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2020

Styrelsen för Föreningen Yari får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret
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FÖRENINGEN YARI

Org nr 817605-2507

Förvaltningsberättelse 2020

Allmänt om verksamheten

Flerårsöversikt

Total intäkter

Ändamålskostnader

Balansomslutning

Antal barn

• 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. 
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FÖRENINGEN YARI

Org nr 817605-2507

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Väsentliga händelser efter balansdagen
Inga för nämndvärde.

Föreningen har under 2020 slutfört en förstudie för att identifiera platser för att bygga en ny skola 
i Sistan-Baluchestan med kapacitet för över 200 studenter. Skolan, som kommer vara den enda 
flickskolan i regionen med gymnasie kommer skapa otroligt stort värde. Insamlingen för skolan 
redan genomförd och målet på 700 000 SEK är uppnått, men merparten av våra stora donatorer 
har velat ha faktureringen under första kvartalet av 2021.  

 

Coronapandemin  
Pandemin har haft stora konsekvenser för vår verksamhet, inte minst på plats i Iran där 

restriktioner har begränsat vår rörlighet, men även i Sverige. För att fortsätta med vår 

verksamhet krävdes en omställning i möteskultur till ett distansarbete. I Sverige gjordes detta 

genom digitala verktyg som vi redan använde (Slack, G-Suite, Trello) och i Iran, speciellt där 

internetuppkopplingar har varit begränsade, till telefon och email. Pandemin har även påverkat 

vår insamlingsverksamhet då alla våra event ställdes in. Dessa brukar annars i regel generera 

ett bra tillskott till verksamhetens kassa. 

Coronapandemin  
Pandemin har haft stora konsekvenser för vår verksamhet, inte minst på plats i Iran där 
restriktioner har begränsat vår rörlighet, men även i Sverige. För att fortsätta med vår verksamhet 
krävdes en omställning i möteskultur till ett distansarbete. I Sverige gjordes detta genom digitala 
verktyg som vi redan använde (Slack, G-Suite, Trello) och i Iran, speciellt där 
internetuppkopplingar har varit begränsade, till telefon och email. Pandemin har även påverkat vår 
insamlingsverksamhet då alla våra event ställdes in. Dessa brukar annars i regel generera ett bra 
tillskott till verksamhetens kassa.  

 

Framtida utveckling 

Yari kommer under 2021 att vidareutveckla sin it-plattform för att förbereda större förmåga att 

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

genom att lansera en ny portal för våra donatorer där de kan följa sina donationer, utbetalningar till 

barnen, övergripande statistik, chatta med vår nya chatbot och ändra sina uppgifter. Denna portal 

kommer utgöra navet i Yaris transparensarbete gentemot våra donatorer och vara en möjliggörare 

för att vi ska kunna skala upp verksamheten. 

  

Till årets slut siktar vi på att öka antalet barn till 2000, samt färdigställa flickskolan i Sistan-

Baluchestan. 

 

2020 är ett år som är märkt av den pandemi som drabbat världen, Yari är inget undantag. Det 
första halvåret spenderades framför allt på att ställa om och anpassa oss till den nya verklighet som 
pandemin medförde, både på insamlingssidan i Sverige och för verksamheten i Iran. Trots den tuffa 
situation som pandemin inneburit för världen så har Yari lyckats öka sina medlemsintäkter för 
ändamålet med 9.9%. Pandemin har dock inneburit att vi valt att inte samla in medel öronmärkta 
för organisationen, då vi medvetet varit försiktiga med kostnadsökningar på grund av rådande 
situation. På totalen har detta inneburit att vi minskar våra insamlade medel med 35%.  

 

Vi har däremot ökat antalet barn från 1000 barn till 1170 med anslaget 110 000 - 130 000 toman 
per månad och barn samt två extra månadsutbetalningar. 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 lansera en portal för alla 
donatorer så att man enkelt kan följa sina donationer, vilka barn man hjälper och transaktionerna till 
barnen. Vi räknar med att plattformen kommer att lanseras under första kvartalet av 2021.  

  

För vår verksamhet i Iran har vi under 2020 påbörjat en statistisk undersökning för att kunna börja 
mäta effekten av våra donationer, såväl hårda data såsom medelinkomst som mjuka data som 
psykosocial hälsa.  

 

Föreningen har under 2020 slutfört en förstudie för att identifiera platser för att bygga en ny skola i 
Sistan-Baluchestan med kapacitet för över 200 studenter. Skolan, som kommer vara den enda 
flickskolan i regionen med gymnasie kommer skapa otroligt stort värde. Insamlingen för skolan 
påbörjades i december och målet är 700 000 SEK, klart under första kvartalet 2021. 
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Not 2020-01-01 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Verksamhetsintäkter

Nettointäkter 1 1 505 549 2 319 890

1 505 549 2 319 890

Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader -1 111 873 -779 322

Insamlingskostnader 2 -183 466 -472 834

Administrationskostnader 3 -125 707 -58 515

-1 421 046 -1 310 671

Bruttoresultat 84 503 1 009 219

Räntekostnader och liknande resultatposter -5 228 -8 133
Resultat från finansiella investeringar -5 228 -8 133

Resultat efter finansiella poster 79 275 1 001 086

Årets resultat 79 275 1 001 086

FÖRENINGEN YARI

R E S U L T A T R Ä K N I N G A R

Org nr 817605-2507
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Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 3 251 0

Summa Kundfordringar 3 251 0

Kassa och bank 1 981 576 1 908 745

Summa omsättningstillgångar 1 981 576 1 908 745

Summa tillgångar 1 984 827 1 908 745

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Ändamålsbestämda medel 640 387 757 302

640 387 757 302

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 1 235 165 117 164

Årets resultat 79 275 1 001 086

1 314 440 1 118 250

Summa eget kapital 1 954 827 1 875 552

Kortfristiga skulder

Skatteskulder 0 3 193

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 30 000 30 000

Summa kortfristiga skulder 30 000 33 193

Summa eget kapital och skulder 1 984 827 1 908 745

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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Medlemsinsatser

Ändamåls-

bestämda 

medel

Balanserad 

kapital

inkl. årets 

resultat

Summa eget 

kapital

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

Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats 

under året. 119 535 -119 535

Nyttjande ändamålsbestämda medel
-236 449 236 449

Årets resultat 79 275 79 275

Belopp vid årets utgång 0 640 387 1 314 440 1 954 827

1)

1)

Ändamålsbestämda medel består av följande poster:

- Sponsring från olika företagare med syfte att 

utveckla Yaris organisation.

Förändring balanserat kapital

FÖRENINGEN YARI

Org nr 817605-2507
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FÖRENINGEN YARI

Org nr 817605-2507

        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).

Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.

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.

Redovisningsprinciper för Medlemsintäkter och Gåvor

Gåvor

Gåvor redovisas som intäkt när de erhålls.

Medlemsintäkter

Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

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 2020 2019

Medlemsavgifter 1 381 015 1 256 281

Insamlade medel 124 534 956 864

Bidrag 0 106 745

Summa intäkter 1 505 549 2 319 890

Insamlade medel fördelar sig enligt följande:

Företag / privatpersoner 124 534 956 864

124 534 956 864

Externa bidrag fördelar sig enligt följande:

NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) 0 37 745

Kulturnämnden i Stokholm 0 60 000

Uppsala Kommun 0 9 000

0 106 745

Not 2 Insamlingskostnader -183 466 -472 834

- Ca 136000 kr personalkostnader samt ca 22 000:-  

marknadsföringskostnader ingår som enbart finansieras av 

öronmärkta medel.

- Större delen av kostnaden är för den årliga  filmfestivalen. 

Minskningen under 2020 beror på att ingen filmfestival 

genomfördes pga restriktioner efter Covid-19.

Not 3 Administrationskostnader

Revisionsuppdrag 31 250 33 750

Övriga admin.kostnader  1) 94 457 24 765

125 707 58 515

1) ca 78 000:- avser IT-utveckling som finansieras av 

öronmärkta medel.

Föreningens medelantal anställda 1 1
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FÖRENINGEN YARI

Org nr 817605-2507

        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 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader - Revisionsarvode 2020 30 000 30 000

30 000 30 000

Not 5 Eventuella förplitelser

Föreningen har inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser.

Not 6 Händelser efter balansdagen

Inga

Uppsala, 2021-03-14

Mohammadi Siavoush Mohseni Minoo

(Ordförande)

Katebi Minna Zaravani, Fatemeh

Hossein Enssi Zarnegar, Parisa

Skriver under istället för Ehsan Ijadi

Hamidi Elahe Abbasi Saeed

Vår revisionsberättelse har angivits den                           

KPMG AB

Anders Taaler 
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