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Förvaltningsberättelse 2021 

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 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 2021. 

Corona 
Sam-Hjälps verksamhet har under hela året påverkats på alla områden av den pågående Corona-
pandemin.  

Våra möjligheter att besöka församlingar och föreningar här i Sverige har varit så gott som obefintliga. 
Detta har medfört minskade möjligheter till marknadsföring och kollekter. 

En annan inkomstkälla brukar vara insamlingar vid födelsedagsfester och minneshögtider. Alla 
offentliga samlingar av det slaget har begränsats av Folkhälsomyndighetens restriktioner vilket 
inneburit att gåvorna även i år minskats. 
Vår secondhand-butik hade helt stängt under januari månad. Under delar av året har det varit 
restriktioner vad det gäller antalet kunder som samtidigt har fått vistas i lokalen. Det har inneburet ett 
färre antal kunder totalt. 
Våra hjälpsändningar med lastbil till de olika länderna har påverkats av respektive lands särskilda 
restriktioner. Detta har till viss del begränsat oss. 
Avrådan att resa till andra länder har gjort att uppföljning av våra olika projekt inte kunnat göras med 
fysiska besök i den utsträckning som varit önskvärt. Dessutom är antalet vaccinerade i våra 
mottagarländer lågt vilket blir en riskfaktor för oss vid besök. 
Sam-Hjälps volontärer har uppmanats att iaktta försiktighet och att följa gällande restriktioner. 
Somliga ingår i kategorin riskpersoner och har av den anledningen inte deltagit i Sam-Hjälps 
verksamhet. 
Våra samarbetspartner har gett oss många rapporter om ett försvårat ekonomiskt läge orsakat av 
pandemin. Hjälpbehoven har ökat. 

Insamlingssätt 
Sam-Hjälp har genom åren utvecklat många olika sätt att få in gåvor. Detta har visat sig värdefullt nu i 
pandemitider när en del insamlingsmöjligheter har stängts. 
Secondhand-butiken har under året gett goda inkomster trots att den var stängd under januari månad. 
Kollekter, födelsedagsgåvor och gåvor insamlade vid minneshögtider brukar ge oss betydelsefulla 
bidrag till verksamheten. 
Med tacksamhet noterar vi att det varit en tydlig ökning av gåvor från enskilda gåvogivare. Ett stort 
antal givare är trogna givare varje månad. 
På Sam-Hjälps hemsida finns en gåvoshop där man kan också ge en gåva för att ge stöd till ett valt 
projekt. 
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Ändamålsbestämda gåvor 
De gåvor som getts med 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. Eftersom projektet blivit fördröjt i många år och är heller inte aktuellt i nuläget har 
Sam-Hjälps styrelse tillsammans med bidragsgivare beslutat att flytta delar av de ändamålsbestämda 
medlen från detta projekt till uppbyggnad av center i samhället Tanca.  
År 2020 startade Sam-Hjälp sin jubileumsinsamling till Somebody Cares verksamhet i Rumännien, 
denna insamling har fortsätt även under 2021. Målet för insamlingen var 300 000 kronor, vilket vi 
nästan nådde upp till under dessa två år. Sam-Hjälps styrelse har valt att avsluta insamlingen. 
Samtliga pengar kommer att gå till uppbyggnad av ett humanitärt center.  
Alla öronmärkta gåvor bokförs på separata resultatenheter för varje ändamål. 

Samarbetsorganisationer i Sverige 
Sam-Hjälp får ekonomiskt stöd från ca 30 organisationer. Tack vare ett gott och förtroendefullt 
samarbete låter de sina insamlade medel kanaliseras genom Sam-Hjälp. Råslätts 
församlingsgemenskap avvecklade sin secondhand-butik Fyndet under 2020 och överskottet skänktes 
till Sam-Hjälps arbete. Klockargårdskyrkan i Malmbäck har tillsammans med Sam-Hjälp ett 
engagemang i Bulgarien.  Ödeshög Hjälper, som är en secondhand-butik, har valt att ge stöd till 
projekt i såväl Rumänien som Moldavien. Allianskyrkan i Huskvarna stöder Sam-Hjälps projekt, ”Ord 
och handling” i Ukraina. Sandsjöbygdens församlingskrets har överfört gåvor från Erikshjälpen 
Secondhand i Bodafors.  

Nedan finns en uppställning av de sex organisationer som bidragit med de största anslagen, 
uttryckt i Tkr.  

Ödeshög Hjälper 215 Allianskyrkan Huskvarna 76 
Malmbäcks Frikyrkoförsamling 180 Sandsjöbygdens församlingskrets 60 
Råslätts församlingsgemenskap 93 Svenska Alliansmissionen 60 

Riskbedömningar 
De två senaste åren har så gott som jordens alla länder varit lamslagna av Corona-pandemin. En 
händelse som ingen i hela världen kunde förutse. Troligen kommer även år 2022 präglas av 
pandemin. Detta gör oss starkt påminda om hur sårbara vi är inför liknande händelser.  
Den senaste tidens drastiska prishöjningar här i Sverige på såväl diesel som elektricitet innebär ökade 
kostnader. Liknande höjningar är att räkna med också i framtiden vilket kommer att påverka Sam-
hjälps verksamhet.  

En politisk oro har präglat många av östra Europas länder en längre tid.  Den politiska oro som nu 
råder i Ukraina är allvarligare än tidigare och ett överhängande hot om krig är aktuellt. Blir läget mera 
spänt eller om krig utbryter kommer hjälpbehovet att öka samtidigt som vår möjlighet att få in 
humanitär hjälp i landet kommer att minska. 
Begränsade möjlighet att resa och möta våra partners gör samarbetet och kontrollmöjligheterna 
svårare. Att ingå och starta nya projekt är svårare om inte fysiska möten kan hållas.  

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 ge aktuell information om Sam-Hjälps verksamhet. Flera 
av våra mottagarorganisationer delar också många foton på sina sociala medier. 

”Ord och handling”, Ukraina 
Det politiska läget och hotet om invasion från Ryssland påverkar det dagliga livet i Ukraina. För Sam-
Hjälps samarbetspartner i staden Berdyciv har det inneburit ett ökat tryck på behovet av hjälp. När 
statens ekonomiska resurser dräneras av utgifter för militär upprustning får det konsekvenser för 
socialt utsatta hushåll som barnfamiljer, ensamstående, pensionärer, funktionshindrade och sjuka. 
I projektet ”Ord och handling” har man under året arbetat i och runt staden Berdyciv i Zhitomir-
regionen. På tre olika platser samlar man barn till aktiviteter. Genom barnen får man bra kontakt och 
inblick i familjerna. Ett stort antal familjer är i behov av hjälp och stöttning.   
Med hjälpsändningarna från Sam-Hjälp kommer kläder, mat, hygienartiklar, skor, möbler mm som 
distribueras till de mest behövande.  
En av effekterna av projektet är att det vuxit fram ett mentorskap. Med regelbundna besök i familjerna 
ger man inspiration och undervisning till att ta större del och ansvar för barnen, att sköta renlighet och 
matlagning på ett bättre sätt i hemmen. Familjerna får också hjälp till kontakter med myndigheter, 
skola, sjukvård och annat. I många familjer har man fått se förbättrad psykisk hälsa och bättre 
ekonomiska möjligheter. 
Detta arbete stöds av Huskvarna Allianskyrka och Sam-Hjälp. Pengarna går dels till kostnader för 
aktiviteternas genomförande, dels till lön för anställda. I projektet är också volontärer involverade. 
Inför julen packades 800 matpaket i Berdyciv som bekostades av Sam-Hjälp. Dessa delades ut till 
familjer och ensamma som lever långt under existensminimum. Det är en uppskattad gåva materiellt 
sett men det ger också glädje och hopp. I ett land som präglas av daglig rädsla för krig betyder gåvan 
också kärlek och tro på en framtid. 

Drochia, Moldavien 
Olika utredningar kan ge varierande resultat men samstämmigt är att Moldavien är Europas fattigaste 
land eller ett av de fattigaste. Därför är Sam-Hjälps engagemang i Moldavien helt rätt och av intresse 
att utöka. 
Vilket också har skett under året. Nu stöder Sam-Hjälp sociala projekt i tre olika samhällen utanför 
staden Drochia i norra delen av Moldavien. Under några år har man byggt upp en verksamhet i 
samhället Hasnasenii Mari. Man anordnar samlingar för barn, ungdomar och vuxna. Två gånger i 
veckan har man ett gediget och utvecklande program för barn i skolåldern. Samlingarna avslutas med 
ett tillagat näringsrikt mål mat. Det kommer ca 30-40 barn till varje samling.  
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Till flera hushåll i samhället ges hjälp varje månad med mat och hygienmaterial. De får också stöd för 
att skapa ett mer organiserat och strukturerat liv i syfte att öka den sociala, psykiska och fysiska 
hälsan. Insatserna i samhället har gett positiva resultat, de har haft märkbara effekter bland både barn 
och vuxna.  
Med detta som modell har Sam-Hjälps samarbetspartner startat arbete i ytterligare två samhällen. 
Tack vare möjligheten att köpa in ett samlingshus i vardera orten har man kunnat påbörja aktiviteter 
för barn och vuxna. De satsar också på hembesök och hjälp med mat till ensamma äldre och 
funktionshindrade. De ger den socialhjälp som samhället är i avsaknad av. 

Sam-Hjälp ger ekonomiskt stöd till dessa tre projekt varje månad och är den enda understödjaren. 

Bethany Christian Center, Moldavien 
I Moldaviens huvudstad, Chisinau, är Bethany Christian Center Sam-Hjälps samarbetspartner. De har 
ett omfattande socialt arbete och deras kontaktnät är stort. De är aktiva i många olika hjälpprojekt som 
riktar sig till ett stort antal barn, familjer och ensamstående som får hjälp. 
För andra vintern i rad gav Sam-Hjälp pengar till uppvärmning av familjebostäder. För ca 100 000 kr 
har mottagarorganisationen köpt in ved och kol som distribuerats till behövande. Detta för att 
underlätta för familjerna att ha råd med uppvärmning av sina hem under de kallaste månaderna.  

Sam-Hjälp har också i år gett pengar för inköp av mat och hygienvaror. Dessa har packats och 
distribuerats inför julen till 750 behövande familjer. En del har möjlighet att själva hämta i kyrkan 
andra får ett hembesök av volontärer som överlämnar gåvan.  

I kontakten med människorna när ved och matpaket överlämnas möts ofta volontärerna av andra 
behov som de också försöker åtgärda. Det kan vara barn som behöver kläder för att kunna gå i skolan, 
äldre som saknar tillgång till mediciner eller vattenledningar som är sönderfrusna.  
Bethany Christian Center startade på 1990-talet med ett barnhem. De utvecklas för varje år, idag är de 
en organisation med ett stort antal verksamhetsgrenar. De arbetar målinriktat och professionellt med 
många biståndsprojekt. 

Covasna gruppboende, Rumänien 
Detta är ett nytt projekt i Rumänien. Sam-Hjälp har i alla år varit huvudsponsor för barnhemmet i byn 
Olteni utanför staden Sfinthu Gheorghe. Redan 2008 när Rumänien blev medlem i EU fick de 
direktiven att stänga de stora, illa beryktade barnhem som funnits i landet under många år. Det har 
tagit många år och diskussionerna har varit långa men under året var detta ett faktum. Barnhemmet 
Olteni stängdes och barnen blev omplacerade. Ambitionen var att så långt som möjligt återförena 
barnen med deras familjer. För de barn som man inte hittat någon annan lösning för öppnades tre 
olika gruppboende belägna i två olika städer. Det bor 15 barn i vardera hus. 
Omställningen var katastrofal för barnen, de har alla någon utvecklingsstörning. Förhoppningen är 
dock att de nya boendena ska ge barnen en trygg och utvecklande uppväxt. 

Sam-Hjälp har beslutat att fortsätta hålla kontakten och vid behov stödja dessa gruppboenden. 

Valoare Plus i Bacau, Rumänien 

1. Skolprojekten
Valoare Plus är Sam-Hjälps samarbetsorganisation i staden Bacau i Rumänien. Tillsammans med den 
har Sam-Hjälp under många år erbjudit elever på flera skolor extra undervisning i s k skolprojekt.  
Under större delen av år 2021 har Valoare Plus haft digitala lektioner kombinerat med vissa fysiska 
träffar. Allt förenligt med de restriktioner som funnits i Rumänien. I oktober kunde man starta med 
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flertalet lektioner igen. Valoare Plus har under hela året försökt se till barnens bästa och anpassat sitt 
stöd för att på bästa sätt hjälpa och stärka barnens utveckling. Tre skolprojekt har bedrivits i byarna 
Luncani, Margineni och Izovare. Ca 80 barn har fått stöd, mat och undervisning. 
Rapporterna visa att skolprojekten har gett effekt för barnen, fler barn har kunnat fullfölja sin 
skolgång. Sam-Hjälp har under året anpassat sitt ekonomiska stöd till Valoare Plus, allt efter som 
förutsättningarna förändrats och nya behov uppstått. 

2. Secondhand-butik
Sam-Hjälp har, tillsammans med secondhand-butiken Slussen i Lagan, fortsatt att ge materiellt stöd
till Valoare Plus secondhand-butik.
Valoare Plus har under året haft sin secondhand-butik i gång, omfattningen har styrts av de corona-
restriktioner som gällt i Rumänien. Försäljningen har gått bra och ger ett viktigt tillskott till övrig 
verksamhet i Valoare Plus, t ex projektet Stay Free, som är förebyggande information om human 
trafficking, men också stöd till deras sociala projekt bland hemlösa i staden Bacau. 

Valoare Plus hyr lokaler för sin secondhand-verksamhet. Lokalerna börjar bli för små och samtal 
pågår om att kunna hyra mer hos befintlig hyresvärd eller om man ska titta efter något annat för att 
kunna utveckla sin verksamhet.  

Hemtjänst i Bistrita, Rumänien 
Organisationen Matsim i Rumänien erbjuder hemtjänst till funktionsnedsatta och äldre i staden 
Bistrita med omgivning. I teamet som besöker vårdtagarna ingår doktor, sjuksköterskor, 
socialassistent, nutritionist och vårdbiträde. Matsim erbjuder en omfattande vård. Man bedömer 
vårdtagarnas medicinska hälsostatus och utreder genom provtagningar också deras näringsbehov. 
Stor vikt läggs också vid att vårdtagarna ska behålla sin fysiska rörlighet genom övningar och 
aktiviteter.  

Vårdteamet har under 2021 fått anpassa sin verksamhet, för att följa de gällande corona-
restriktionerna. Genom telefonsamtal har kontakten med isolerade vårdtagare fortsatt, på det sättet 
har man kunnat förmedla både medicinskt och psykologiskt stöd. Under perioder har även Matsim 
ombesörjt leveranser med lagad mat till de mest isolerade. Transporter till och från vaccinations-
centraler har ordnats.  
Sam-Hjälp stöder Matsims hemtjänstprojekt ekonomiskt varje månad. Utöver det har 
hjälpsändningarna från Sam-Hjälp bidragit till att Matsim haft möjlighet att hjälpa fler och även 
kunnat ge materiell hjälp. 

Somebody Cares, Rumänien 
Sam-Hjälp och Somebody Cares samarbete har fortsatt att fördjupas under 2021. Somebody Cares 
arbete utförs i tre byar i Pauleasca-dalen i Rumänien. Där bor mestadels romer. 
Organisationens arbete är indelat i utbildning, socialt arbete och evangelisation. Sam-Hjälp stöder 
varje månad utbildningsprojekten med en stor summa pengar. 
I det stora centret i byn Troislav bedrivs ett stort utbildningsprogram med flera anställda. Hit kommer 
regelbundet ca 100 elever fyra dagar i veckan för extra undervisning och stöd från utbildade lärare. 
Den femte dagen kommer de elever som under veckan visat sig behöva ytterligare stöd. Bedömningen 
av vem som behöver extra stöd görs tillsammans med lärare från den lokala skolan. På centret får 
varje elev också ett mål lagad mat. Övervägande delen av barnen kommer från romska familjer. De 
goda resultaten i skolprogrammet har resulterat i att fler och fler av de rumänska familjerna vill att 
deras barn ska få vara med. Tack vare detta har verksamheten utvecklats till att även vara ett 
integrationsprogram. 
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På centret erbjuder man också utbildning för vuxna. Här finns många möjligheter till olika 
yrkesutbildningar. Tack vare mark och ett stort växthus kan man lära ut grönsaks- och fruktodling. I 
en verkstad ordnar man utbildningar inom jordbruk och trä och mekanik. Detta skapar bättre 
förutsättningar för människor att få ett arbete.  
Under 2021 har Sam-Hjälp skickat flera hjälpsändningar med bl a mat, kläder och möbler. Detta har 
bidragit till att Somebody Cares har kunnat öka sitt stöd till behövande. Under den svåraste tiden med 
restriktioner var många helt isolerade från omvärlden. Då blev Sam-Hjälps hjälpsändningar med mat 
till extra stor nytta. Eftersom man inte fick vistas ute och färdas från by till by fick Somebody Cares 
ansöka om tillstånd för distribution. Detta genomfördes i samarbete, och under strikt bevakning, av 
militär och säkerhetsvakter. Människorna i de isolerade byarna var oroliga och kände sig övergivna. 
När hjälpen anlände grät många av tacksamhet. 

I de tre byarna i Pauleascadalen bor sammanlagt 450 familjer. Innan jul fick vardera familj ett paket 
med 17 kg mat och hygienmaterial från Sam-Hjälp. 

Sam-Hjälps secondhand-butik 
På grund av pandemi-läget i Sverige hade Sam-Hjälps secondhand-butik stängt i januari, men har 
sedan haft öppet med ordinarie öppettider onsdagar och lördagar, fr o m februari. Under våren följde 
vi pandemi-restriktionerna om att ha ett begränsat antal kunder i butiken samtidigt. Trots det nådde 
vi upp till ungefär samma försäljningssiffror som tidigare. 
En vecka i juli månad hade Sam-Hjälp en loppis på campingen Bödagården på Öland. Den inbringade 
70 000 kr. 
Under hösten har butiken på Ekhagen haft öppet som vanligt och i december fick vi möjlighet att låna 
en lokal för att ha en popup-butik i östra centrum i Jönköping. Den öppnade vid julskyltningen och 
hade sedan öppet tre veckor. Nya kunder hittade dit och förtjänsten summerades till 100 000 kr. 

Tradera-försäljningen har fortsatt under året och vi märker ett något ökat intresse av att handla genom 
digitala kanaler. 

Evenemang 
Sam-Hjälp arrangerar två större evenemang som brukar återkomma år efter år, årsmötet i mars och 
höstfesten i oktober. Båda brukar locka drygt 200 deltagare. Årsmötet 2021 fick hållas digitalt med 
betydligt färre medlemmar. 
Glädjande nog kunde vi genomföra höstfesten i oktober. I Missionskyrkan i Bankeryd samlades ca 200 
deltagare. Marianne & Florin Oprescu från organisationen Somebody Cares i Rumänien gästade oss 
och berättade om sitt angelägna arbete i romerbyar i Pauleasca-dalen. En sånggrupp från Bankeryd 
sjöng och festen innehöll också servering, lotterier och andakt m m. 

Hemsida 
Sam-Hjälp har en hemsida med tillhörande gåvoshop som under 2021 har gett ökade intäkter och 
möjligheter till att få ut mer information om vårt arbete. Privatpersoner och företag kan ge gåvor till 
Sam-Hjälps arbete genom att bland annat skapa gåvogram eller ge stöd till ett visst projekt. 

Resor 
Alla grenar av Sam-Hjälps verksamhet har påverkats av pandemin. Alltsedan Sam-Hjälps start, har 
det anordnats studieresor för att besöka olika projekt i utlandet. Dessa resor är alltid mycket 
intresseväckande och ger ofta en stor inspiration och motivation för fortsatt engagemang. Under 2021 
kunde tyvärr ingen resa genomföras p g a corona-pandemin.  
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Matpaket 
Inför julen ökade Sam-Hjälp sina åtaganden för leveranser av mat- och hygienpaket. I år ökades 
antalet till 5 450 paket. Dessa gavs som gåva till utsatta familjer i fem länder i Östeuropa. 3 900 paket 
packades av olika grupper i Jönköping, 750 i Moldavien och 800 i Ukraina.  
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-Hjälp har skickat många hjälpsändningar under året. När coronapandemin drabbade oss alla 
minskade möjligheten och vi såg många risker med att köra transporter med egen bil och egna 
chaufförer. Vi tog beslutet att köpa in fler transporter från andra åkeriföretag. Vid 31 tillfällen har en 
långtradare lastats proppfull med material och skickats till sju olika länder. Sam-Hjälps egen 
långtradare har utfört 8 av dessa transporter de övriga 23 har genomförts av annat anlitat åkeriföretag. 
Några transporter har utförts i samarbete med andra organisationer och församlingar. Bland annat 
Slussen i Lagan och Rumänienhjälpen i Huskvarna. 

Transporterna fördelades enligt följande: 
Rumänien: 14 Lettland: 3 Serbien: 6 Belarus: 1 
Ukraina: 1      Bulgarien: 5  Moldavien: 1 

Materiella gåvor 
Sam-Hjälp får under hela året ta 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 på 
hjälpsändningar under året är skänkta gåvor. Det begagnade materialet kommer från kommunala 
verksamheter, statliga institutioner, företag, privatpersoner och organisationer. 
Region Jönköpings län skänkte under 2020 två ambulanser som färdigställdes och levererades till 
Moldavien i september 2021. Den ena ambulansen skänktes till en vårdcentral utanför huvudstaden 
Chicinau, den andra skänktes till ett sjukhus i staden Donduseni i norra delen av 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. när inköp görs för 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 kvalitet 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 Anna Lägermo varit delvis tjänstledig. Första halvåret på 20% och andra halvåret på 
40%. Marianne Sandqvist har anställts på 40% under andra halvåret. Övriga anställningar har under 
året varit Jörgen Ruther 100% och David Öhgren 100%.  
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3 RESULTAT OCH STÄLLNING 

De totala intäkterna har under det gångna året uppgått till 7,6 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 på Sam-Hjälps 31 hjälpsändningar är 11,2 milj kr varav det skänkta 
värdet uppskattas till 10,1 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. 

Omsättning 2021 i dotterbolaget 
Nettoomsättningen i det av Sam-Hjälp helägda aktiebolaget, Sam-Hjälp Transport AB, har under 
år 2021 uppgått till närmare 0,6 milj kr. (Föreg år 0,4 milj kr) 

Flerårsjämförelse, Sam-Hjälp (Tkr) 

År 2021 2020 2019 2018 

Insamlade medel  5 076 5 134 4 681 5 788 

Försäljning Second hand  1 745 804 1 622 1 549  

Antal medlemmar  1 075 906 1 049 1 046 

Frivilligarbetare, personer 170 174 193 179 

Ändamålskostnader som redovisas 
till Svensk insamlingskontroll  16 914 13 063 17 266 16 635 

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. 

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. 
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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 2021 var det 1 075 medlemmar som betalade medlemsavgiften på 150 kr. Det är en ökning 
med 169 personer jämfört med 2020.  
Under 2020 året minskade medlemsantalet. Vår tolkning är att det då gavs färre tillfällen att 
entusiasmera nya medlemmar eller påminna tidigare medlemmar om att betala medlemsavgift. 
Glädjande nog är medlemsantalet nu det högsta det någonsin har varit.  
Medlemmarna har 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 även 2021 
varit ett annorlunda år. Antalet registrerade frivilligarbetare har under året varit 170 personer. De 
flesta av dem är engagerade i secondhand-butiken med uppdrag att ta hand om inkommande varor, 
förbereda butiken och att hålla den öppen. 
Andra volontärer arbetar med sortering och packning av kläder för humanitär hjälp, lastning av 
hjälptransporter, chaufförer, skötsel av fordon och lokaler, kontorsarbete och en del tillfälliga 
uppdrag. 

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. 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 det stora antalet begagnade möbler som Sam-Hjälp återanvänder genom att 
skicka till flera mottagare i Östeuropa. Material som skickas är bla vårdsängar, skolmöbler och 
kontorsmöbler.  
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 lastbilarnas lastkapacitet för transport av gods tillbaka till 
Sverige. Detta kan göras tack vare innehav av tillstånd för yrkesmässig trafik. 
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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 
I de åtta länder som Sam-Hjälp har verksamhet i är det framför allt Rumänien och Bulgarien som har 
en stor romsk befolkning. Det är också i dessa länder som man tydligast märker deras utsatta situation 
och utanförskapet i samhället. 

De senaste åren har romernas situation uppmärksammats mer än tidigare i hela Europa. Det är ett 
komplext och flera hundra år gammalt problem som kräver åtgärder på många plan och ett gediget 
påverkansarbete. 
I alla projekt som Sam-Hjälp stöder riktar sig biståndet till samhällets mest utsatta oavsett etnicitet 
eller åsikter. Det innebär att i Sam-Hjälps olika biståndsinsatser ingår romer i så gott som alla projekt. 
Oftast är insatserna inte riktade enbart till dem. Integration är ett av målen för insatserna och då är det 
viktigt att inte särskilja folkgrupper.  
Sam-hjälp eftersträvar att hitta goda exempel och på det sättet belysa att alla kan om förutsättningarna 
ges och är lika. I t.ex. skolprojekten lyfts gärna de barn fram från romska familjer som kanske blir de 
första i sin familj som slutför skolgången och satsar på en yrkesutbildning. De goda exemplen ger ofta 
den bästa inspirationen till andra.  

Sam-Hjälps stora engagemang och satsning på skolprojekt bedömer vi, utifrån romernas situation, 
som viktigt. Det kräver engagemang och uthållighet för att ge effekt. 

Utbildning 
Utbildning är ett av de effektivaste sätten att ta sig ut ur fattigdom. Det har varit Sam-Hjälps 
inställning genom åren vad det gäller fattigdomsbekämpning. Det kräver en långsiktig insats och det 
tar flera år att se det fulla resultatet. 
Genom de skolprojekt som Sam-Hjälp stödjer ges möjlighet för ett stort antal barn att klara av att 
fullfölja den obligatoriska skolgången. Detta ser vi som ett delmål och förhoppningen är att de 
småningom också går en utbildning som leder till ett yrke och arbete. 

Sam-Hjälp stöder också utbildningar för vuxna. 

Fördjupat samarbete Somebody Cares, Tanca, Rumänien 
Sam-Hjälp har under några år haft ett inspirerande samarbete med organisationen Somebody Cares i 
Pauleasca-dalen i Rumänien. Organisationen arbetar i tre byar i dalgången utifrån ett center i första 
byn. Effekten av deras humanitära arbete som vänder sig till personer i alla åldrar, med olika 
etniciteter och inom olika områden har haft framgång och gett goda resultat. När det under 2021 
öppnades möjligheter för ett utökat samarbete var därför Sam-Hjälp villig att gå in i det. Vi blev 
understödjare till Somebody Cares pågående projekt med att bygga upp ett humanitärt center i byn 
Tanca, som är by nummer två i dalgången. 
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Byggnadsarbetet har pågått under några år. När pandemin kom 2020 tappade man fart med 
uppförandet. Under det senaste året har arbetet kunnat intensifierats. Mycket på grund av att Sam-
Hjälp gav de insamlade medel från Sam-Hjälps 30-årsjubileumsinsamling till detta projekt. 
I slutet av året stod huvudbyggnaden klar och Somebody Cares anställde lärare och annan personal. I 
december kunde de starta ett efterskolprogram. Det började med några få barn och vid årets slut var 
det 20 elever som kom två dagar i veckan. De beräknar att ha kapacitet för att ta emot fler barn. 
I november tog Sam-Hjälps styrelse beslutet att avsluta engagemanget i projektet att bygga ett 
gemenskapshus i Targu Mures, Rumänien. Styrelsen beslutade att en del av de ändamålsbestämda 
medel som samlats in till det projektet skulle föras över till Somebody Cares. Detta kommer att ge 
dem ekonomiska möjlighet att i anslutning till centret i Tanca uppföra en mindre byggnad för 
administration. Detta beslut har tagit i samråd med berörda bidragsgivare. 
Sam-Hjälp för samtal med Somebody Cares om att ge ekonomiskt stöd för skolprojektet i Tanca. 

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 Henrik Lindkvist, Margaretha Antonsson och Ritva Allemark. 

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 
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 2021 är presenterad i efterföljande sidor 
med resultat- och balansräkningar och tillhörande bokslutskommentarer.  
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RESULTATRÄKNING NOT 2021 2020 

Verksamhetsintäkter 

  Medlemsavgifter 161 370 136 000 
  Gåvor 2 5 075 789 5 134 651 
  Nettoomsättning 3 1 762 587  815 146 
  Övriga verksamhetsintäkter 564 052 375 542 
Summa verksamhetsintäkter 7 563 798 6 461  339 

Verksamhetskostnader 4,5 
  Ändamålskostnader - 6 743 620 -5 636 272
  Insamlingskostnader -82 049 -125 252
  Administrationskostnader -514 324 -412 861
Summa verksamhetskostnader -7 339 993 -6 174 385

Verksamhetens resultat 223 805 286 954 

Resultat från finansiella investeringar 
  Övriga ränteintäkter och liknande 
  resultatposter 21 265 20 926 
  Räntekostnader och liknande poster - -349 
Summa resultat från finansiella investeringar 21 265 20 577 

Årets resultat 245 070 307 531 
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BALANSRÄKNING NOT 2021-12-31 2020-12-31 

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 371 000 346 200 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 8 110 952 35 828 

481 952 382 028 

Kortfristiga placeringar 9 1 271 024 1 271 024 

Kassa och bank 9 150 596 9 210 927 

Summa omsättningstillgångar 10 903 572 10 863 979 

SUMMA TILLGÅNGAR 11 204 532 11 164 939 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 10 
Ändamålsbestämda medel 282 339 491 134 
Balanserat resultat 9 957 138 9 634 618 
Årets resultat 453 865 322 520 

10 693 342 10 448 272 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 159 291 67 539 
Skulder till koncernföretag - - 
Övriga kortfristiga skulder 102 439 458 967 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 11 249 160 190 161 

511 190 716 667 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 204 532 11 164 939 

https://sign.visma.net/en/document-check/c0fbe10d-9435-4855-8fd7-aec1197a6464

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

www.vismasign.com



Sida 16 av 22 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter) 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Sam-Hjälps redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, 
BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges Styrande Riktlinjer för årsredovisning och BFNAR 2020:1 (Vissa 
 Redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset). 
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 administ-   

  rationskostnader.  
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 hjälp-   

  verksamheten. 
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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 ränte-   
  bärande, 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 anskaffnings-   

  värdet 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 2021 2020 

Gåvor som redovisats i resultaträkningen är insamlade från:

Allmänheten
Penninginsamlingar 4 132 447 4 039 764 
Testamenten - 317 460

Andra organisationer 
Ödeshög Hjälper  215 000  160 000 
Malmbäcks Frikyrkoförsamling 179 800 108 000 
Råslätts församlingsgemskap  93 446 - 
Huskvarna Alliansförsamling  76 616 77 000 
Sandsjöbygdens församlingskrets  60 000  80 000 
Svenska Alliansmissionen  60 000 60 000 
Västervikshjälpen utan gränser  48 000  51 000 
Sara och Herbert Larssons stiftelse 42 000 20 000
Övriga, ett trettiotal organisationer 168 480 221 427

 5 075 789  5 134 651 

Av ovanstående belopp har 4 369 480  kr (fg å 3 653 655 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  10 102 259  6 751 144 
Subventionerad hyra mm 798 000  676 000 

 10 900 259  7 427 144 

Summa insamlade medel  15 976 048   12 561 795

Värdet av frivilligt arbete utan ersättning ingår inte i beloppet 

Not 3 Nettoomsättning  2021  2020

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande 
Secondhandbutik  1 745 112  803 646 
Övriga intäkter  17 475  11 500 

 1 762 587  815 146 
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Not 4 Medeltal anställda, personalkostnader och arvoden 

Medeltal anställda 2021 2020

Antal Varav  Antal Varav
anställda män  anställda  män 

Anställda i Sverige i föreningen 3 66%  3  66% 

Könsfördelning bland styrelseledamöter 2021 2020 
och ledande befattningshavare

Antal på Varav  Antal på  Varav 
balansdagen män  balansdagen  män 

Styrelseledamöter 9 67% 9  67% 
Ledande befattningshavare 2 100%  2  100% 

Löner och andra ersättningar och 2021  2020 
sociala kostnader 

Löner och Sociala  Löner och Sociala 
 andra kostnader andra kostnader 

ersättningar (varav pen- ersättningar (varav pen-  
       sionskostnader)   sionskostnader)

1 097 058 406 594  1 165 785  384 362 
(67 903)     (93 255)

Utav Sam-Hjälps lönekostnader avser  745 829 kr (fg å 736 732 kr) lön till ledande befattningshavare. 
Styrelsens ledamöter har ej erhållit något arvode.   

Ideellt arbete 
Under året har 170 (174) personer arbetat ideellt för organisationen med försäljning, transporter, 
lastning och lossning, redovisning mm. Värdet av dessa tjänster återfinnes ej i redovisningen.  

 2021  2020 

457 996  452 496 
298 414 303 614 

Not 5 Leasingkostnader 

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande: 
Inom 1 år   
2-5 år
Summa 756 410 756 110

Sam-Hjälp leasar kontorslokaler samt datorer och annan kontorsutrustning. Kostnadsförda 
leasingavgifter under året uppgick till 493 220 kr (fg å 504 416 kr) 
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Noter till balansräkningen 

Not 6 Aktier och andelar i dotterbolag  2021  2020 

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%  537 516 46 010 

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

2021 2020 

200 000 200 000 
-  - 

200 000 200 000 

2021-12-31 2020-12-31 

110 952 35 828 
110 952 35 828 

2021-12-31 2020-12-31

609 532 609 532 
 83 503 83 503 
402 946  402 946 
61 805  61 805 
 42 277 42 277 
 46 010 46 010 

24 951 24 951 

1 271 024 1 271 024 

Not 7 Andra långfristiga fordringar 

Ingående anskaffningsvärde 
Tillkommande fordringar 
Utgående anskaffningsvärde 

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda hyror 
Summa

Not 9 Kortfristiga placeringar 

Swedbank Robur Räntefond Flexibel 
Swedbank Robur Penningmarknadsfond 
Nordea Futura 
Nordea Sekura 
Robur Bas Mix 
Robur Allemansfond Komplett 

Noterade aktier 

Utgående anskaffningsvärde 

Marknadsvärde 1 743 336  1 579 424 
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Not 10 Förändring av Eget kapital
Ändamåls-  Balanserat  Årets Totalt

 bestämda gåvor  resultat  resultat eget kapital

Ingående balans 2021-01-01 491 134  9 634 618  322 520 10 448 272
Disposition av föregående års resultat  322 520 -322 520
Årets resultat 245 070
Utnyttjade ändamålsbestämda medel -208 795 208 795
Utgående balans 282 339 9 957 138 453 865 10 693 342 

2021-12-31  2020-12-31

 152 047 129 479 
 47 773  40 682 
49 640  20 000 

 249 460 190 161  

 2021-12-31  2020-12-31

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.  300 000 300 000 
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Not 13     Väsentliga händelser efter räkenskapårets slut

Sam-Hjälps verksamhet är påverkad av corona-pandemin.
Begränsningar i antalet kunder i butiken har påverkat verksamheten.
Möjligheterna för transporter till våra mottagarländer är begränsade på grund av avrådan för resor 
och olika restriktioner med karantärskrav 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 som möjligt återgå till normal 
verksamhet. 
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