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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Väsentliga händelser efter balansdagen
Inga nämndvärda.

Framtida utveckling
Yari kommer under 2019 att få sin andra heltidsresurs genom öronmärkta donationer från olika 

entreprenörer. Denna person kommer att arbeta med våra många olika communities såsom 

ambassadörer, faddrar, entreprenörer och volontärer.

• Föreningen Yari är en fristående, demokratisk och samhällsnyttig ideell förening som är 

religiöst och politiskt obunden. 

• Föreningen Yari verkar för att socialt marginaliserade barn och ungdomar i Iran skall ges 

möjlighet till utbildning och stöd för en social återanpassning till samhället. 

• Föreningen driver ett opinionsbildande arbete samt flertalet kulturevenemang i Sverige 

som syftar till att skapa förståelse för barns och ungdomars situation i Iran.  

• Yari är en förening för alla. Föreningen har en stor mångfald och bygger sitt arbete på 

solidaritet från såväl etniska iranier som övriga eldsjälar med andra bakgrund i arbetet att 

ge barn hjälp till ett bättre liv. 

• En av föreningens stora målsättningar är att genom våra kulturevenemang skapa 

plattformar som är inkluderande i sin natur och där människor från olika delar av världen 

möts i ett gemensamt arbete för humanitära mål - att hjälpa barn och ungdomar i Iran.  

• Vi ser FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och barnkonventionen som en grund för 

vårt arbete. Värdegrunden bygger på övertygelsen att alla människor har lika värde, att 

barn har särskilda rättigheter och att alla människor har ett ansvar gentemot barnen. 

2019 års utveckling av IT, organisation och processer möjliggjorde för föreningen att under året 

fokusera på fortsatt tillväxt - dels med målet att öka våra aktiva medlemmar som deltar i 

föreningens arbete och dels med ekonomisk tillväxt. Under verksamhetsåret 2019 har vi sett 

Yaris genomsnittliga medlemsintäkter ökar med 42% och donationer öronmärkta för 

organisationsutveckling ökar med 640% som möjliggjort större investeringar i vårt 

marknadsföringsteam. Detta har också möjliggjort att öka antalet fadderbarn från 700 till 1000 

individer med anslaget 90 000 - 110 000 toman per månad och barn samt två extra 

månadsutbetalningar. Yari införde en differentiering av månadsstödet så att barn i 

gymnasieålder får 110 000 och de yngre 90 000. Justeringen och differentiering genomfördes 

för att motverka inflation och skapa större motivation för gymnasieungdomar att slutföra sina 

studier.  Föreningen Yari har under året vidareutvecklat sin it-infrastruktur för att stödja nya 

automatiserade processer för medlemsregistrering.  

För vår verksamhet i Iran har vi under 2019 utökat vår förmåga att digitalt följa donationerna hela 

vägen till barnen genom att skapa bankkonton i barnens namn för varje barn. Detta har gjort att 

vi nu kan mäta exakt när barnen får tillgång till sitt studiestöd och enkelt kunna följa det digitala 

pengaflödet. 

Föreningen har även ett större evenemang (Iranska Filmfestivalen 2019) och deltagit i ytterligare 

ett andra evenemang producerat av Riksteatern i samarbete med Yari. Föreningen har också 

genomfört flertalet mindre evenemang med varierande resultat. Bland annat genomförde vi en 

“ entreprenörsmiddag”  för att uppmärksamma Yaris arbete där vi fick över 500 000 kr i 

öronmärkta donationer för vår verksamhetsutveckling.  

Föreningen har under 2019 genomfört en förstudie för att identifiera platser för byggen av två 

nya skolor i Sistan-Baluchestan i sydöstra Iran. 
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2019 års utveckling av IT, organisation och processer möjliggjorde för föreningen att under året 

fokusera på fortsatt tillväxt - dels med målet att öka våra aktiva medlemmar som deltar i 

föreningens arbete och dels med ekonomisk tillväxt. Under verksamhetsåret 2019 har vi sett 

Yaris genomsnittliga medlemsintäkter ökar med 42% och donationer öronmärkta för 

organisationsutveckling ökar med 640% som möjliggjort större investeringar i vårt 

marknadsföringsteam. Detta har också möjliggjort att öka antalet fadderbarn från 700 till 1000 

individer med anslaget 90 000 - 110 000 toman per månad och barn samt två extra 

månadsutbetalningar. Yari införde en differentiering av månadsstödet så att barn i 

gymnasieålder får 110 000 och de yngre 90 000. Justeringen och differentiering genomfördes 

för att motverka inflation och skapa större motivation för gymnasieungdomar att slutföra sina 

studier.  Föreningen Yari har under året vidareutvecklat sin it-infrastruktur för att stödja nya 

automatiserade processer för medlemsregistrering.  

För vår verksamhet i Iran har vi under 2019 utökat vår förmåga att digitalt följa donationerna hela 

vägen till barnen genom att skapa bankkonton i barnens namn för varje barn. Detta har gjort att 

vi nu kan mäta exakt när barnen får tillgång till sitt studiestöd och enkelt kunna följa det digitala 

pengaflödet. 

Föreningen har även ett större evenemang (Iranska Filmfestivalen 2019) och deltagit i ytterligare 

ett andra evenemang producerat av Riksteatern i samarbete med Yari. Föreningen har också 

genomfört flertalet mindre evenemang med varierande resultat. Bland annat genomförde vi en 

“ entreprenörsmiddag”  för att uppmärksamma Yaris arbete där vi fick över 500 000 kr i 

öronmärkta donationer för vår verksamhetsutveckling.  

Föreningen har under 2019 genomfört en förstudie för att identifiera platser för byggen av två 

nya skolor i Sistan-Baluchestan i sydöstra Iran. 

 

Väsentliga händelser efter balansdagen 
På grund av rådande sanktioner lyckades vi inte genomföra årets sista pengaöverföring till Iran i 

tid. Efter kontakt med Skatteverket har vi fått klartecken att använda ett nytt tillfälligt sätt för 

överföring tills situationen normaliseras. 

Framtida utveckling 
Yari kommer under 2020 att vidareutveckla sin it-plattform för att förbereda större förmåga att 

skala verksamheten utan att behöva öka personal eller volontärstyrkan. Detta görs genom att 

automatisera hela medlemsregistreringsflödet och att bygga en portal för våra donatorer där de 

kan följa sina donationer, utbetalningar till barnen, övergripande statistik och ändra sina uppgifter.  
 

 

Till årets slut siktar vi på att öka antalet barn till 2000 från dagens 1000, samt bygga två skolor i 

Sistan-Baluchestan.  
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Not 2019-01-01 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Verksamhetsintäkter

Nettointäkter 1 2 319 890 1 856 642

2 319 890 1 856 642

Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader -779 322 -1 344 835

Personalkostnader -165 565 -205 014

Insamlingskostnader -307 269 -232 784

Administrationskostnader 2 -58 515 -36 565

-1 310 671 -1 819 197

Bruttoresultat 1 009 219 37 445

Räntekostnader och liknande resultatposter -8 133 -5 122
Resultat från finansiella investeringar -8 133 -5 122

Resultat efter finansiella poster 1 001 086 32 323

Årets resultat 1 001 086 32 323

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen 1 001 086 32 323

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 178 065 490 835
Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under 

året -575 928 -195 913

Kvarstående belopp för året / förändring balanserat kapital 603 223 327 245

 

FÖRENINGEN YARI

R E S U L T A T R Ä K N I N G A R
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Not 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar

Kassa och bank 1 908 745 904 466

Summa omsättningstillgångar 1 908 745 904 466

Summa tillgångar 1 908 745 904 466

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Ändamålsbestämda medel 757 302 359 439

757 302 359 439

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 515 027 187 783

Årets resultat 603 223 327 245

1 118 250 515 027

Summa eget kapital 1 875 552 874 466

Kortfristiga skulder

Skatteskulder 3 193 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 30 000 30 000

Summa kortfristiga skulder 33 193 30 000

Summa eget kapital och skulder 1 908 745 904 466

B A L A N S R Ä K N I N G A R

FÖRENINGEN YARI

Org nr 817605-2507
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Medlems-insatser

Ändamåls-

bestämda 

medel

Balanserad 

kapital

Summa eget 

kapital

Belopp vid årets ingång 0 359 439 515 027 874 466

Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats 

under året. 575 928 575 928

Nyttjande ändamålsbestämda medel -178 065
-178 065

Årets resultat 603 223 603 223

Belopp vid årets utgång 0 757 302 1 118 250 1 875 552

1)

1)

Ändamålsbestämda medel består av följande poster:

A - Ca 141 000 kr nytt bidrag genom Founders 

Pledge med syfte att utveckla Yaris organisation för 

att kunna hjälpa fler barn.

B - Ca 616 000 kr från olika företagare med syfte 

att utveckla Yaris organisation.

Förändring balanserat kapital

FÖRENINGEN YARI

Org nr 817605-2507
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        R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R   O C H   N O T E R

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt enligt 

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som

kostnad i resultaträkningen.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning

redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att

erhållas.

Offentliga bidrag

Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt

när villkoren för att få bidraget uppfyllts samt bidraget är erhållet. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav 

på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan

villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld. 

Not 1 Nettointäkter 2019 2018

Medlemsavgifter 1 256 281 871 313

Insamlade medel 956 864 849 042

Bidrag 106 745 136 287

2 319 890 1 856 642

Insamlade medel fördelar sig enligt följande:

Allmänheten 0 543 831

Företag / privatpersoner 956 864 305 210

956 864 849 042

Externa bidrag fördelar sig enligt följande:

NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) 37 745 50 387

Kulturnämnden i Stokholm 60 000 75 000

Uppsala Kommun 9 000 10 900

106 745 136 287

Not 2 Administrationskostnader

Revisionsuppdrag 33 750 28 125

Övriga admin.kostnader 24 765 8 440

58 515 36 565
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        R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R   O C H   N O T E R

Not 3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader - Revisionsarvode 2019 30 000 30 000

30 000 30 000

Not 4 Eventuella förplitelser

Föreningen har inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser.

Not 5 Händelser efter balansdagen

Inga

Uppsala,  2020-04-26

Mohammadi Siavoush Mohseni Minoo

(Ordförande)

Forouzesh Kamyar Abbasi Mina

Zaravani, Fatemeh Katebi Minna 

Ijadi, Ehsan Zarnegar, Parisa

Min revisionsberättelse har angivits den                              / 2020

Anders Taaler 

Auktoriserad revisor
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