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Förvaltningsberättelse 2019 

1 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 

Syfte och mål 

År efter år är Sam-Hjälps stadgar lika akh1ella. Föreningens syfte och mål genomsyrar arbetet för såväl 
de anställda som för volontärerna. Allt enligt stadgarna där det enkelt och tydligt utrycks så här: 
"Att via insamlade medel, bidrag och varor till secondhand, bedriva humanitär hjälpverksamhet på 
kristen grund i första hand i Europa". 
Genom ett stort antal hjälpsändningar och ett omfattande ekonomiskt stöd har föreningens mål 
uppfyllts till fullo också under verksamhetsåret 2019. 

lnsamlingssätt 

Sam-Hjälp har ett utbrett förtroende vilket visar sig på många olika sätt. Ett stort antal understödjare 
för över pengar kontinuerligt varje månad, andra ger sporadiska gåvor. Det kan också vara gåvor i 
samband med födelsedagsinsamlingar, minneshögtider e d. En ansenlig summa pengar kommer in 
varje vecka genom skänkta varor som säljs i vår secondhand affär. 
För Sam-Hjälp är det angeläget att besöka församlingar, föreningar och andra organisationer för att 
berätta om organisationens verksamhet. Vid dessa tillfällen är det vanligt att tillfälle ges för att ta upp 
en kollekt. 

Ändamålsbestämda gåvor 

Alla gåvogivare är fria att rikta sin gåva till något speciellt projekt. Många väljer trots det att gåvan får 
användas där den bäst behövs. Under årets lopp har både riktade och icke riktade gåvor kunnat 
användas i de olika projekt som Sam-Hjälp ger stöd till. 
Sedan 2017 har Sam-Hjälp ändamåls bestämda medel till att bygga ett gemenskapshus i staden Tirgu 
Mures i Rumänien. Projektet är fördröjt vilket föranlett att ett samtal förts under årets sista månader 
om att en del av de insamlade pengarna ska ges till ett likvärdigt projekt som drivs av en annan 
hjälporganisation. 
I december fick Sam-Hjälp ta emot en gåva från Corabiastiftelsen i Stockholm. Gåvan ges p g a  att 
stiftelsen läggs ner. Pengarna är insamlade för barnhem i Rumänien och organisationen tillsammans 
med Länsstyrelsen har funnit att Sam-Hjälp arbetar inom aktuellt område och får därför förvalta 
medlen. 

Samarbetsorganisationer i Sverige 

Sam-Hjälp har stöd från ca 30 organisationer. Under ett gott samarbete låter de sina insamlade medel 
förvaltas av Sam-Hjälp. Ödeshög Hjälper, som är en secondhandaffär, har valt att ge stöd till projekt i 
såväl Rumänien som Moldavien. Råslätts Församlingsgemenskap, som också får in pengar genom 
secondhandförsäljning, har under året utökat sitt stöd till Sam-Hjälp. 
Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan Hovslätt har gett stöd till Sam-Hjälps skolprojekt i 
Rumänien. Sandsjöbygdens försam.lingskrets har överfört gåvor från Erikshjälpen Secondhand i 
Bodafors. Klockargårdskyrkan i Malmbäck har tillsammans med Sam-Hjälp ett engagemang i 
Bulgarien. 
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Nedan finns en uppställning av de fem organisationer som bidragit med de största anslagen, uttryckt i 
Tkr. 

Ödeshög Hjälper 231 
Råslätts församlingsgemenskap 116 
Svenska Alliansmissionen 80 
Sandsjöbygdens församlingskrets 60 
Equmenjakyrkan Hovslätt 49 

Riskbedömningar 

Att bedriva hjälpverksamhet kräver ett intensivt arbete på två olika planhalvor. Dels måste det finnas 
ett inflöde av pengar och insatser i Sverige, dels bygger det på ett förtroendefullt uppbyggt arbete i 
mottagarländerna. Riskerna för drastiska förändringar kan vara stora över hela spelplanen. 
En av riskerna bedömer Sam-Hjälp vara förlorat förtroende. Detta motarbetas genom att vara 
transparenta, informativa och genom att ge full insyn. 
Det är viktigt att ha ett nära samarbete med sina mottagarorganjsationer. De avkrävs täta, skriftliga 
och muntliga rapporter. Genom kontinuerliga besök på plats byggs förtroende och insynen i 
pågående arbete utökas. 
Sam-Hjälps bedömning är också att svårpåverkade riskfaktorer utifrån drastiskt kan förändra 
möjligheten till humanitärt arbete. Detta kan vara prishöjrungar, klimatpåverkan, krig m m. Politiska 
beslut i mottagarländerna och deras syn på humanitärt arbete kan göra det omöjligt för införsel av 
hjälpsändningar. 

Skatteplikt 

Sam-Hjälp som är en ideell förening är inte skatte- eller momspliktig. Sam-Hjälp Transport AB som är 
ett dotterbolag, helägt av Sam-Hjälp, lyder under aktiebolagslagen och redovisar såväl skatt som 
moms enligt gällande regler. 

2 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 

OCH EFFEKTER AV INSATSER 

En del projekt har Sam-Hjälp gett stöd till under lång tid. Andra har påbörjats eller förändrats under 
året. Varje nytt åtagande tidsbegränsas genom avtal med mottagarorganisationen. I avtalet ingår 
också att ge skriftliga rapporter med såväl ekonomi- som verksamhetsbeskrivning. Detta är givetvis 
för att som gåvogivare kunna ha kontroll men det ger också en bra information som ofta är väldigt 
inspirerande att ta del av. Det ger oss material för att i nästa led kunna informera om Sam-Hjälps 
verksamhet. Flera av våra mottagarorganisationer delar också många foton på deras sociala medier. 
Bilder berättar mycket! 

Aktiviteter för barn i Moldavien 

Utanför staden Drochia i norra delen av Moldavien ger Sam-Hjälp sedan några år tillbaka stöd till 
aktiviteter för barn. I de båda samhällena Hasnasenii Mari och Fintinita anordnas samlingar för barn 
under eftermiddagstid. Barnen kommer från mycket fattiga familjer och många är väldigt 
understimulerade. De flesta saknar helt fritidssysselsäth1ing. I barngrupperna jobbar ledarna mycket 
med att stärka barnens självbild och uppmuntra dem att våga anta utmaningar som leder till 
utveckling. Genom lek, sport och pyssel verksamhet stimuleras barnen att röra sig mera. 
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Aktiviteternas syfte är också att lära sig att fungera i grupp och förstå sin egen betydelse och värde. 

Nytt för året var att ca 50 familjer som har tillgång till mark i våras fick ta emot en säck sättpotatis. 

Detta blev ett lyckat projekt. 

Under året har bidrag getts till renovering av aktivitetshuset i Hasnasenii Mari. I Fintinita har man 

hittills samlats i ett litet hem men där har förutsätb1ingarna förändrats och de står i akut behov av en 

lokal. 

Bethany Christian Center, Moldavien 

Bethany Christian Center startade en gång som ett barnhem för övergivna barn. Genom åren har det 

utökats med mer verksamhet. Idag finns en skola med plats för 350 barn. De har ett stort socialt 

arbete, med verksamhet för barn på andra orter och de erbjuder ungdomar från olika delar av landet 

att få bo inackorderade i familjer under sin skoltid. 

En längre tid har de haft problem med alltför gamla och slitna transportfordon för sin verksamhet. 

När en grupp från Sam-Hjälp var på besök i september blev det extra tydligt och kännbart. Detta 

resulterade i att Sam-Hjälp beviljade en stor summa pengar som användes till inköp av en begagnad 

mindre buss, den kan användas för både skolskjuts och distribution av humanitär hjälp. 

Valoare Plus i Bacau, Rumänien 

1. Skolprojekten

Under året har fyra skolprojekt fått ekonomiskt stöd från Sam-Hjälp. Varje läsår blir som ett fristående 

projekt eftersom arbetet med barnen i just den åldersgruppen avslutas. Det gör att projekten förändras 

till viss del varje år. Under året har man börjat verksamhet på en skola som man tidigare ej varit på. 

Det är många skolor som hör av sig till vår mottagarorganisation Valoare Plus och ber att de ska starta 

ett skolprojekt i just deras skola. Skolprojekten är väl genomtänkta program som anställda och 

volontärer utför. De är energiska och ger av hela sitt hjärta i arbetet. På samtliga skolor rapporteras 

bättre skolresultat vilket är ett stort glädjeämne. Det som är minst lika viktigt, men som inte kan mätas 

lika lätt, är de enskilda elevernas personliga utveckling. Att över ett läsår se hur eleverna sakta men 

säkert växer i självförtroende och hur de utvecklar en tydligare självbild är ett kvitto på allt gott arbete 

som görs i relationen mellan skolelever och ledare i Valoare Plus. Att få ungdomarna med de sämsta 

förutsättningarna att börja hoppas på en morgondag och börja drömma om en framtid är en stor 

seger. Det tillsammans med ökade kunskaper gör skillnad för ungdomarna! 

2. Hemlösa

Samma organisation som driver skolprojekten ansvarar samtidigt för ett omfattande socialt arbete i 

staden. Runt jul och nyår gjordes en stor satsning för att ge hjälp till hemlösa. I en månads tid sökte de 

dagligen upp hemlösa för att i första hand ge dem varm mat att äta. Inte mindre än 1300 portioner mat 

delades ut. I kontakten med de hemlösa kunde de dessutom erbjuda humanitär hjälp som mediciner, 

hygienartiklar, kläder, skor, madrasser, täcken, filtar och mycket annat. Detta kunde Sam-Hjälp stödja 

genom pengar som samlades in via insamlingskampanj på Facebook. 

3. Secondhand-butik

För att kunna bedriva det omfattande sociala arbete som Valoare Plus gör behövs många 

inkomstkällor. När en lämplig lokal blev hyresledig i staden fick organisationen möjlighet att 

förverkliga planer på att starta en secondhand-butik. 

Sam-Hjälp var behjälplig i att upprätta kontakter mellan Valoare Plus och secondhand butiker i 

Sverige som var villiga att skänka överskottsmaterial som kan säljas i Rumänien. 

Sam-Hjälp gav stöd i form av lån, bidrag och material inför starten. 
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En person är anställd i den nyöppnade secondhand-butiken. Med glädje konstaterar vi att det är en 

ung romsk man vars föräldrar tidigare försörjt sig på tiggeri. 

Hemtjänst i Bistrita, Rumänien 

Efter flera års samarbete med en reformert kyrka i staden Bistrita var Sam-Hjälp från hal vårsskiftet 

redo att påbörja ekonomiskt bistånd till deras hjälporganisation Matsim för att stödja hemtjänst för 

handikappade, sjuka och äldre. Det beviljade anslaget från Sam-Hjälp används till lön, resor, 

medicininköp och hygienmaterial. 

I ett land som Rumänien där man enbart har ett fåtal vård platser för äldre, och där hemtjänst inte är 

utbyggt betyder det oerhört mycket för de som får hjälp i detta projekt. 

Många bor ensamma i helt omoderna hus där även toalett saknas inomhus. Har man inte familj är 

man mycket utlänmad. Ett stort antal äldre är ensamma på grund av att barnen emigrerat. 

Dorcas Home 20 år 

Barnhemmet Dorcas Home i Rumänien drivs som ett familjehem. Det innebär att det är ett mindre 

antal barn och att man försöker få barnens vardag och miljö att likna en vanlig familjs så långt det är 

möjligt. De flesta av barnen är numera tonåringar, vilket givetvis är en stor utmaning för ledningen 

och personalen för hemmet. Sam-Hjälp är en av sponsorerna för detta barnhem och har varit det 

under lång tid. När barnhemmet firade 20-årsjubileum under midsommarhelgen var två 

representanter från Sam-Hjälp bland de inbjudna gästerna. Att hålla nära kontakt är viktigt ur många 

aspekter. För såväl personal som ungdomar på Dorcas Home var det en stor uppmuntran att Sam

Hjälp var närvarande. 

Transporter till Vitryssland 

Vih-yssland är ett av de sju länder som Sam-Hjälp kör humanitära hjälpsändningar till. Det är ett svårt 

land att bedriva hjälpverksamhet i p g a  många stränga lagar och ett omfattande regelverk för all 

verksamhet. Ofta kan man se ett samband mellan dessa problem och ett stort behov av hjälp. 

Glädjande nog fick en av våra mottagare i Vitryssland förnyat tillstånd för att ta emot humanitärt 

bistånd vilket gjorde att vi kunde leverera en hjälpsändning i början av året och en i december. 

lokaler för barnaktiviteter i Bulgarien 

Sam-Hjälps mottagarorganisation i Bulgarien är en kyrka i staden Pazardjik. Församlingen är basen 

för ett stort nätverk av kontakter till omkringliggande samhällen. Material från hjälpsändningar från 

Sam-Hjälp distribueras till mer än 35 olika orter. På alla dessa platser har man någon form av 

verksamhet som riktar sig till barn. Genom barnen får man kontakt med familjerna och ofta leder det 

till humanitära insatser av olika slag. Bristen på en lokal att samlas i är uppenbar på ett flertal platser. 

Under året fick en av byarna ta emot hjälp från Klockargårdskyrkan i Malmbäck för att bygga ett hus 

för verksamheten. Ett enkelt hus byggdes som består av ett enda större rum. Huset är klart och invigt. 

Nu kan det användas både som kyrka och samlingssal för aktiviteter för barn. 

Somebody Cares 

Under 18 år har organisationen Somebody Cares arbetat med humanitära insatser för, till största 

delen, romer som bor i en dalgång norr om staden Pitesti i Rumänien. Dess insatser riktar sig till alla 

åldrar och livets alla Oimåden. Biståndet kan vara allt från blöjor till nyfödda till att hjälpa familjer att 

bygga hus. Det innefattar också ett gediget skolprogram där man ger lektioner till barn i olika åldrar 

fem dagar i veckan. Verksamheten bedrivs i h·e riktigt fattiga byar. I en av byarna finns ett relativt 

nybyggt center. Byggnation av liknande center är under uppbyggnad i nästa by. 
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Organisationen har haft stort stöd från en annan svensk hjälporganisation under många år men under 
året minskades underhållet drastiskt på grund av pengabrist. 
Sam-Hjälp beslutade att ge månatligt stöd till deras utbildningsprojekt och dessutom ge en 
engångssumma till pågående byggnation av center. 
Detta var ett helt nytt åtagande för Sam-Hjälp men är ändå ett välkänt arbete som haft ett gott rykte i 
många år. 

Resor 

Varje år anordnar Sam-Hjälp resor för att besöka de olika projekt som får hjälp genom Sam-Hjälp. 
Resorna är öppna för alla intresserade. De planeras som studieresor där biståndsarbete är i fokus. 
Under året som gått har fyra resor genomförts. Tre resor har gått till olika delar av Rumänien. Två av 
dem var riktade till ungdomar som reste under höstlovet i slutet av oktober. Den tredje var en 
blandad grupp resenärer, flertalet av dem var från vår samarbetspartner i Lagan. I september åkte en 
grupp på 16 personer till Moldavien. Där besöktes våra mottagarorganisationer i Chisinau och 
Drochia. För resenärerna blir resorna ofta mycket starka upplevelser som motivera till engagemang i 
biståndsfrågor. 

Humanitära hjälpsändningar 

Sam-Hjälps långtradare har rullat många mil under året. Vid 35 tillfällen har en långh·adare lastats 
proppfull med material och skickats iväg till sju olika länder. Sam-Hjälps egen långtradare har utfört 
22 av dessa h·ansporter de övriga 13 har genomförts av annat anlitat åkeriföretag. Några transporter 
har utförts i samarbete med andra organisationer och församlingar. 

Transporterna fördelades enligt följande: 

Rumänien: 10 Lettland: 7 Serbien: 3 
Ukraina: 6 Bulgarien: 4 Moldavien: 3 

Anställd personal 

Vitryssland: 2 

Personalstyrkan på Sam-Hjälp består av 3,5 tjänster fördelat på fyra personer. Anställningarna har 
varit oförändrade under året. Hel tidstjänst för Jörgen Ruther, Anna Lägermo, David Öhgren och 
halvtidstjänst för Marianne Sandqvist. 

3 RESULTAT OCH STÄLLNING 

De totala intäkterna har under det gångna året uppgått till 7,3 milj kr. 
Med dessa pengar har ett stort antal projekt kunnat stödjas i de sju olika länder där Sam-Hjälp 
har verksamhet. 

Oavlönat arbete 

Utöver det som inkluderas i intäkterna finns också ett stort värde i mycket annat. Det går inte att 
värdera alla de timmar som utförs av Sam-Hjälps alla frivilligarbetare, helt utan ersättning. Alla dessa 
arbetstimmar av olika slag som görs under året bidrar till att Sam-Hjälps kostnader kan hållas nere på 
en mycket låg nivå. 
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Gåvor av olika slag 

Värdet på materialet som skickats iväg på Sam-Hjälps 35 hjälpsändningar är 11,4 milj kr varav det 
skänkta värdet uppskattas till 9,4 milj kr. Övrigt material har köpts in till ett starkt rabatterat pris. 

Lägre kostnader 

Många företag bidrar till Sam-Hjälps verksamhet genom att subventionera bl a inköp, hyra och 
repa ra tio ner. 

Testamente 

Sam-Hjälp har under året tagit emot två testamenten. Vid båda fallen var Sam-Hjälp en av flera 
förmånstagare. Juridisk kvalificerad personal anlitad av begravningsbyråer var inblandade i båda 
fallen. 

Omsättning 2019 i dotterbolaget 

Nettoomsättningen i det av Sam-Hjälp helägda aktiebolaget, Sam-Hjälp Transport AB, har under 
år 2019 uppgått till närmare 1,4 milj kr. 

Flerårsjämförelse, Sam-Hjälp (Tkr) 

År 2019 2018 2017 2016 

Insamlade medel 4 681 5 788 5 035 9 923 

Försäljning Secondhand 1 622 1549 1595 15 62 

Antal medlemmar 1049 104 6 1002 857 

Frivilligarbetare, personer 193 179 165 160 

Ändamålskostnader som redovisas 
till Svensk insamlingskontroll 17 266 16 635 14 049 15 351 

Placeringspolicy 

Under året har Sam-Hjälps styrelse diskuterat den sedan tidigare fastställda placeringspolicyn och 
beslutat att också i fortsättningen följa den. San1-Hjälp använder sig inte av derivat-instrument. 

90-konto

Alltsedan Sam-Hjälp beviljades att använda 90-konto har detta inneburit positiva effekter för 
organisationens trovärdighet och insamlingsmöjligheter. Att stå under Svensk Insamlingskontrolls 
överinsyn ger gåvogivaren trygghet och säkerhet. Den transparanta redovisningen är enbart till fördel 
för Sam-Hjälp. Under hösten gjorde tidningen Dagen en jämförelse av kristna hjälporganisationernas 
administrativa kostnader. En översyn bekräftade Sam-Hjälps låga andel på 4% som går till 
administrativa utgifter. Detta har varit möjligt tack vare volontärernas stora insatser. 
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4 MEDLEMMAR 

Det är en stor styrka för Sam-Hjälp att ha över tusen medlemmar. Vetskapen om det stora antal 
människor som aktivt stöder Sam-Hjälp ger en glädje och styrka i de anställdas och frivilligarbetarnas 
arbete. Under år 2019 var det 1049 medlemmar som betalade medlemsavgiften på 150 kr. 
Det var en liten ökning med tre personer jämfört med föregående år. Medlemmarna får skriftlig 
information minst fyra gånger per år. 

Frivilligarbetare 

En av Sam-Hjälps styrkor och stora välsignelser är tillgången på volontärer. En vikande trend tycks 
råda i samhället för villighet att arbeta gratis i föreningsarbete. Trots detta har Sam-Hjälp under året 
fått uppleva motsatsen. Allt eftersom arbetet utvidgats har också fler frivilligarbetare anslutit sig till 
volontärskaran. Mycket information, stor öppenhet och inneslutande gemenskap skapar inspiration 
och motivation vilket bedöms vara några av orsakerna. 
Antalet frivilligarbetare var tmder året 193 personer. Arbetsområdena är praktiska insatser i 
secondhandbutiken, sortering och packning av kläder för humanitär hjälp, lash1.ing av lastbilar, 
utförande av transporter, skötsel av fordon och lokaler, kontorsarbete och sist men inte oviktig att 
ordna fika för alla frivilligarbetare under arbetsdagarna. 
Utöver dessa finns också en grupp som samlas till bön första fredag kvällen varje månad. 

5 HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR 

Utbildning 

Sam-Hjälp Transport AB har ordnat med yrkesförarkompetens, YKB-utbildning, för lastbilschaufförer. 
Utbildningen vände sig till de chaufförer som behövde förnya sin YKB. 
Under 2019 har David Öhgren slutfört sin lastbilsutbildning. 
Brandsäkerhetsutbildning för samtliga frivilligarbetare i secondhand-butiken genomfördes vid två 
tillfällen under året. 

Hållbarhetsarbete 

Under 2019 har Sam-Hjälps styrelse jobbat med hållbarhetsfrågor och antaget en hållbarhetspolicy. 
Hållbarhetsarbetet utgår från tre huvudområden: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 
Utgångspunkten är att prioritera de områden där vi har störst möjlighet att göra skillnad och att göra 
detta tankesätt till en naturlig del av vår verksamhet. 
Allmänhetens medvetenhet om klimatet och miljön främjar Sam-Hjälps arbete med insamling av 
material till secondhand-butiken och hjälpsändningarna. Sam-Hjälp är en aktiv aktör i 
återvinningsarbetet. Tillsammans med Jönköpings kommun sker återvinning av material från 
komnmnens sortergårdar. Materialet som Sam-Hjälp skickar till mottagarna i Östeuropa är till största 
delen begagnade varor som istället för att slängas kan återanvändas bl a i hem, sjukhus och skolor. 
Sam-Hjälp Transport AB:s lastbil är miljövänlig med låg energiförbrukning och låga utsläpp. Sam
Hjälp Transport AB som genomför hjälpsändningarna har tillstånd för yrkesmässig trafik och kan 
därför genomföra returtransporter. Därmed minskas antalet transporter utan gods. 
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6 FRAMTIDA UTVECKLING 

Behov 

I de länder där Sam-Hjälp idag har hjälpinsatser ser vi ett långtgående behov också i framtiden. 

I enskilda projekt och i begränsade områden går det att förändra och nå goda resultat men vid sidan 

av allt hjälparbete dyker det ständigt upp andra områden där det råder stora behov. 

Sam-Hjälps skolprojekt för barnen i Rumänien är ett tydligt exempel. I arbetet med barnen får man 

kontakt med familjerna. Där dyker andra behov upp som att få hjälp med myndighetskontakter, 

ekonomisk stöthung för renovering av bostäder, motivation- och påverkansarbete för att få 

föräldrarna att söka arbete m m. 

Våra mottagarorganisationer ger en samstämmig information om de sociala myndigheternas arbete i 

respektive länder. Man gör utredningar av familjernas hjälpbehov där resultatet ofta visar på att ett 

stort behov av insatser föreligger men de sociala myndigheterna har inga resurser att ge något 

bistånd. Istället får familjerna rådet att uppsöka våra mottagarorganisationer som fått hjälp från 

utlandet. 

Romernas situation 

Sam-Hjälp bedömer att det även i fortsäth1ingen kommer att finnas ett stort behov av hjälpinsatser 

som riktar sig till romer i deras hemländer. Flertalet av de projekt vi stöder riktar sig idag till romer. 

Rapporterna från våra mottagare är att situationen långsamt förbättras för dessa grupper. 

Att hjälpa romer ut ur fattigdom är ett mycket långsiktigt arbete. Det handlar om motivation för 

arbete vilket medför ett regelbundet och tidsstyrt liv. Sam-Hjälp ser behovet av påverkansarbete som 

angeläget. Förändringsarbete att öka tilltron till samhället och myndigheter måste ske på alla 

samhällsplan. Dessa angelägna frågor tillsammans med den utbredda korruptionen i Rumänien har 

vid ett par tillfällen diskuterats på den svenska ambassaden i Bukarest tillsammans med vår svenska 

ambassadör Therese Hyden. 

Utbildning 

Sam-Hjälp kommer också i fortsättningen att sträva efter att alla barn ska kunna börja skolan, få stöd 

för att klara av den och fullfölja den. Genom våra utbildningsinsatser tror vi att vi är med och skapar 

bestående förändringar. 

Sam-Hjälps ambition är också att fortsätta att bedriva skolprojekt tillsammans med våra 

mottagarorganisationer. Sam-Hälps önskan är att starta fler skolprojekt liknade de vi stöder idag. 

När det gäller barnen och deras generation finns det ingen bättre hjälp att ge än att skapa 

förutsättning för utbildning. 

"Ord och handling" i Ukraina 

"Ord och handling" är namnet på ett utvidgat projekt i staden Berdyciv i Ukraina. Det arbete som vår 

mottagarorganisation utför bland barn och familjer i och utanför staden har öppnat dörrar för att göra 

humanitära insatser på ytterligare två orter. Under årets sista månader har samtal förts hur arbetet 

med sociala insatser skulle kunna bedrivas, vilka resurser som krävs och hur mycket medel Sam

Hjälp, tillsammans med Allianskyrkan i Huskvarna, ska bevilja för projektet. 

Sam-Hjälp kommer att upprätta ett kontrakt med mottagarorganisationen gällande detta nya 

åtagande och när kontraktet är undertecknat är projektet redo att starta i början av år 2020. 
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Nätverket Swedish Civil Society Network for Romania, SCSNR 

Nätverket består av 10 svenska organisationer som alla har biståndsprojekt för romer i Rumänien. 

Nätverket har fortsatt att samarbeta och har informationsutbyte med de nationella samordnarna för 

utsatta EU-medborgare. Nätverket har under året haft flera interna möten i Sverige. 

7 FÖRVALTNING 

Styrelse 

Styrelsen har bestått av: Arn1a-Lena Claesson, Maivor Evaldsson, Andreas Flygare, Kjell Holm, 

Hans Jaldemark, Magnus Oscarsson och Gert Thoren. Utöver dessa ingår också Börje Claesson och 

Ulrika Hyltbring i styrelsen. Dessa är utsedda av Svenska Alliansmissionen. 

Under året har styrelsen haft sju sammanträden plus tre telefonmöten. 

Ingen i styrelsen har fått någon ersättning för sitt uppdrag varken såsom sammanträdesarvode eller 

reseersä ttning. 

Valberedning 

Valberedningen har bestått av Margaretha Antonsson, Ritva Allemark och Henrik Lindkvist. 

Revisorer 

Sam-Hjälps verksamhet har granskats av auktoriserade revisorn Anna Grimäng Carlman samt av 

medlemsrevisorerna Jan-Gustaf Wikberger och Benny Alvarsson. 

8 ÖVRIGT 

Sam-Hjälps 90-konton är PlusGiro 90 03 41-9, Bankgiro 900-3419 och Swishnummer 123 900 3419 

Sam-Hjälp har under året marknadsfört sig på Instagram, Facebook och på hemsidan wvv.samhjalp.se 

Sam-Hjälps Biståndscenter är beläget på Kungsängsvägen 5, 554 56 Jönköping. 

Secondhand-butiken finns på samma adress. 

Föreningen Sam-Hjälps ekonomiska resultat och ställning för 2019 är presenterad i efterföljande sidor 

med resultat- och balansräkningar och tillhörande bokslutskommentarer. 



RESULTATRÄKNING 

Verksamhetsin täkter 
Medlemsavgifter 
Gåvor 
Nettoomsättning 
Övriga verksamhetsi.ntäkter 

Summa verksamhetsintäkter 

Verksamhetskostnader 
Ända målskostnader 
1 nsamlingskostnader 
Administrationskostnader 

Sum1na verksamhetskostnader 

Verksamhetens resultat 

Resultat från finansiella investeringar 
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 
Räntekostnader och liknande poster 

Summa resultat från finansiella investeringar 

NOT 

2 

3 

4,5 

Arets resultat 

Förändring av ändamålsbestämda medel 

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 
Ändamålsbestämning av medel 
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital  

2019 

157 350 

4 681 577 

2 046 916 

449 878 

7 335 721 

-7 326 008

-445 539

-499 836

-8 271 383

-935 662

24 815 

-942

23 873 

-911 789

-911 789
490 853

-506 123
-927 059
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2018 

156 900 

5 788 405 

1 773 172 

459 476 

8 177 953 

-7 089 465

-383 220

-587 858

-8 060 543

117 410 

23 566 

-307

23 259 

140 669 

140 669 
506 878 
-490 853
156 69-J



BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 
Andra långfristiga fordringar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

BALANSRÄKNING 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Ändamålsbestämda medel 
Balanserat resultat 

Kortfristiga skulder 
Leverantörssku lder 
Skulder till koncernföretag 
Övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

NOT 

6 

7 

8 

9 

NOT 

11 
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2019-12-31 2018-12-31 

100 960 100 960 
200 000 0 

300 960 100 960 

94 000 61 370 

51 355 127 787 
145 355 189 157 

1 264 337 1 279 382 

9 237 127 10 271 352 

10 646 819 11 739 891 

10 947 779 11 840 851 

2019-12-31 2018-12-31 

506 123 490 853 
9 634 618 10 561 677 
10 140 741 11 052 530 

68 202 243 377 
80 361 86 628 

206 893 197 316 

451 582 261 000 
807 038 788 321 

10 947 779 11 840 851 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter) 

Not 1 

Sam-Hjälps redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, 
BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges Styrande Riktlinjer för årsredovisning. 

Principerna är oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår. 

Resu ltaträ kni ngen 

Verksamhetsintäkter 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Sam-Hjälp erhållit eller kommer att erhålla 
för egen räkning redovisas som intäkt. 

Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits 
eller kommer att erhållas. 

Medlemsavgi�er 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Sam-Hjälp. Intäktsredovisning sker 
över den tidsperiod som avses. 

Gåvor 
Gåvor innefattar penninginsamlingar av såväl insamling via 90-kontot som andra insamlingar 
vid arrangemang i samband med högtider eller som minnesgåvor vid dödsfall. Även andra 
gåvor från allmänheten såsom donationer genom gåvobrev eller testamenten, som lämnats 
utan villkor och från andra ideella föreningar, stiftelser och företag ingår i begreppet gåvor. 
Häri ingår även försäljning genom gåvobevis. Gåvor i form av värdepapper och andra gåvor 
av högre värde värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. 

Bidrag 
Gåvor som lämnats med villkor rubriceras som bidrag. Bidrag redovisas som intäkt när 
villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. 

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma 
räkenskapskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. 

Nettoomsättning 
Intäkt vid försäljning av varor redovisas vid försäljningstillfället. 

Övriga intäkter 
Övriga intäkter utgöres i huvudsak av annonsintäkter i föreningens publikationer. fntäkterna 
redovisas till försäljningsvärdet. 

Verksamhetskostnader 
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administ-

rationskostnader. 
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Ändamålskostnader 
Ändamålskostnader är sådana kostnader som hänför sig till förenjngens uppdrag enligt dess 
stadgar. Häri ingår även fördelade administrativa kostnader till den del de hänförs till hjälp
verksamheten. 

lnsamlingskostnader 
lnsamlingskostnader består av kostnader för själva insamlandet av gåvor samt av reklam 
och annan PR-verksamhet som riktar sig till nuvarande och presumtiva givare/medlemmar, 
såväl privatpersoner som företag. 

Administrationskostnader 
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera och driva organisationen. 
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. 

leasing 
Alla Sam-Hjälps leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första 
förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden. 

Ersättning till anställda 
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs 
i takt med att de anställda utför tjänster. 
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas kostnaden 
det år pensionen tjänas in. 

Balansräkningen 

Finansiella tillgångar 
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg 
för direkta transaktionsavgifter. 

Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets 
princip, dvs till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 

Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar, som inte är ränte
bärande, till anskaffningsvärde 1T1ed avdrag för eventuell nedskrivning. 

Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. 

lager av handelsvaror 
Handelsvaror har värderats enligt lägsta värdets princip, dvs till det lägsta av anskaffnings
värdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Då samtliga handelsvaror utgöres av 
gåvor har lagervärdet satts till noll. 

Ändamålsbestämda medel 
1 posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och 
andra ändamålsbestämda medel. 
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Noter till resultaträkningen 

Not 2 Insamlade medel 

Gåvor som redovisats i resultaträkningen är insamlade från 
Allmänheten 
Penninginsamlingar 
Testamenten 

Andra organisationer 
Ödeshög Hjälper 
Råslätts Församlingsgemenskap 
Svenska Alliansmissionen 
Sandsjöbygdens församlingskrets 
Equmeniakyrkan Hovslätt 
Huskvarna Alliansförsamling 
Rotary Karlskrona 
Övriga, ett trettiotal organisationer 

2019 

3 675 414 
195 015 

231 000 
116 000 

80 000 
60 000 
49 000 

275 148 
4 681 577 

Av ovanstående belopp har 4 270 634 kr (fg å 5 182 610 kr) insamlats via 90-kontot. 

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen 

Det är svårt att värdera vissa gåvor. Det gäller t.ex. kläder som skänkts vidare, an.nons
utrymme, hyra och ideellt arbete. För att ändå ge en bild av dessa gåvor har följande 
schabloner använts vid beräkningen. 

Kläder som skänkts vidare 
Övriga gåvor har värderats till ett försiktigt marknadsvärde 

Insamlande medel (uppskattade belopp - ej bokfört) 
Gåvor som skänkts vidare 
Subventionerad hyra 

Summa insamlade medel 

Värdet av frivilligt arbete utan ersättning ingår inte i beloppet 

Not 3 Nettoomsättning 

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande 
Secondhandbutik 
Arrangerade resor och liknande 

25 kr/ kg 

9 388 760 
552 000 

9 940 760 

14 622 337 

2019 

1 622 263 
42-J. 653 

2 046 916 

2018 

4 283 990 
819 645 

109 000 

80 000 
60 000 
55 000 
50 000 
50 000 

280 770 
5 788 405 

25 kr/ kg 

9 095 740 
456 000 

9 551 740 

15 340 145 

2018 

1 551 782 
220 0-J.O 

1 771 822 
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Not 4 Medeltal anställda, personalkostnader och arvoden. 

Medeltal anställda 2019 2018 

Antal Varav Antal Varav 
anställda män anställda män 

Anställda i Sverige i föreningen 4 50% 4 50% 

Könsfördelning bland styrelseledamöter 

och ledande befattningshavare 2019 2018 

Antal på Varav Antal på Varav 

balansdagen män balansdagen män 

Styrelseledamöter 9 67% 9 67% 
Ledande befattningshavare 2 50% 2 50% 

löner och andra ersättningar och 2019 2018 

sociala kostnader 

Löner och Sociala Löner och Sociala 
andra andra 
ersätt- kostnader ersätt- kostnader 

ningar (varav pen- ningar (varav pen-

sionskostnader) sionskostnader) 

1 304 197 468 043 1 430 955 504 053 

(90 775) (96 963) 

Utav Sam-Hjälps lönekostnader avser 592 701 kr (fg å 752 467 kr) lön till ledande befattnings

havare. 

Styrelsens ledamöter har ej erhållit något arvode. 

Ideellt arbete 

Under året har 193 (179) personer arbetat ideellt för organisationen med försäljning, trans

porter, lastning och lossning, redovisning mm. Värdet av dessa tjänster återfinnes ej i redo

visningen. 

Not 5 Leasingkostnader 

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande: 

Inom 1 år 

1-5 år

Summa

2019 

462 636 

738 880 

1201516 

Sam-Hjälp leasar kontorslokaler samt datorer och annan kontorsutrustning. Kostnadsförda 

leasingavgifter under året uppgick till 498 601 kr (fg å 505 167 kr) 

2018 

490 618 

725 908 

1216 526 
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Noter till balansräkningen 

Not 6 Aktier och andelar i dotterbolag 

Ingående anskaffningsvärde 
Utgående anskaffningsvärde 

Företagets namn 
Sam-Hjälp Transport AB 

Innehavets omfattning: 

Företagets namn 

Sam-Hjälp Transport AB 

Organisationsnummer 
556567-3034 

Antal 

andelar 
1 000 

Kapital 

andel 
100% 

2019 

100 960 
100 960 

Säte 
Jönköping 

Eget 
kapital 

606 878 

Koncernredovisning har inte upprättats med hänvisning till reglerna om mindre företag 
och mindre koncerner i ÅRL 1:3 p 4-7 samt 3:7. 

Not 7 Andra långfristiga fordringar 

2018 

Ingående anskaffningsvärde 

Tillkommande fordringar 

Utgående anskaffningsvärde 

Not 8 

Förutbetalda hyror 
Övriga poster 

Not 9 

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 

Kortfristiga placeringar 

Swedbank Robur Räntefond Flexibel 
Swedbank Robur Penningrnarknadsfond 
Nordea Futura 
Nordea Sekura 
Robur Bas Mix 
Robur Allemansfond Komplett 
Premieobligation 
Noterade aktier 
Utgående anskaffningsvärde 

Marknadsvärde 

2019 

0 

200 000 

200 000 

2019-12-31 

35 744 
15 611 
51355 

2019-12-31 

609 532 
83 503 

402 9-16 
61 805 
42 277 
46010 

0 
18264 

1264 337 

1523 204 

2018 

100 960 
100 960 

Arets 
resultat 

30 625 

2018-12-31 

105 630 
22 157 

127 787 

2018-12-31 

609 532 
83 503 

402 9-16 
61 805 
42 277 
46 010 
150-15
18264

1279 382 

1449 059 



Not 10 Förändring av Eget kapital 
Ändamåls-

bestämda
gåvor

Ingående balans
2019-01-01 490 852
Utnyttjade ändamålsbestämda medel -490 852
Erhållna medel bestämda ändamål 506 123
Årets resultat
Utgående balans 506 123 

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster
Summa 

Not 12 Eventualförpliktelser och eventualtillgångar 

Moderföreningen har ett borgensåtagande på Nordea AB, för
dotterbolagets räkning

Jönköping den 27 februari 2020

Balanserat

resultat

10 561 677

-927 059
9 634 618 

2019-12-31 

203 034
51269

197 279
4515 82 

2019-12-31 

300 000 
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Totalt

eget kapital

11 052 529
-490 852
506 123

-927 059
10140 741 

2018-12-31 

189 991
51 009
20 000

261000 

2018-12-31 

300 000 

�w� '-� 

Magnus Oscarsson

Anna-Lena Claesson Kjell Holm

r:'J� 
�1oren

Vår revisionsberättelse har avgivits 2020-03-0-l

A�m�gCadman � 
Auktoriserad revisor Lekmannarevisor 



REVISIONSBERÄTTELSE 

Till årsmötet i SAM-Hjälp 

Org.nr. 826002-2630 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för SAM-Hjälp för år 
2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
"Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den Lekmannarevisor 
revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen 
enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 

uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 

årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa

risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta
verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat. 

Lekmannarevisorernas ansvar 
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Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huru vida årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. 



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 

revision av styrelsens förvaltning för SAM-Hjälp för år 2019. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". 
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 

Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 

en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 

använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har 

en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 

räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 

och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Jönköping den 4 mars 2020 

Anna Grimäng Carlman 

Auktoriserad revisor 

Lekmannarevisor 
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