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Förvaltningsberättelse 2020 

 
1 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 
 

Syfte och mål  
År efter år är Sam-Hjälps stadgar lika aktuella. Föreningens syfte och mål genomsyrar arbetet för såväl 
de anställda som för volontärerna. Allt enligt stadgarna där det enkelt och tydligt uttrycks så här:     
”Att via insamlade medel, bidrag och varor till second hand, 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 2020. 
 
Corona 
Sam-Hjälps verksamhet har påverkats mycket av corona-pandemin. När restriktionerna infördes i 
mars månad fick det en omedelbar och negativ effekt på alla verksamhetsgrenar. De allra flesta av 
volontärerna är i riskgrupp och råddes på grund av det att stanna hemma. Detta gjorde att 
secondhand-butiken stängdes. Möjligheterna för transporter till våra mottagarländer begränsades 
avsevärt på grund av avrådan för resor och olika restriktioner med karantänskrav vid andra länders 
gränser. 

Secondhand-butiken kunde öppnas temporärt under hösten för att sedan stängas igen när hårdare 
restriktioner infördes. Ett antal transporter genomfördes men då inköpta från externa åkerier.   

Alla Sam-Hjälps samarbetspartners hamnade i svårigheter på grund av pandemin och deras 
hjälpbehov ökade. För att om möjligt underlätta för dem, beslutade Sam-Hjälps styrelse, att ha som 
målsättning att trots svårigheterna fortsätta ge det utlovade finansiella stödet. Denna målsättning har 
kunnat fullföljas.    
Under våren var samtliga anställda korttidspermitterade med 60%. 
 
Insamlingssätt 
Sam-Hjälp har ett stort förtroende vilket visar sig på många sätt. En del pengar kommer in via 
försålda varor i Sam-Hjälps secondhand-butik, vilket i år varit en halvering jämfört med 2019.  
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. Gåvor har 
också kommit via Sam-Hjälps hemsida och tillhörande gåvoshop. 
På grund av pandemin har Sam-Hjälps möjligheter att få kollekter vid besök i församlingar, 
föreningar och andra organisationer till stor del uteblivit. 
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Ändamålsbestämda gåvor     
De gåvor som kommit, med ett önskemål om speciell användning, har gått till det önskade ändamålet. 
Andra gåvor har använts där de bäst behövs.  
Sedan 2017 har Sam-Hjälp ändamålsbestämda medel till att bygga ett gemenskapshus i staden Tirgu 
Mures i Rumänien. Projektet är fördröjt, samtal pågår med mottagarorganisationen. 

Med anledning av att Sam-Hjälp under året firade 30-årsjubileum startades en insamling som riktades 
till Somebody Cares verksamhet i Rumänien. Dessa medel kommer att användas till uppbyggnad av 
ett center i samhället Tanca. 
Alla öronmärkta gåvor bokförs på separata resultatenheter för varje ändamål. 

 
Samarbetsorganisationer i Sverige  
Sam-Hjälp får ekonomiskt stöd från ca 30 organisationer. Genom ett gott samarbete låter de sina 
insamlade medel kanaliseras genom Sam-Hjälp. Ödeshög Hjälper, som är en secondhandaffär, har 
valt att ge stöd till projekt i såväl Rumänien som Moldavien. Allianskyrkan i Huskvarna har 
tillsammans med Sam-Hjälp startat upp ett nytt projekt,  ”Ord och handling” i Ukraina.  
Svenska Alliansmissionen har gett stöd till Sam-Hjälps skolprojekt i Rumänien. Sandsjöbygdens 
församlingskrets har överfört gåvor från Erikshjälpen Secondhand i Bodafors. Klockargårdskyrkan i 
Malmbäck har tillsammans med Sam-Hjälp ett engagemang i Bulgarien.  
Nedan finns en uppställning av de fem organisationer som bidragit med de största anslagen,  
uttryckt i Tkr.  
 
Ödeshög Hjälper 160  
Malmbäcks Frikyrkoförsamling 108 
Sandsjöbygdens församlingskrets 80 
Allianskyrkan Huskvarna 77 
Svenska Alliansmissionen 60 

 
Riskbedömningar      
Att bedriva hjälpverksamhet kräver ett intensivt arbete. Dels måste det finnas ett inflöde av pengar 
och insatser i Sverige, dels bygger det på ett förtroendefullt uppbyggt arbete i mottagarländerna. I år 
har Sam-Hjälp fått uppleva hur en pandemi drastiskt har förändrat arbetet såväl i Sverige som i 
utlandet. I tider av förändring är det viktigt att ha ett nära samarbete med sina mottagar- 
organisationer. När inte besök kan genomföras har vikten av muntliga och skriftliga rapporter än 
större betydelse. Täta, skriftliga rapporter med foton samt videosamtal har fått ersätta de 
kontinuerliga besöken. 
Sam-Hjälp bedömer att andra risker kan vara förlorat förtroende, prishöjningar, klimatpåverkan, krig, 
politiska beslut i mottagarländerna mm. 
 
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. 
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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. Målet har varit att fortsätta fördjupa och förstärka mottagarnas möjligheter att fullfölja uppsatta 
syften och mål, men även se till att mottagarna har möjlighet att fortsätta sitt arbete och påverkas så 
lite som möjligt under den pågående pandemin.  
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 
kunna ha kontroll men det ger också en bra information som ofta är mycket 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 sina sociala medier. 
 
Ord och handling 
I början av året kunde det planerade projektet ”Ord och handling” starta i Zhitomir-området i 
Ukraina. Sam-Hjälps samarbetspartner i staden Berdyciv har under många år arbetat med social hjälp 
till ett stort antal familjer. ”Ord och handling” innebär att man utvecklar detta arbete genom att starta 
aktiviteter för barn i ytterligare två samhällen. Därigenom får man kontakt med fler familjer som lever 
i misär och är i stort behov av hjälp.  

I samlingarna för barnen erbjuds anpassade aktiviteter där deras personliga utveckling är i fokus. 
Barnen är också en hjälp i kontakten med föräldrarna. När förtroende byggts blir ofta följden en insyn 
i familjernas svårigheter med sjukdom, missbruk och fattigdom som i många fall tar sig uttryck i stor 
misär. Familjerna får stöd på olika sätt. Det är ofta materiell hjälp men också hjälp med 
myndighetskontakter, samtal, uppmuntran och stimulans för att själva förbättra sin situation. 
 
Corabiastiftelsen  
I december 2019 fick Sam-Hjälp ta emot en gåva från Corabiastiftelsen, Stockholm. Gåvan var riktad 
till barnhem i Rumänien. Pengarna har under 2020 utbetalats till barnhemmen Lidia Home och Dorcas 
Home. Tack vare gåvan kunde Sam-Hjälp, trots pandemins negativa effekter, bibehålla det utlovade 
månatliga ekonomiska stödet till de båda barnhemmen. 

 
Aktiviteter för barn i Moldavien 
Under året har barnen i samhället Hasnasenii Mari kunnat fortsätta samlas. Trots en del 
begränsningar har barnen getts möjlighet till aktiviteter såväl inom- som utomhus. Kunniga och 
engagerade ledare planerar samlingarna där barnens utveckling står i centrum. I lek och aktiviteter 
används pedagogiska hjälpmedel för att ge barnen stimulans till utveckling och självmedvetenhet. 
Under året har ett större antal familjer varit i behov av akut hjälp. Detta har föranlett att fler hembesök 
med stödåtgärder har gjorts och ett större antal matpaket har delats ut.  

Aktiviteterna för barnen i samhället Fintinita tvingades att pausas. Anledningen var avsaknaden av en 
lokal att samlas i. Förhoppningen är att lokalfrågan kan lösas och verksamheten återupptas. 
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Bethany Christian Center, Moldavien 
Bethany Christian Center har under årens lopp utvecklats från att vara ett barnhem till att idag 
fungera som ett hjälpcenter med familjehem, studentboende, skola och stödboende. Organisationen 
arbetar även som en humanitär hjälporganisation med bistånd i ett stort område. Många familjer och 
enskilda får stöttning och hjälp genom uppsökande verksamhet.  
Sam-Hjälp har under många år försett verksamheten med humanitärt material. Under året har ett 
färre antal transporter kunnat sändas till dem p g a olika länders restriktioner med anledning av 
pandemin. För att ta material från Sverige till Moldavien måste ett stort antal landsgränser passeras 
vilket gjort det omöjligt att hantera. 

 
Valoare Plus i Bacau, Rumänien 
 

1.  Skolprojekten 
Valoare Plus är Sam-Hjälps samarbetspartner i staden Bacau i Rumänien. Tillsammans med den har 
Sam-Hjälp under många år erbjudit elever på flera skolor extra undervisning i så kallade skolprojekt. 
Under årets första månader bedrev Valoare Plus skolprojekt i fyra olika skolor.  
Coronapandemin föranledde att skolorna stängdes under flera månader i Rumänien. Möjligheten att 
bedriva undervisning digitalt är starkt begränsad. Barnens behov av stöd ökade. Samtidigt upphörde 
möjligheterna att erbjuda fortsatt stöd i skolprojekten. 

Valoare Plus fick ställa om sin verksamhet och försöka hitta nya sätt att nå barnen. Genom barnen har 
man goda kontakter med familjerna. Fler och fler familjer sökte hjälp och verksamheten förändrades 
delvis till att också stötta familjerna. På grund av den uppkomna situationen förändrades Sam-Hjälps 
ekonomiska support i samförstånd med Valoare Plus. 
 

2.    Secondhand-butik 
Den secondhand-butik som Valoare Plus öppnade under senare delen av 2019, fick ett tufft första år. 
När pandemin orsakade nedstängningar av affärer i Rumänien omfattades också den butiken av det. 
De perioder den kunnat ha öppet har försäljningen gått bra. Secondhand-verksamheten har dessutom 
gett försörjning till en anställd. 

Materialet som säljs i Valoare Plus secondhand-butik kommer till största delen från Slussen i Lagan. I 
samarbete med Sam-Hjälp har flera långtradare kunnat skickas iväg med överskottsmaterial från 
deras secondhand-butik i Lagan. 
 
Hemtjänst i Bistrita, Rumänien 
Organisationen Matsim i Rumänien, som erbjuder hemtjänst till funktionsnedsatta och äldre i staden 
Bistrita med omgivning, har arbetat vidare. Behovet av hjälp i hemmen ökar i takt med att barn och 
barnbarn i allt större utsträckning bryter sig loss från de traditionellt sett starka familjebanden och 
flyttar iväg långt från föräldrahemmet. Reserestriktionerna i samband med pandemin har ytterligare 
påverkat situationen negativt. Det har inneburit färre besök hos sina familjer och därmed också 
mindre materiellt stöd från anhöriga. 
Många av Matsims vårdtagare har haft ett ökat behov av ekonomisk hjälp till mediciner, behandlingar 
och även till mat. 
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Somebody Cares 
Under senare delen av 2019 påbörjade Sam-Hjälp ett samarbete med Somebody Cares, Pitesti, i 
Rumänien. Under de 18 år som organisationen funnits har den byggt upp ett stort förtroende och gett 
ett stort antal människor stöd och hjälp. Den arbetar i tre byar i Pauleasca-dalen, där mestadels romer 
bor. Sam-Hjälp ger månatligt stöd till deras utbildningsprojekt. År 2020 har samarbetet fördjupats, 
flera hjälpsändningar har sänts. Material och mat från Sam-Hjälp har bidragit till att Somebody Cares 
har kunnat fortsätta förmedla hjälp till familjer i behov. 

Utbildningsprojektet har förändrats p g a restriktioner i Rumänien, utbildningen har dels varit stängd 
och dels bedrivits digitalt.   

Arbetet med att färdigställa centret i Tanca, har blivit försenat p g a pandemin. Flera utländska 
arbetsgrupper som var planerade att hjälpa till har ombokats, flyttats fram eller helt avbokats. 
Arbetet har fortsatts med egen personal.  
 
Sam-Hjälps secondhand-butik 
Sam-Hjälps secondhand-butik öppnade i januari med, som tidigare, ordinarie öppettider två dagar i 
veckan. När corona-pandemin slog till tvingades butiken stänga eftersom att nästan samtliga 
volontärer som jobbar i butiken är över 70 år. Från och med 18 mars var butiken stängd resterande del 
av våren och sommaren. 
Efter sommaren gjordes en lyckad värvningskampanj som gav ett gott tillskott av nya volontärer. De 
flesta av dem förvärvsarbetar fortfarande eller är nyblivna pensionärer i åldern 65-70 år. Studerande 
på Bibellinjen på Södra Vätterbygdens Folkhögskola har också varit till god hjälp.  

Genom deras engagemang kunde butiken hållas öppen lördagar under perioden 22 aug – 24 okt. När 
smittspridningen ökade och tuffare restriktioner infördes stängdes den igen och hade därefter enbart 
begränsat öppet under sex vardagar i december. 

Under året har försäljningen på internet ökat framför allt via Tradera. 
 
Ny hemsida 
I början av året lanserade Sam-Hjälp en ny hemsida med tillhörande gåvoshop vilket har varit en 
positiv utveckling och har fört med sig ökade möjligheter till att få ut mer information om 
organisationens arbete samt för privatpersoner och företag att ge gåvor till Sam-Hjälps hjälparbete 
genom att bl a skapa gåvogram eller ge ekonomiskt stöd till ett visst projekt. 

 
Resor 
Alla grenar av Sam-Hjälps verksamhet har påverkats av pandemin. Årligen, allt sedan Sam-Hjälps 
start, har det anordnats studieresor för att besöka olika projekt i utlandet. Dessa resor är alltid väldigt 
intresseväckande och ger ofta en stor inspiration och motivation för fortsatt engagemang. Även under 
2020 var ett antal resor planerade men ingen kunde genomföras.  
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Matpaket 
Inför julen levererade Sam-Hjälp även i år 5 000 mat- och hygienpaket till utsatta familjer i fem länder 
i Östeuropa. Tidigare har 4 250 har packats i Jönköping och 750 i Moldavien. På grund av corona-
pandemin packades detta år även 800 paket i Ukraina (alltså 3 450 i Jönköping).  
Uppdraget att packa matpaket brukar vara populärt bland allt från scouter till pensionärsgrupper. 
Dessa kontaktar Sam-Hjälp tidigt för att inte gå miste om en meningsfull kväll.  
I år satte dock corona-pandemin käppar i hjulet för de flesta av dessa grupper. Arbetet fick 
genomföras av mindre grupper på upp till fem personer och under fler tillfällen. Engagemanget och 
glädjen att hjälpa till var lika stor som tidigare. Det var mycket lätt att få volontärer till detta uppdrag. 
Mat- och hygienpaketen levererades sedan i god tid innan jul till mottagarna som fick uppleva ljus i 
mörkret och att de inte är övergivna mitt i svårigheterna runt pandemin. 
 
Humanitära hjälpsändningar 
Sam-Hjälps långtradare hann rulla många mil under början av året, men när corona-pandemin 
drabbade alla minskade möjligheten att köra transporter med egen bil och egna chaufförer. Beslut togs 
att köpa in transporter från utländska åkeriföretag. Vid 21 tillfällen har en långtradare lastats 
proppfull med material och skickats iväg till åtta olika länder. Sam-Hjälps egen långtradare har utfört 
5 av dessa transporter de övriga 16 har genomförts av andra åkeriföretag. Några transporter har 
utförts i samarbete med andra organisationer och församlingar, bl a Slussen i Lagan och 
Rumänienhjälpen Huskvarna. 
 
Transporterna fördelades enligt följande: 
Rumänien: 9 Lettland: 3 Serbien: 2 Vitryssland: 1 
Ukraina: 2      Bulgarien: 2            Moldavien: 1         Estland: 1 

 
Materiella gåvor 
Sam-Hjälp får under hela året tagit emot gåvor i form av material som kan återanvändas. Att förmedla 
gåvorna till rätt mottagare utgör en stor del av verksamheten. Det allra mesta som skickats under året 
är skänkta gåvor. Det begagnade materialet kommer från kommunala verksamheter, statliga 
institutioner, företag, privatpersoner och organisationer. 
Region Jönköpings län skänkte under 2019 en ambulans som färdigställdes och levererades till staden 
Chisinau i Moldavien.  
När Sam-Hjälp köper in nytt material för att skicka till mottagare i andra länder ger företagen ofta stor 
rabatt. Inköp av stora kvantiteter möjliggör också lägre pris, t ex vid inköp till de många matpaket 
som packas i Sverige och skickas före jul.  
Sam-Hjälps secondhand-butik erbjuder en stor mängd varor av olika slag till sina kunder. Allt som 
säljs i butiken är skänkta gåvor. Materialet som skickas på Sam-Hjälps långtradare är ofta av hög 
kvalité och betingar ett stort värde. Det skulle vara näst intill omöjligt att samla in motsvarande 
summa i pengar för att erbjuda inköp i respektive land. 

 
Anställd personal 
Under året har Marianne Sandqvist avslutat sin halvtidstjänst. Från 1 juli består Sam-Hjälps 
personalstyrka av tre heltidstjänster.  Övriga anställningar har under året varit Jörgen Ruther, 
Anna Lägermo och David Öhgren. Under månaderna april, maj och halva juni var Sam-Hjälps 
personal korttidspermitterade 60%. 
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/048e071d-5206-4036-9ec0-d39b56c47ddf

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Sida 9 av 22 
 

3 RESULTAT OCH STÄLLNING 
 
De totala intäkterna har under det gångna året uppgått till 6,5 milj kr. Med dessa pengar har ett stort 
antal projekt kunnat stödjas i de åtta olika länder där Sam-Hjälp har verksamhet.   
 

Oavlönat arbete 
Utöver det som inkluderas i intäkterna finns också ett stort värde oavlönade arbetstimmar. 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 på en mycket låg nivå. 
 

Gåvor av olika slag 
Värdet på materialet som skickats iväg på Sam-Hjälps 21 hjälpsändningar är 8,5 milj kr varav det 
skänkta värdet uppskattas till 6,8 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 
reparationer. 
 

Testamente 
Ett testamente som inkom 2019 har Sam-Hjälp under året fått del av. Juridisk kvalificerad personal, 
anlitad av begravningsbyrån, har handlagt ärendet. 
    

Omsättning 2020 i dotterbolaget 
Nettoomsättningen i det av Sam-Hjälp helägda aktiebolaget, Sam-Hjälp Transport AB, har under  
år 2020 uppgått till närmare 0,4 milj kr. (Föreg år 1,4 milj kr) 
 
Flerårsjämförelse, Sam-Hjälp (Tkr)     

År 2020 2019 2018 2017 

Insamlade medel  5 134 4 681 5 788 5 035 

Försäljning Second hand  804 1 622 1 549 1 595   

Antal medlemmar  906 1 049 1 046 1 002 

Frivilligarbetare, personer  174 193 179 165 

Ändamålskostnader som redovisas   
till Svensk Insamlingskontroll  13 063 17 266 16 635 14 049 
 

Placeringspolicy  
Under året har Sam-Hjälps styrelse diskuterat den sedan tidigare fastställda placeringspolicyn och 
beslutat att också i fortsättningen följa den. Sam-Hjälp använder sig inte av derivat-instrument. 
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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. Med stort ansvar och glädje används detta i markandsföringssyfte. Sam-Hjälps låga 
administrativa utgifter, beror i huvudsak på alla volontärers stora insatser. 
 
 
 

4 MEDLEMMAR 
 
Det är en styrka för Sam-Hjälp att ha många 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 2020 var det 906 medlemmar som betalade medlemsavgiften på 150 kr. Det är en minskning 
med 143 personer jämfört med föregående år.  
Anledningen till minskningen kan vara det färre antalet tillfällen för att entusiasmera nya medlemmar 
och även påminna tidigare medlemmar om att betala medlemsavgift. Det har gått ut skriftlig 
information ett par gånger om detta under året. Medlemmarna har även fått skriftlig information om 
verksamheten i form av större utskick fyra gånger under året. 
 

Frivilligarbetare 
En av Sam-Hjälps styrkor och stora välsignelser är tillgången på volontärer. För dessa har 2020 varit 
ett annorlunda år. Antalet registrerade frivilligarbetare har under året varit 174 personer. I och med 
att secondhand-butiken stängde blev många av med sitt regelbundna volontärsuppdrag att ta hand 
om inkommande varor, förbereda butiken och att hålla den öppen. 
Under olika perioder har vi dock kunnat ha verksamheten öppen för ett begränsat antal volontärer,  
t ex inom sortering och packning av kläder för humanitär hjälp, lastning av hjälptransporter, skötsel 
av fordon och lokaler, kontorsarbete, visst butiksarbete och en del tillfälliga uppdrag. 
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5 HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR 
 

Utbildning 
Sam-Hjälp Transport AB har anordnat en yrkesförarkompetens, YKB-utbildning, för 
lastbilschaufförer. Utbildningen vände sig till de chaufförer som behövde förnya sin YKB. 
Brandsäkerhetsutbildning för samtliga frivilligarbetare i secondhand-butiken genomfördes vid två 
tillfällen under året. 
 

Hållbarhetsarbete         
Engagemanget för klimat och miljö är fortsatt stort i Sam-Hjälps verksamhet. Hela idén att 
återanvända begagnat material är helt i linje med såväl försäljning i secondhand-butik som 
hjälpsändningar. Sam-Hjälp är en aktiv aktör i återvinningsarbetet. Såväl Sam-Hjälp som det allmänna 
hållbarhetsarbetet för vår framtida miljö är vinnare i det arbetet. 
Som exempel kan nämnas att ett stort antal metallsängar från vårdinrättningar har kunnat 
återanvändas och ett flertal skolor har med glädje noterat att Sam-Hjälp kan skicka skolbänkar m m 
till skolor i Östeuropa. Jönköpings kommun fortsätter också att tillhandahålla material från 
sortergårdarna vilket Sam-Hjälp kan ta vara på.  
Sam-Hjälp Transport AB:s lastbil är miljövänlig med låg energiförbrukning och låga utsläpp. När 
utlandstransporterna är utförda utnyttjas lastbilarna lastkapacitet för transport av gods tillbaka till 
Sverige. Detta kan göras tack vare innehav av tillstånd för yrkesmässig trafik. 
 
 

 

6 FRAMTIDA UTVECKLING 
 

Behov   
I de länder där Sam-Hjälp arbetar idag kan man se ett långtgående behov också i framtiden. 
Rapporter från Sam-Hjälps mottagarorganisationer är samstämmiga i att corona-pandemin och 
följderna av denna kommer innebära att deras behov och stöd kommer fortsätta att vara stort. 
Mottagarorganisationerna ger en likstämd 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 Sam-Hjälps mottagarorganisationer som fått hjälp 
från utlandet. 
 

Romernas situation 
Så gott som alla över hela jorden har påverkats negativt av corona-pandemin. De redan svaga och 
utsatta i samhället har fått det ännu värre. Detta gäller i hög grad romerna.  
För dem som tidigare försörjt sig genom sporadiska dagsverken eller att samla skrot för återvinning 
har situationen försämrats. På grund av utegångsförbud har möjligheter att hitta arbete uteblivit. 
Arbetstillfällen har också försvunnit när mindre industrier påverkats av pandemins effekter. De romer 
som försörjt sig på att sälja egenhändigt tillverkade varor har inte fått sälja sina varor på gator och 
torg på grund av smittorisk. 
Sam-Hjälp bedömer att behovet av hjälp har ökat istället för minskat under det gångna året. 
Ambitionen att hjälpa romerna i deras hemländer kvarstår. Arbetet med fattigdomsbekämpning 
måste också i fortsättningen gå hand i hand med attityd-påverkansarbete och bekämpning av 
korruption. 
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Utbildning 
Sam-Hjälp kommer också i fortsättningen att sträva efter att alla barn ska kunna börja skolan, få stöd 
för att klara den och fullfölja den. Genom de utbildningsinsatser som görs är Sam-Hjälp med och 
skapar bestående förändringar. 
Sam-Hjälps ambition är att fortsätta att bedriva skolprojekt tillsammans med sina 
mottagarorganisationer. Sam-Hjälps önskan är att starta fler skolprojekt liknade de befintliga. 
När det gäller barn finns det ingen bättre hjälp att ge än att skapa förutsättning för utbildning. 
 

Vedprojekt i Moldavien 
Tillsammans med Bethany Christian Centre i Chisinau Moldavien påbörjade Sam-Hjälp ett vedprojekt 
under slutet av 2020. Det omfattar 20 familjer som får ved eller kol för uppvärmning av sina bostäder 
under vintermånaderna. 
Levnadsförhållandena är svåra för många familjer under vintern. De bor i dåligt byggda hus där 
isolering saknas helt. När vinterkylan kommer ökar bekymren och kostnaderna drastiskt. Att köpa 
ved eller kol för uppvärmning är en stor utgift. Familjerna som får hjälp med uppvärmning av sina 
bostäder har alla redan innan vinterns påfrestningar svårt att klara de dagliga utgifterna för 
livsuppehället.  

 
 

 

7 FÖRVALTNING 
 

Styrelse     
Styrelsen har bestått av: Anna-Lena Claesson, Maivor Evaldsson, Andréas Flygare, Kjell Holm,  
Hans Jaldemark, Magnus Oscarsson och Gert Thorén. Utöver dessa ingår också Börje Claesson och 
Ulrika Hyltbring i styrelsen. De senare är utsedda av Svenska Alliansmissionen. 
Under året har styrelsen haft tio sammanträden varav två telefonmöten och sex digitala möten via 
Teams. Ingen i styrelsen har fått någon ersättning för sitt uppdrag varken såsom sammanträdesarvode 
eller reseersättning. 
   

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.  
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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 
www.samhjalp.se.      

Sam-Hjälp Biståndscenter är beläget på Kungsängsvägen 5, 554 56 Jönköping. 
Secondhand-butiken finns på samma adress.    

Föreningen Sam-Hjälps ekonomiska resultat och ställning för 2020 är presenterad i efterföljande sidor 
med resultat- och balansräkningar och tillhörande bokslutskommentarer.  
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    RESULTATRÄKNING   NOT   2020   2019   
                      
                      
    Verksamhetsintäkter               
      Medlemsavgifter       136 000   157 350   
      Gåvor     2   5 134 651   4 681 577   
      Nettoomsättning   3   815 146   2 046 916   
      Övriga verksamhetsintäkter     375 542   449 878   
    Summa verksamhetsintäkter     6 461 339   7 335 721   
                      
    Verksamhetskostnader 4, 5           
      Ändamålskostnader       -5 636 272   -7 326 008   
      Insamlingskostnader     -125 252   -445 539   
      Administrationskostnader     -412 861   -499 836   
    Summa verksamhetskostnader     -6 174 385   -8 271 383   
                      
    Verksamhetens resultat     286 954   - 935 662   
                      

    
 
Resultat från finansiella investeringar           

      Övriga ränteintäkter och liknande             
      resultatposter       20 926   24 815   
      Räntekostnader och liknande poster   -349   -942   
    Summa resultat från finansiella investeringar   20 577   23 873   
                      
    Årets resultat        307 531   -911 789   
                      
                      
    Förändring av ändamålsbestämda medel           
                      
    Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)   307 531   -911 789   
    Utnyttjande av ändamålsbestämda medel    506 123   490 853   
    Ändamålsbestämning av medel     -491 134   -506 123   

    Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital                    322 520   -927 059   
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BALANSRÄKNING   NOT   2020-12-31   2019-12-31   

                 
TILLGÅNGAR               
                  
Anläggningstillgångar               
        
Finansiella anläggningstillgångar             
Andelar i koncernföretag 6   100 960   100 960   
Andra långfristiga fordringar                         7  200 000   200 000   
Summa anläggningstillgångar     300 960   300 960   
                  
        
Omsättningstillgångar               
                  
Kortfristiga fordringar               
Kundfordringar       346 200   94 000   
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter     8   35 828   51 355   
          382 028   145 355   
                  
Kortfristiga placeringar   9   1 271 024   1 264 337   
                  
Kassa och bank       9 210 927   9 237 127   
                  
       
Summa omsättningstillgångar     10 863 979   10 646 819   
                  
SUMMA TILLGÅNGAR       11 164 939   10 947 779   
                  
                  
                  
EGET KAPITAL OCH SKULDER             
                  
Eget kapital     10           
Ändamålsbestämda medel     491 134   506 123   
Balanserat resultat       9 957 138   9 634 618   
          10 448 272   10 140 741   
                  
Kortfristiga skulder               
Leverantörsskulder       67 539   68 202   
Skulder till koncernföretag     -   80 361   
Övriga kortfristiga skulder     458 967   206 893   
Upplupna kostnader och förutbetalda             
intäkter     11   190 161   451 582   
          716 667   807 038   
                  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   11 164 939   10 947 779   
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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. 
 
 

Resultaträkningen 
 

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. 
 

Medlemsavgifter 
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. Intäkterna 
redovisas till försäljningsvärdet. 
 

Verksamhetskostnader 
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och 
administrationskostnader. 
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Ändamålskostnader 
Ändamålskostnader är sådana kostnader som hänför sig till föreningens uppdrag enligt dess stadgar. 
Häri ingår även fördelade administrativa kostnader till den del de hänförs till hjälpverksamheten. 
 

Insamlingskostnader 
Insamlingskostnader 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 räntebärande, 
till anskaffningsvärde med 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 anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Då samtliga handelsvaror utgöres av gåvor har lagervärdet 
satts till noll. 
 

Ändamålsbestämda medel 
I 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       2020   2019   
                        
  Gåvor som redovisats i resultaträkningen är insamlade från           
  Allmänheten                   
    Penninginsamlingar         4  039 764    3 675 414   
    Testamenten           317 460   195 015   
                       
  Andra organisationer                 
    Ödeshög Hjälper           160 000   231 000   
   Malmbäcks Frikyrkoförsamling    108 000  42 500  
    Sandsjöbygdens församlingskrets       80 000   60 000   
    Huskvarna Alliansförsamling       77 000    -   
    Svenska Alliansmissionen       60 000   80 000   
    Råslätts Församlingsgemenskap       -   116 000    
    Equmeniakyrkan Hovslätt         37 000   49 000    
    Övriga, ett trettiotal organisationer     255 427   232 648   
                5 134 651   4 681 577   
    
  Av ovanstående belopp har 3 653 555  kr (fg å 4 270 634 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, annons-   
  utrymme, hyra och ideellt arbete. För att ändå ge en bild av dessa gåvor har följande   
  schabloner använts vid beräkningen.             
                        
  Kläder som skänkts vidare       25 kr/kg   25 kr/kg   
  Övriga gåvor har värderats till ett försiktigt marknadsvärde           
                        
  Insamlande medel (uppskattade belopp  - ej bokfört)           
  Gåvor som skänkts vidare         6 751 144   9 388 760   
  Subventionerad hyra mm         676 000   552 000   
                7 427 144   9 940 760   
                        
  Summa insamlade medel       12 561 795   14 622 337   
                        
  Värdet av frivilligt arbete utan ersättning ingår inte i beloppet           
                        
                        
  Not 3 Nettoomsättning       2020   2019   
                        
  Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande             
  Secondhandbutik         803 646   1 622 263   
  Arrangerade resor och liknande       11 500   424 653   
                815 146   2 046 916   
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  Not 4 Medeltal anställda, personalkostnader och arvoden.       
                        
  Medeltal anställda   2020     2019       
                        
          Antal Varav   Antal   Varav   
          anställda män   anställda   män   
                        
  Anställda i Sverige i föreningen 3 66%   4   50%   
                        
  Könsfördelning bland styrelseledamöter             
  och ledande befattningshavare 2020     2019       
                        
          Antal på Varav   Antal på   Varav   
          balansdagen män   balansdagen   män   
                        
  Styrelseledamöter   9 67%   9   67%   
  Ledande befattningshavare 2 100%   2   50%   
                        
                        
  Löner och andra ersättningar och 2020     2019       
  sociala kostnader                 
          Löner och  Sociala   Löner och  Sociala   
            andra  kostnader   andra  kostnader   
          ersättningar (varav pen-   ersättningar (varav pen-   
            sionskostnader)   sionskostnader) 
                        
          1 165 785 384 362   1 304 197   468 043   
            (93 255)       (90 775)   
                        
  Utav Sam-Hjälps lönekostnader avser  736 732 kr (fg å 592 701 kr) lön till ledande befattnings-   
  havare.                    
  Styrelsens ledamöter har ej erhållit något arvode.           
                        
  Ideellt arbete                   
  Under året har 174 (193) 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       2020   2019   
                        
  Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:           
  Inom 1 år           452 496   462 636   
  1-5 år           756 110   738 880   
  Summa           1 208 606   1 201 516   
                        
  Sam-Hjälp leasar kontorslokaler samt datorer och annan kontorsutrustning. Kostnadsförda   
  leasingavgifter under året uppgick till 504 416 kr (fg å 498 601 kr)         
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  Noter till balansräkningen               
                        
  Not 6 Aktier och andelar i dotterbolag   2020   2019   
                        
  Ingående anskaffningsvärde       100 960   100 960   
  Utgående anskaffningsvärde       100 960   100 960   
                        
  Företagets namn   Organisationsnummer Säte       
  Sam-Hjälp Transport AB   556567-3034   Jönköping       
                        
  Innehavets omfattning:                 

  Företagets namn   Antal Kapital   
Eget 

kapital   
Årets 

resultat   
          andelar andel           
  Sam-Hjälp Transport AB   1 000 100%   491 506   -115 372   
                        
  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  
                                                                                                                                            2020                  2019  
   
 Ingående anskaffningsvärde                                                                                     200 000                           0  
 Tillkommande fordringar                                                                                                     -                 200 000    
 Utgående anskaffningsvärde                                                                                   200 000                200 000  

                     
                        
                        
  Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna           
      intäkter       2020-12-31   2019-12-31   
                        
  Förutbetalda hyror         35 828   35 744   
  Övriga poster           -   15 611   
                35 828   51 355   
                        
                        
  Not 9 Kortfristiga placeringar     2020-12-31   2019-12-31   
                        
  Swedbank Robur Räntefond Flexibel     609 532   609 532   
  Swedbank Robur Penningmarknadsfond     83 503   83 503   
  Nordea Futura           402 946   402 946   
  Nordea Sekura           61 805   61 805   
  Robur Bas Mix           42 277   42 277    
  Robur Allemansfond Komplett                  46 010   46 010    
                    
  Noterade aktier           24 951               18264   
  Utgående anskaffningsvärde       1 271 024   1 264 337   
  Marknadsvärde           1 579 424   1 523 204   
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  Not 10 Förändring av Eget kapital             
            Ändamåls-   Balanserat   Totalt   

            
bestämda 

gåvor   resultat   eget kapital   

  
Ingående balans 
2020-01-01       506 123   9 634 618   10 140 741   

  Utnyttjade ändamålsbestämda medel -506 123       -506 123   
  Erhållna medel bestämda ändamål   491 134       491 134   
  Årets resultat           322 520   322 520   
  Utgående balans     491 134   9 957 138    10 448 272   
                        
                        
  Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda           
      intäkter       2020-12-31   2019-12-31   
                        
  Upplupna semesterlöner         129 479      203 034   
  Upplupna sociala avgifter       40 682   51 269   
  Övriga poster           20 000   197 279   
  Summa           190 161   451 582   
                        
                        
  Not 12 Eventualförpliktelser och eventualtillgångar   2020-12-31   2019-12-31   
                        
  Moderföreningen har ett borgensåtagande på Nordea AB, för           
  dotterbolagets räkning         300 000   300 000   
                        
                        
 Not 13   Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
            
 Sam-Hjälps verksamhet är kraftigt påverkad av corona-pandemin.   
 Öppethållandetiderna i secondhand-butiken är väsentligt minskade.   
 Möjligheterna för transporter till våra mottagarländer är avsevärt begränsade på grund av avrådan  
 för resor och olika restriktioner med karantänskrav vid andra länders gränser.  
 Målsättningen är att fortsätta ge de utlovade finansiella stöden.  
 Sam-Hjälp följer löpande utvecklingen av pandemin i syfte att så snart möjligt återgå till normal  
 verksamhet.  
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  Jönköping den 25 februari  2021               
 
                        
                        
                        
  Börje Claesson     Anna-Lena Claesson   Kjell Holm       
  Ordförande                   
                         
                        
                        

  
Hans 
Jaldemark     Andréas Flygare   Maivor Evaldsson   

                        
 
                        
                        
                        
  Magnus Oscarsson   Gert Thorén   Ulrika Hyltbring   
                        
  
 
 
                        
  Vår revisionsberättelse har avgivits 2021-             
                        
  
                        
                        
  Anna Grimäng Carlman   Benny Alvarsson   Jan-Gustaf Wikberger   
  Auktoriserad revisor   Lekmannarevisor   Lekmannarevisor   
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