gränser anser det viktigt att fokusera på långsiktiga insatser och inköpet av 100 stycken läsplattor kommer vara skolan till gagn
även under många år framöver och kommer vara en bidragande faktor till en fortsatt lyckad undervisning.
Assyrier Utan Gränser har även inlett ytterligare ett samarbetskap med en organisation vid namn Assyrian Support Committee. Då många assyrier
i Libanon är syriska och irakiska flyktingar ger ACE stöd och trygghet och har flera pågående projekt i Libanon riktade mot assyrier för att främja
deras tillvaro i landet med avseende på medicinsk hjälp, utbildning/lärande, legal hjälp och liknande. AUG:s första insats med att stötta denna
organisation har varit med det medicinska stödet som inkluderar distribution av läkemedel till cirka 179 assyriska familjer. Assyrier Utan Gränser
ser fram emot ett fortsatt samarbete med Assyrian Support Committee.
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Turkiet
Assyrier Utan Gränser gjorde under 2019 en förstudieresa till Turabdin i sydöstra Turkiet, som det område där assyrier haft historisk närvaro kallas
i assyrisk folkmun.
Sedan resan har AUGs arbete i Turabdin sakta men säkert kommit igång bra och under året har Assyrier utan gränser distribuerat hjälpmedel i
form av första hjälpen-kit till Tur Izlo brandkårsenhet i södra Turabdin. I Sverige har Södertörns brandförsvarsförbund skänkt oss brandkläder och
skyddsmaterial som planeras transporteras ner till Mardinprovinsen och sedan vidare till brandkårsenheten för användning när pandemin har lagt
sig.
Inköpen till enheten som gjordes under 2019 har kommit till väl användning under 2020. Brandkårsenheten har vid flertalet tillfällen lyckats släcka
bränder innan elden nått fram till assyrisk odlingsmark. Enheten har lyckats få kontroll över bränder och samtidigt räddat både assyrisk mark och
egendom genom de brandsläckningsverktyg som distribuerats.
Under senare delen av 2020 har våra volontärer i Turabdin distribuerat julklappar till 650 barn i de assyriska byarna i Turabdin. Detta är tredje året
i rad som AUG delat ut julklappar och projektet har mottagits mycket bra av de assyriska familjerna i byarna i Turabdin.

Stipendier
Under året har stipendier delats ut vid två tillfällen. Detta är fortsatt en väldigt uppskattad del av vår verksamhet.
Det första tillfället för stipendieutdelning under 2020 var under våren där vi snabbt agerade när pandemin bröt ut. Redan i mars, samma månad
som pandemin bröt ut ordentligt, annonserade vi ut detta stipendium kallat “Covid-19 Emergency Scholarship”. Antalet sökande var trots en
kortare ansökningsperiod på rekordnivåer. Alla sökande var bosatta i Turkiet och totalt åtta studenter mottog detta stipendium där beloppet var
något högre än de som tidigare delats ut.
Under sommaren kom höstens stipendium att utannonseras. Även här var antalet ansökande högt. För hösten kom hela nio studenter att motta
stipendiet. Stipendiaterna kom från tre olika länder; Turkiet, Irak och Libanon. Det utdelade beloppet var detsamma som under våren.
Svårigheter med projekten
En utbetalning till Irak fördröjdes hos Nordea från december 2020 till maj 2021. Nordea har av olika anledningar inte släppt igenom betalningen
trots att alla underlag och frågor svaras på. Vi fortsätter samarbeta genom att förse med all dokumentation och information.
Libanon har haft stora inrikespolitiska problem och proteströrelser i landet under 2019 (och pågående) som gjort att bankerna i landet varit svåra
att arbeta med och skolan kan få problem med att få ut pengarna i kontanter i rätt valuta och växlingskurs.
I Turkiet har problemen oftast varit att pengarna tagit för lång tid att nå ner till mottagarbanken. Vi undersökte saken tillsammans med Nordea och
det visade sig att pengarna hamnade hos en mellanbank som sedan överfördes till den egentliga banken. Det krävdes full dokumentation för vad
pengarna skulle användas.
Banksanktionerna mot Syrien har gjort att långsiktiga projekt i verksamhetsområdet varit omöjliga. Vi lyckades i samråd med Nordea och Svensk
Insamlingskontroll få ner akuta humanitära insatser för de flyende familjerna i Syrien.

Ändamål och effektivitet
Ändamålsverksamheten har man kunnat uppfylla väl under 2020.
Den rådande Covid-19 pandemin har varit fokus och genomsyrat ändamålsverksamheten främst i Irak och Syrien. Flera akuta humanitära
Insatser har gjorts där Covid-19 hjälp-projekt delats ut till flera hunda familjer.
I Syrien har det gått bra att genomföra två Covid-19 relaterade insatser trots banksanktionerna i samtal med Nordea och
Svensk Insamlingskontroll.
Uppföljningsarbetet med brandkårsenheten i Turabdin, sydöstra Turkiet, har gått bra och enheten har gjort flera beskyddande
insatser för Byarna. Förstudieresan från 2019 gav oss en bra inblick på möjliga framtida projekt och vårt arbete där med både enheten
och julklappsutdelningarna har mottagits och uppskattats mycket av assyrierna i området
För att underlätta för eleverna under övergången till distansundervisning samt möjliggöra för en fortsatt lyckad undervisning på skolan,
har vi med hjälp av givarnas gåvor stöttat TMS-skolan med inköp av läsplattor. Med detta projekt kommer 100 elever mellan årskurs
1-9 ha tillgång till läsplattor av hög kvalitet som de kan använda hemifrån vid distansundervisningen.
Stipendierna har varit en viktig del av vårt arbete. Årets stipendieutdelningar har gått bra och kommer samtidigt fortsätta utveckla
arbetet med att effektivisera ansökningsprocessen.
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Risker och uppföljning av ändamålsverksamheten samt korruption och penningtvätt
De risker som finns med projekt som genomförs i länder där krig pågår är att målgruppen inte kan nås, att målgruppen hinner förflytta sig
ett antal gånger eller att målgruppen väljer att fly landet. Hittills har vi inte haft några sådana problem och kunna ge hjälp till områden som
i viss mån har varit fredade från krig i Syrien och Irak. Uppföljning och slutrapporter m.m. har därför kunnat fullföljas av våra partners.
Vi försöker hela tiden minimera de risker som finns och vet med bl.a. banksanktionerna att vi helst inte ska föra medel till transitbanker.
När det gäller korruption ställer vi alltid det kravet gentemot våra partners och att de även ska ha principer gentemot korruption.
Även om det är svårt att till hundra procent kunna ge en garanti för att våra medel når ut till alla behövande har vi via boende på plats
i de länderna och som inte har anknytning till våra lokala partners kunnat kontrollera om uppgifter stämmer med de rapporter vi får.
Vidare genomför vi stickprovskontroller för att undersöka om utdelningar har skett i enlighet med slutrapporterna.
Frågan om penningtvätt är viktig med hänsyn till att våra projekt är kopplade till länder i Mellanöstern. Större belopp som kommer in till
Assyrier Utan Gränser brukar föregås av konversation med gåvogivaren. Oftast har gåvogivarna själva kontaktat föreningen för samverkan
och framtida arbete och vad gåvan kan användas till. Innan Assyrier Utan Gränser påbörjar ett samarbete med en lokal partner granskas
den och ska fylla i grundläggande information om sig själva, skicka in stadgar och årsredovisningar samt ta del av ett dokument
som heter ”Understanding of partnership”. Däri tas frågan om penningtvätt upp och att Assyrier Utan Gränser kan avsluta samarbetet vid
misstanke om penningtvätt.
Att Assyrier Utan Gränser varje år försöker att besöka verksamhetsländerna för att kontrollera pågående projekt, genomförda projekt och
Eventuella framtida projekt är en del av uppföljningen och kvalitetsgranskningen.

Insamlings- och marknadsförningsverksamheten
Under 2019 eftersträvades att bibehålla ett högt medlemsantal men tyvärr lyckades inte detta eftersom resurser allokerades till andra
prioriterade områden inom verksamheten. Under 2020 hade föreningen totalt 29 betalande medlemmar.
Pandemin stoppade de projekt för att utöka medlemsantalet som planerats. Efter årsmötet 2020 för verksamhetsåret 2019 gjordes
en insats på sociala medier för att öka medlemsantalet. Denna renderade i slutändan 28 betalande medlemmar.
Vi kommer fortsätta arbeta med att marknadsföra medlemskapet för att utöka medlemsunderlaget. Förhoppningsvis kommer även
den nya hemsidan vara till större hjälp på denna punkt. Till nästa årsmöte för verksamhetsåret 2021 kommer vi eftersträva att utöka antalet
inlägg som postas på sociala medier samt att utöka antalet marknadsförda inlägg på sociala plattformar. Detta är ett led i föreningens
digitalisering som kommer ske för att snabbare nå ut till våra givare och medlemmar.
Pandemin har även satt sina spår i vårt arbete med företagsgivare. Däribland blev det svårt för oss att besöka potentiella sponsorer och företagare
liksom att delta vid viktiga event.

Övrig icke-finansiell information
Assyrier Utan Gränser har inga anställda medarbetare. Detta innebär att vissa områden som miljöfrågor, arbetsmiljö och dylikt inte har bearbetats
under 2020. Nedan sammanfattas hur styrelsen har anvisat volontärer.
Inga resor utanför Stockholm eller Sverige har företagits under år 2020 till följd av Covid-19pandemin. Istället har styrelsen arbetat på distans och
haft kontinuerlig kontakt med föreningens samarbetspartners för genomförande och kontroll av projekt.
Arbetsmiljön har inte diskuterats under 2020 men styrelsen har anpassat mötesplatserna till rådande pandemi och genomfört styrelsemöten drygt en
gång i månaden på lämplig plats given rådande restriktioner eller via Microsoft Teams. I och med att föreningen inte har några anställda finns det inte
lagkrav beträffande dessa frågor. En stor hjälp kring posthanteringen fås av Assyrien Kulturcenter i Botkyrka.
Reviderad version av föreningens styrande dokument färdigställdes under 2020. Däri har man förtydligat styrelsens arbete, ekonomernas,
valberedningen och konsultrådets arbete. Styrelsen har även arbetat fram en krishanteringsplan som också antagits.
Bland styrelsen och övriga delar av verksamheten består volontärerna av båda könen och generellt fördelas arbetet utifrån respektive volontärs
kompetens och intresse. Vidare definierar sig de flesta som arbetar som volontärer som assyrier och ett fåtal icke-assyrier har hittat till föreningen. Ett
område för kommande arbete är att bredda föreningens bas av volontärer utanför gruppen och få fler icke-assyrier att gå med i föreningen.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Nalle- och leksaksinsamlingen under november 2020 blev en stor insats från styrelsen, volontärer, organisation, företag och privatpersoner. 1800
stycken nallar och leksaker samlades in när privatpersoner lämnade sina donationer i den lokal som organisationen Assyrian Riders bistått Assyrier
Utan Gränser och som sedan transporterades till Irak med lastbil.

Framtida utveckling
Nästkommande år avser Assyrier Utan Gränser rekrytera nya volontärer och utöka antalet autogirogivare samt nya potentiella partnerskap med
andra assyriska biståndsorganisationer i ursprungsländerna. Vi ämnar även låta nya volontärer och medarbetare få tid att komma in i rutiner och få
arbeta med olika delar av verksamheten så att föreningen växer lagom snabbt för att hinna med de förändringar som sker.
Förutsättningarna för att anställa och/eller ta in praktikanter undersöks av styrelsen och de ekonomiansvariga men detta är beroende på intäkterna
och om vi har råd att betala ut lön.
Bland framtida projekt som planeras är digitalisering av TMS-skolan och partnerskap med Assyrian Support Committee i Libanon, skolutveckling och
assyriska barnböcker i Turkiet samt arbete med ungdomar i Irak . Att arbeta i länder där krig varit en del av vardagen för många assyrier innebär att
föreningen måste anpassa sig till den humanitära kris som råder i dessa områden. Mat- och hygienartiklar behövs ständigt men vi har även
långsiktiga mål som skolutveckling och arbete för assyrierna i ursprungsländerna som primärt mål för verksamheten.
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Förändringar i eget kapital

Ändamålsbest.

Fritt eget

medel

kapital

0

26 829

Årets resultat

0

-15 415

Belopp vid årets utgång 2020-12-31

0

11 414

Belopp vid årets ingång 2020-01-01
Vinstdisposition enligt årsstämma

Resultatdisposition
(Belopp i kr)
Förslag till disposition av föreningens vinst
Till årsstämmans förfogande står:
balanserad vinst
årets resultat

26 829
-15 415
11 414

Styrelsen föreslår att:
i ny räkning överföres

11 414
11 414

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2020-01-01

2019-01-01

2020-12-31

2019-12-31

2 800
802 499

3 700
675 589

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter

2

Gåvor
Bidrag
Summa intäkter

0

196 076

805 299

875 365

-728 442

-822 290

Verksamhetskostnader
3

Ändamålskostnader

0

0

-92 271

-128 649

Summa kostnader

-820 713

-950 939

Rörelseresultat

-15 414

-75 574

Insamlingskostnader
Administrationskostnader

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

0

Resultat efter finansiella poster

-15 414

-75 574

Årets resultat

-15 414

-75 574

Summa finansiella poster
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Balansräkning
Not

2020-12-31

2019-12-31

Kundfordringar

0

0

Övriga fordringar

0

0

0

0

Kassa och bank

50 183

87 813

Summa omsättningstillgångar

50 183

87 813

Belopp i kr

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

TILLGÅNGAR

50 183

87 813

assyrier
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Balansräkning
Not

Belopp i kr

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

0

0

26 829

102 403

-15 414

-75 574

11 415

26 829

6 749

27 773

0

19 192

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
4

Skuld erhållna ej nyttade bidrag

19

19

32 000

14 000

Summa kortfristiga skulder

38 768

60 984

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

50 183

87 813

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovsiningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning K3.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i kr om inget annat anges.

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

Intäktsredovisning
Intäkten redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Föreningen redovisar
därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans.
Avdrag görs för lämnade rabatter.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde
och balansdagens värde har redovisats i resultaträkningen. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har
terminssäkrats omräknas de till terminskurs.

Offentliga bidrag
Offentliga bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått eller kommer att få.

Offentliga bidag som inte är förenade med krav på framtida prestation, så kallade ovillkorade bidrag, intäktsförs när
villkoren för att få bidraget uppfyllts, det vill säga oftast i samband med att bidrag erhålls.
Offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation, så kallade villkorade bidrag, skuldförs när bidraget
erhålls och intäktsförs därefter när prestationen utförs.

Personal
Föreningen har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2

Rörelsens intäkter
2020

2019

2 800

3 700

2 800

3 700

589 999

484 217

0

94 498

200 500

75 174

14 500

21 700

Sponsring

0

0

Bidrag från organisationer

0

0

Bidrag från företag

0

0

804 999

675 589

0

215 268

0

215 268

Medlemsavgifter
28 medlemmar

Gåvor
Gåvor från allmänheten
SMS gåvor från allmänheten
Gåvor från företag
Gåvor från organisationer

Bidrag
Erhållna bidrag från Forym Syd

Not 3 Ändamålskostnader
2020

2019

Ändamålsbestämda projekt

573 531

710 865

Stipendium

137 568

103 435

Övriga ändamålskostnader

0

7 990

711 099

822 290

Not 4 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Skuld till Forum Syd

Not 5

2020

2019

0

19 192

0

19 192

Definition av nyckeltal i %
2020

2019

Adm.kostnader (inkl insamlingskostnader)/Totala

9

15

Insamlingskostnader/Medel från allmänheten

0

0

90

103

Ändamålskostnader/Totala intäkter

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Assyrier Utan Gränser har under 2020 hitintills inte påverkats nämnvärt från ett ekonomiskt perspektiv
till följd av Covid-19 pandemin. Men pandemin kan komma att påverka föreningen på sikt med hänsyn
till den ekonomiska osäkerhet som föreligger utvecklingen av Covid-19. En åtgärd som vidtogs var att
utlysa ”Emergency Scholarships”. Där kunde studenter i ursprungsländerna som påverkats negativt
ekonomiskt till följd av pandemin ansöka om stipendium men med kortare ansökningsperiod.

Samarbetet med redovisningsbyrån som anlitades år 2017 har fortsatt väl och kommer fortsätta framöver.

Årsmötet ska hållas den 5:e juli med val av ny styrelse, konsultråd samt revisor.
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Norsborg 2021-

Anna Laine

Sandra Youssef

Romiana Bikasha

Min revisionsberättelse har lämnats den

Zalgai Aho

Ferit Rhawi

2021-

Ninos Turgay
Auktoriserad revisor
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Assyrier utan gränser årsredovisning 2020.pdf
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12

Sent by

Ninos Turgay

Signing parties
Ferit Rhawi

ferit.rhawi@awbswe.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Romiana Bikasha

romiana.bikasha@awbswe.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Sandra Youssef

sandra.youssef@awbswe.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Anna Laine

anna.laine@awbswe.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Zalgai Aho

zalgai.aho@awbswe.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Ninos Turgay

ninos@adeco.a.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Activity log
E-mail invitation sent to ferit.rhawi@awbswe.com
2021-05-30 13:02:25 CEST,
Clicked invitation link Ferit Rhawi
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-G986B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/14.0
Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36,2021-05-30 13:04:45 CEST,IP address: 94.191.153.77
Document signed by FERIT RHAWI
Birth date: 08/08/1985,2021-05-30 13:05:26 CEST,
E-mail invitation sent to romiana.bikasha@awbswe.com
2021-05-30 13:05:28 CEST,
Clicked invitation link Romiana Bikasha
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-05-30 13:08:38 CEST,IP address: 83.185.41.52
Document signed by ROMIANA BIKASHA
Birth date: 20/07/1992,2021-05-30 13:09:29 CEST,
E-mail invitation sent to sandra.youssef@awbswe.com
2021-05-30 13:09:30 CEST,
Clicked invitation link Sandra Youssef
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; M2007J3SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.86 Mobile Safari/537.36,202105-30 13:10:03 CEST,IP address: 213.100.195.51
Document signed by SANDRA ROS YOUSSEF
Birth date: 20/11/1992,2021-05-30 13:10:31 CEST,

E-mail invitation sent to anna.laine@awbswe.com
2021-05-30 13:10:32 CEST,
Clicked invitation link Anna Laine
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 9; sv-se; Mi 9 SE Build/PKQ1.181121.001) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0
Chrome/79.0.3945.147 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/12.10.5-go,2021-05-30 13:14:11 CEST,IP address: 94.191.139.59
Document signed by ANNA LAINE
Birth date: 17/08/1986,2021-05-30 13:14:59 CEST,
E-mail invitation sent to zalgai.aho@awbswe.com
2021-05-30 13:15:00 CEST,
E-mail invitation sent to ferit.rhawi@awbswe.com
2021-05-30 13:28:04 CEST,
Clicked invitation link Zalgai Aho
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-05-30 15:20:42 CEST,IP address: 84.216.128.25
Document signed by ZALGAI KENORA AHO
Birth date: 16/06/1980,2021-05-30 15:22:09 CEST,
E-mail invitation sent to ninos@adeco.a.se
2021-05-30 15:22:10 CEST,
E-mail invitation sent to ninos@adeco.a.se
2021-05-31 00:01:01 CEST,
Clicked invitation link Ninos Turgay
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36
Edg/91.0.864.37,2021-05-31 00:01:35 CEST,IP address: 31.208.184.159
Document signed by NINOS TURGAY
Birth date: 11/03/1978,2021-05-31 00:07:06 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

