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Allmänt om verksamheten

Syfte och mål
Med Sam-Hjälps tydliga stadgar, som kompass, har föreningen under 2017 fortsatt att bedriva
humanitär hjälp på kristen grund. Ett omfattande arbete har kunnat utföras med insamlade
pengar och skänkt material. Föreningens syfte och mål är " Att via insamlade medel, bidrag
och varor till secondhand, bedriva humanitär hjälpverksamhet på kristen grund i första hand
i Europa". Vi sununerar med glädje att detta har kunnat följas till fullo.
lnsamlingssätt
Insamling av pengar sker på olika sätt. En stor del kommer in via försålda varor i Sam-Hjälps
secondhand-butiker i Jönköping. Många gåvor kommer in via kollekter i de samlingar där
Sam-Hjälp medverkar.
Gåvor kommer även in via medlemmar och andra som väljer att bli månadsgivare, vilket ger
stabilitet åt Sam-Hjälp.
Ett stort antal medlemmar och andra understödjare ger regelbundet pengar via Sam-Hjälps
90-konto.
Många andra gåvor är sporadiska, föranledda av gåvogivarens engagemang för något speciellt
ändamål eller gåvor vid födelsedagar, mi1meshögtider och insamlingar.
Ändamålsbestämda gåvor
De gåvor som inkommit, med ett önskemål om speciell användning, har gått till det önskade
ändamålet. Andra gåvor har använts där de bäst behövts.
Under året har en insamling startats för att kunna bygga ett gemenskapshus i staden
Targu Mures, Rumänien. Detta hus kommer att vara beläget i en bosättning för romer och
ska erbjuda matbespisning för barn, dusch- och tvättmöjligheter och även ge utrymme för
undervisning. Detta projekt är på planeringsstadiet och pengar, som kommit in under året,
är reserverade tills projektet startar.
Andra öronmärkta gåvor har varit riktade till barnhem, matbespisning, skolprojekt med mera.
Dessa gåvor bokförs på separata resultatenl1eter för varje ändamål.
Samarbetsorganisationer i Sverige
Genom Sam-Hjälps samarbete med andra organisationer som bedriver secondhand-butiker
kommer pengar till Sam-Hjälps verksamhet. Under detta år har ett nytt samarbete inletts
med Råslätts försarnlingsgemenskap i Jönköping, som driver Fyndet Secondhand. Med dess
hjälp kommer en fastighet i Moldavien att anskaffas för barnaktiviter.
Samarbetet med Slussen i Lagan har fortsatt och fördjupats. Utöver ekonomiskt stöd till
Sam-Hjälp har också flera transporter genomförts tillsammans med dem.
Ödeshög Hjälper fortsätter att stödja vårt projekt för romer i Targu Mures i Rumänien.
De har även bidragit till renovering av ett barnhem.
Vinden i Alingsås och Västervikshjälpen har valt att fortsätta stödja vårt arbete i Lettland.
Aneby Allianskyrka har gett stöd för renovering av en kyrka i Miori, Vitryssland.
Tillsanunans med Klockargårdskyrkan i Malmbäck har Sam-Hjälp fortsatt att stödja humanitärt
arbete i staden Pazardzik, Bulgarien.
Svenska Alliansmissionen och ett flertal andra församlingar har också valt att göra insatser
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genom Sam-Hjälp. Nedan ses en uppställning av de sex organisationer, som bidragit med
de största gåvorna, uttryckt i Tkr.
Ödeshög Hjälper
Slussen i Lagan
Svenska Alliansmissionen
Aneby Allianskyrka
Klockargårdskyrkan Malmbäck
Västervikshjälpen

285
187
60
60
58
48

Riskbedömningar
Sam-Hjälp har genom åren byggt upp ett starkt förtroende hos gåvogivare, vilket medför att
man har en stabil grund att stå på. Det gäller såväl ekonomiskt som personligt engagemang.
Risk- och behovsanalyser i våra olika projekt görs kontinuerligt. Tillsammans med rapporter
från våra mottagare och studier på plats hos mottagarorganisationerna görs bedömningar
och beslut fattas. Yttre faktorer som inte är påverkbara är politiska beslut i mottagar
länderna eller prishöjningar på t ex diesel, vilket skulle öka transportkostnaderna.
Skatteplikt

Sam-Hjälp är en ideell förening som inte är skatte- eller momspliktig. Sam-Hjälp Trans
port 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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Väsentliga händelser under räkenskapsåret och effekter
av insatser

Under året har flera nya projekt startats och en del pågående har utökats. Projekt har även
avslutats under 2017. Målet under året har varit att fördjupa och förstärka mottagarnas
möjligheter att fullfölja Sam-Hjälps uppsatta syften och mål. Under 2017 har Sam-Hjälp
arbetat med omskrivning av avtal, där kravet på återrapportering från mottagarorganisa
tionerna tydliggjorts och förstärkts.

Försörjningsprojekt

Sam-Hjälp söker i alla projekt efter lösningar som på sikt kan generera egen försörjning för
framtiden.
Under året har samtal och utredningar gjorts tillsammans med samarbetspartners i området
kring Pazardzik i Bulgarien för att hitta möjligheter till försörjning för boende i trakten. Här
finns potential för nya projekt under kommande år.
En nystartad träningsskola för romer i Nicolesti i Rumänien har under året kommit igång med
tillverkning av eldningspellets. I Nicolesti är målsättningen att utvidga och att starta fler
verksamheter som kan ge försäljning för romer.

Hjälp till skolstart
Under 2016 påbö1jades ett skolpengsprojekt i Bulgarien. Målet var att även under 2017
fortsätta detta. Denna skolpeng ger familjerna ett stort stöd för att kunna sätta barnen i
skolan eller att se till att barnen fortsätter skolan. Pengarna går till 50 barn vars familjer är i
riskzonen att inte klara av att skicka sina barn till skolan p g a dålig ekonomi.
Med hjälp av gåvogivare och medel från KJockargårdskyrkan Malmbäck, har skolpengen
kunnat delas ut.
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Invigning av lokaler för kyrka och barnaktiviteter
Under maj månad åkte representanter från Sam-Hjälp och Klockargårdskyrkan till Pazardzik
i Bulgarien. Målet var att vara med om invigningen av två lokaler, som ska användas som
kyrkor och för barnaktiviteter i Karabunar och Pistivigo. Glädjen var stor över att äntligen
få lokaler att samlas i. Båda byarna har en stor romsk befolkning.
Skolprojekt
Sam-Hjälps skolprojekt i Bacauområdet i Rumänien har fått stor och positiv uppmärksamhet
under året. Ett flertal svenska hjälporganisationer, såväl som vår svenska ambassadör i
Rumänien, Annelie Lindahl-Kenny, har gjort studiebesök. Sam-Hjälp har även anordnat
studieresor där understödjare har haft möjlighet att själva se hur deras gåvor används. Med
tillfredsställelse har man sett att ungdomar ges möjlighet att klara av sin skolgång.
Kvalificerad personal ger skolungdomarna extra lektioner i basämnen samt undervisning och
rådgivning i personlig utveckling. Under året har tre olika skolor kunnat erbjuda elever detta
projekt. Modellen har visat sig mycket uppskattad av såväl elever, föräldrar, skolledning och
myndigheter.
Effekten av skolprojekten har varit tydligt mätbara i bättre skolresultat, ökad närvaro och
framför allt har ett större antal elever stannat kvar i skolan och fullföljt sin skolplikt.
Ändring av inriktning i Lettland

I början av året påbörjades ett samtal om förändring av det matbespisningsprojekt i staden
Daugavpils i Lettland som pågått under många år. Situationen för barnen har förändrats till
det bättre sedan lunch börjat serveras i skolan och därför avslutades projektet.
Istället påböijades ett nytt projekt några mil utanför Daugavpils. I ett mindre samhälle,
Malta, med många understimulerade barn startades en verksamhet. Barnen kommer
från familjer med många och komplexa sociala problem. I detta projekt uppmuntras barnen
till aktiviteter. Genom lek och undervisning stimuleras deras sociala utveckling och de
serveras också ett mål mat per dag. Genom dagcentret kanaliseras dessutom humanitär
hjälp till deras familjer.
Ytterligare ett hjälparbete startades inne i Daugavpils. Det är ett rehabiliteringsprojekt som
vänder sig till hemlösa med drog- och alkoholproblem. I projektet erbjuds rådgivning, under
visning, duschmöjligheter och humanitär hjälp såsom kläder och mat. I projektet ingår ett
trettiotal personer, varav ett tiotal har valt att gå vidare i ett speciellt stödprogram med
syfte att återgå till arbete.

Utökning av antalet matpaket
Under september till december organiserades, packades och sändes iväg ett stort antal
paket med mat och hygienvaror. Dessa var, liksom tidigare år, riktade till mycket fattiga
familjer och delades ut av våra samarbetsorganisationer i god tid före jul. Målet var också
i år att utöka antalet matpaket. Finansieringen sker genom försäljning av gåvobevis. Tack
vare många försäljare av dessa bevis och fler packningskvällar, kunde antalet ökas till 4 850
matpaket. Packningen av matpaket och försäljningen av gåvobevis görs av frivilliga. Mat
paketen är en stor satsning vars resultat når ut till många hjälpbehövande.
Humanitära hjälpsändningar
Sam-Hjälps egen långtradare har rullat intensivt under året. Inte mindre än 22 transporter till
Östeuropa har körts med den. Dessutom har externa åkerier utfört 9 hjälpsändningar.
Sanunanlagt har alltså 31 fullastade långtradare sänts iväg med humanitär hjälp av olika slag
till 8 olika länder.
Transporterna fördelades enligt följande:
Serbien: 4
Vitryssland: 1
Rumänien: 7
Lettland: 4
Estland: 1
Moldavien: 3
Ukraina: 7
Bulgarien: 4
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Materiella gåvor

Sam-Hjälp har under året tagit emot stora mängder gods, dels från privatpersoner och dels
från företag och myndigheter. Godset lagerhålls och fördelas enligt överenskommelse med
mottagare i de olika länderna. De varor som Sam-Hjälp köper in i Sverige för leverans till de
olika projekten är oftast inköpta till starkt reducerat pris. Exempel på värdefulla gåvor som
Sam-Hjälp fått förmedla under året är höj- och sänkbara vårdsängar, kontorsmöbler, skol
möbler, knäckebröd, tvål och nya kläder.
Flera församlingar har anordnat klädinsamlingar och många privatpersoner har lämnat gåvor
i form av kläder, skor, möbler och mycket annat.
Region Jönköpings län skänkte en utrangerad ambulans, som efter reparation kommer att
lämnas till ett sjukhus i Serbien. Leverans beräknas ske under första delen av 2018.
Material, som skickas via hjälpsändningar, betingar ett värde som omöjligt skulle kunna
samlas in i pengar för att sedan göra inköp i respektive land.
Änglabutiken, Barnarpsgatan 14

I november fick Sam-Hjälp ett erbjudande av fastighetsbolaget Castellum att under en fyra
månadersperiod disponera en butikslokal i centrala Jönköping. Erbjudandet var mycket
förmånligt, bl.a. med tanke på att butiken har nio stora skyltfönster med möjlighet för skylt
ning åt två olika håll. Inför julskyltningen i december fylldes butiken med bland annat
mycket julsaker och öppningsmånaden blev en succe. Syftet med butiken var att nå andra
målgrupper och synliggöra Sam-Hjälp i Jönköpings centrala delar.
Resor

Det finns ett stort intresse av att följa med och se biståndsprojekt i de olika länderna. Under
året har Sam-Hjälp arrangerat flera resor, som varit öppna för alla att delta i.
I juni anordnades en gruppresa till Vitryssland. Resan var till största delen förlagd till landets
norra delar. Där besöktes skolor, institutioner och församlingar, som vid olika tillfällen fått
ta emot bistånd genom Sam-Hjälp.
I maj genomfördes en gruppresa till Bulgarien. Då fick deltagarna närvara, när två nya kyrkor
invigdes.
Det innebär att det stora behovet av lokaler för att samla barn till olika aktiviteter nu är till
godosett i två samhällen.
Under hösten reste 19 personer tillsammans till Rumänien, för att där besöka Sam-Hjälps
olika biståndsprojekt.
Vid flera tillfällen under året har anställda från Sam-Hjälp arrangerat beställda studieresor
till Bacau i Rumänien för att besöka Valoare Plus, Sam-Hjälps samarbetspartner i skolpro
jekten. På plats har man fått se, följa, utvärdera och dokumentera deras arbete.
Personalstyrkan förändras

Vid årets ingång växlade Jörgen Ruther och Marianne Sandqvist befattningar. Jörgen blev då
verksamhetsansvarig och Marianne övergick till biträdande. Utöver dessa är Anna Lägermo
också anställd på heltid.
Under året har Sam-Hjälp annonserat efter en ny medarbetare med ansvar för logistik och
transporter. Den 1:a november anställdes David Öhgren med 100 % tjänstgöring.
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Resultat och ställning

De totala intäkterna har under det gångna året uppgått till 7,4 milj kr.
Med dessa pengar har ett stort antal projekt kunnat stödjas i de åtta olika länder som
Sam-Hjälp har verksamhet i.
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Oavlönat arbete
Utöver det som inkluderas i intäkterna finns också ett stort värde i mycket annat. Det går
inte att värdera alla arbetstimmar, som Sam-Hjälps frivilligarbetare utför helt utan ersätt
ning. Det är många arbetstimmar av olika slag, som utförts under hela året, såväl synligt
som osynligt, av alla entusiastiska och osjälviska "Sam-Hjälpare".
Gåvor av olika slag

Det värde som skickats iväg på Sam-Hjälps 31 hjälpsändningar uppgår 8,9 milj kr varav det
skänkta värdet uppskattas till 6,7 milj kr. Dessa lastbilar har fyllts med material som skänkts
eller köpts in till starkt rabatterat pris.

Lägre kostnader
Sam-Hjälp får också bidrag till verksamheten genom att företag subventionerar bl.a. inköp,
hyra och reparationer.
Testamente

I början av januari 2017 såldes gården Ånaryd, Ölmstad, som Sam-Hjälp erhållit genom ett
testamente under 2016. Omhändertagandet och försäljningen av fastigheten har utförts helt
enligt önskemål beskrivna i testamentet.

Omsättning 2017 i dotterbolaget
Nettoomsättningen i det av Sam-Hjälp helägda aktiebolaget, Sam-Hjälp Transport AB, har
under år 2017 uppgått till närmare 1,5 milj kr.
Flerårsjämförelse, Sam-Hjälp (Tkr)
År
Insamlade medel
Försäljning Secondhand
Antal medlemmar
Frivilligarbetare, personer
Ändamålskostnader som redovisas
till Svensk insarnlingskontroll

2017
5 035
1 595
1 002
165

2016
9 923
1 562
857
160

2015
4 781
1 475
797
150

2014
5 057
1 596
793
140

14 049

15 351

14 720

12 367

Placeringspolicy

Sam-Hjälp har följt den fastställda placeringspolicyn. Sam-Hjälp använder sig inte av derivat
instrument.

90-konto

Sedan 2013 är Sam-Hjälp i1mehavare av 90-konto och står under Svensk Insarnlingskontrolls
överinseende. Med stort ansvar och glädje används detta i marknadsföringssyfte.
Detta ger inte bara gåvogivarna en trygghet, utan ger också Sam-Hjälp en möjlighet att på
ett transparent och korrekt sätt redovisa och förhålla sig till gåvogivarna.
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Medlemmar

Under 2017 var målet att öka antalet till 900 medlenunar. När Sam-Hjälp sammanställde
medlemsantalet vid årsskiftet var det 1002, vilket är ett fantastiskt resultat.
Medlemsavgiften var oförändrad 150 kr.
Medlemmarna har under året fått information på flera olika sätt såsom nyhetsbrev, tidning
och almanacka.
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Frivilligarbetare

En av Sam-Hjälps styrkor har genom åren varit det starka engagemanget av frivilligarbetare.
Alltsedan föreningens start har det kännetecknat dess arbete. Många frivilliga bidrar med
en stor arbetsinsats inom många olika områden. Genom alla de arbetsinsatser som frivillig
arbetarna gör kan Sam-Hjälp fortsätta driva secondhand-butiker, lasta och skicka hjälp
sändningar, sköta kontorsarbete, allmän skötsel av lokaler, sortera och packa. Alla dessa
insatser bidrar till att Sam-Hjälps administrativa kostnader hålls på en mycket låg nivå.
Totalt under året var 165 frivilligarbetare aktiva i något arbete, 92 personer arbetade i
secondhand-butikerna, 43 chaufförer var aktiva med utlandskörningar, 25 medarbetare
arbetade med lastning av utlandsfordon och 5 personer arbetade med kontorsarbete.
Första fredagskvällen va1je månad samlas troget 10-20 personer till förbön för Sam-Hjälps
arbete.

5

Övrig icke-finansiell information

Utbildning

Under första halvåret av 2017 avslutades påbyggnadskursen YKB för yrkesförare, som Sam
Hjälp startade 2016. Kursen anordnades av Sam-Hjälp Transport AB. Kursdagarna genom
fördes i februari och maj. 21 frivilliga chaufförer deltog.
Brandsäkerhetsutbildning för samtliga frivilligarbetare i secondhand-butiken genomfördes
regelbundet under året.
Vid två tillfällen under hösten deltog Sam-Hjälps personal vid infonnationstillfällen om nya
personuppgiftslagen, GDPR.

Miljöarbete
Den allmänna medvetenheten i samhället om att måna om miljön främjar Sam-Hjälps arbete
med insamling av material till secondhand-butiker och hjälpsändningar.
Sam-Hjälp utgör en aktiv aktör i återvinningsarbetet. Under året har vi fortsatt samarbetet
med Jönköpings kommun med återvinning av material från sortergårdar i Jönköping och
Huskvarna.
Det lilla avfall, som blir i Sam-Hjälps verksamhet sorteras noggrant före avlämnande på
återvinningsanläggning.
Som ett led i miljöarbetet uppmuntras Sam-Hjälps medlemmar i nyhetsbrev till möjligheten
att övergå till elektronisk information från Sam-Hjälp.
Sam-Hjälp Transport AB:s lastbil, som kör hjälpsändningarna till de olika länderna i Östeuropa
är miljövänlig med låg energiförbrukning och låga utsläppsvärden.

6
Behov

Framtida utveckling

Sam-Hjälps målsättning, att arbeta för humanitära villkor för människor i Europa, är grunden
för fortsatt arbete under lång tid, då behoven fortfarande är stora.
Många av de östeuropeiska ländernas historia och politiska strukturer hindrar snabb ut
veckling. Detta förstärks i kombination med ländernas dåliga ekonomi med låg budget för
social hjälp och dessutom utbredd korruption.
Rapporter som Sam-Hjälp får ta del av från samarbetsparh1erna, vittnar enstämmigt om
stora behov. I de länder där Sam-Hjälp har verksamhet är det många människor som är ut
redda och bedömda att ha rätt till bistånd, men hjälpen uteblir på grund av för små resurser.
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Romernas situation
I media rapporteras nu om en minskning av antalet tiggande romer i Sverige. Det går tyvärr
inte att sätta likhetstecken med att deras situation har förbättrats i hemländerna. För hjälp
organisationer med arbete i tiggarnas hemländer har tiggarna vid våra mataffärer bidragit
till ökade gåvor till organisationerna. Deras närvaro har hållit intresset för romernas utsatta
situation levande. Det blir nu en utmaning att hålla kvar intresset och stimulera givmild
heten, när deras närvaro minskar. De hjälpprojekt som startats i deras hembyar kommer att
kräva stor uthållighet och kosta mycket pengar för att uppnå hållbara resultat.
Försörjningsprojekt
Sam-Hjälp vill stödja och uppmuntra olika försörjningsprojekt och ger gärna stöd till sats
ningar för att starta eget företagande. Den största utmaningen är att hitta hållbara och lön
samma lösningar i en situation där de flesta redan är beprövade och nedlagda.
Utöver att en materiell och ekonomisk grundförutsättning ska skapas, krävs också ett starkt
personligt engagemang, med stor tro på att lyckas, som drivkraft.
Hand i hand med humanitära insatser är också fattigdomsbekämpning genom påverkans
arbete mycket viktigt. I många strukturer och samhällen ses rester av ett kommunistiskt
system som inte främjar egna initiativ. I arbete med tillstånd och kontakter med myndig
heter upplevs ofta en fördröjning p g a att inga mutor eller extra avgifter accepteras såväl
av Sam-Hjälp som av mottagarna.
Nätverket Swedish Civil Society Network for Romania. SCSNR.
Nätverket består av 10 svenska organisationer som alla har biståndsprojekt för romer i
Rumänien eller Bulgarien. SCSNR, i vilket Sam-Hjälp ingår, anordnade en konferens i
Bukarest i februari 2017. Syftet var att nätverkets samarbetspartners skulle mötas och utbyta
erfarenheter, stimuleras genom föreläsningar och få information om arbeten som görs i
Rumänien. I konferensen deltog cirka 90 personer och 25 rumänska organisationer var
representerade.
Nätverket har under året haft flera samlingar i Sverige.
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Förvaltning

Styrelse
Styrelsen har bestått av: Anna-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. De är utsedda av Svenska Alliansmissionen.
Under året har styrelsen haft tio sammanträden, fem under våren och fem på hösten. En
del sammanträden har varit telefonmöten. Ingen i styrelsen har fått någon ersättning för sitt
uppdrag varken i form av sammanträdesarvode eller reseersättning.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Ulla-Britt Westerberg, Ritva Allemark och Henrik Lindkvist.

Revisorer
Sam-Hjälps verksamhet har granskats av auktoriserade revisorn Anna Grin1äng Carlman
samt av medlemsrevisorerna Thomas Alnervik och Jan-Gustaf Wikberger.
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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-Hjälps Biståndscenter är beläget på Kungsängsvägen 5, 554 56 Jönköping.
Secondhand-butikerna finns på Kungsängsvägen 5 och Barnarpsgatan 14, Jönköping.
Föreningen Sam-Hjälps ekonomiska resultat och ställning för 2017 är presenterad i efter
följande sidor med resultat- och balansräkningar och tillhörande bokslutskommentarer.
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2017

2016

150 330
5 034 755
1 822 811
380 459
7 388 355

128 600
9 923 056
1 819 997
365 950
12 237 603

Su,nma verksm11hetskostnader

-6 953 814
-353 598
-476 246
-7 783 658

-6 051 490
-242 402
-386 397
-6 680 289

Verksamhetens resultat

-395 303

5 557 314

101 667

200 000

6 692
-976

307
-288

107 383

200 019

-287 920

5 757 333

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Ändamålsbestämning av medel

-287 920
140 472
-506 878

5 757 333
938 805
-811 492

Kvarstående belopp för året/ förändring balanserat kapital

-654 325

5 884 646

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter

NOT

2
3

Summa verksamhetsinttikter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföret,
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekosh1ader och liknande poster

4,5

6

Summa resultat från finansiella investeringar
Årets resultat

Förändring av ändamålsbestämda medel

Sam-Hjälp
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BALANSRÄKNING
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NOT

2017-12-31

2016-12-31

7

100 960

100 960

100 960

100 960

0

5 500 000

94500

47 300

9

128 607
223 107

76 416
123 716

10

1 157786

1 118 892

10 097 184

4 967 881

Summa omsättningstillgångar

114 78 077

11 710489

SUMMA TILLGÅNGAR

11 579 037

1181144 9

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

0111siittningsfastighet

J ordbruksfastighet enligt testamente

8

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Förutbetalda kosh1ader och upplupna
intäkter

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
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NOT

2017-12-31

2016-12-31

506 878
10 404 983
10 911 861

140 472
11 059 309
11 199 781

154 624
113 595
176 669

62 316
148 428
135 621

222 288
667 176

265 303
611 668

11 579 037

11811449

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget knpitnl
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11

12

Sam-Hjälp
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter)
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Sam-Hjälps redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen,
BFNAR 2012:1 (K3) och FRII:s Styrande linjer för årsredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med tidigare 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.
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
Verksarnhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administ
rationskostnader.
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Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kosh1ader som hänför sig till föreningens uppdrag enligt dess
stadgar. Häri ingår även fördelade administrativa kostnader till den del de hänförs till hjälp
verksamheten.
lnsamlingskostnader

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

Administrationskostnader
Administrationskosmader består av övergipande kostnader för att säkerställa verksamhetens
kvalitet.
Leasing
Alla Sam-Hjälps leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första
förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.
Ersättning till anställda
Löpande ersätmingar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kosmadsförs
i takt med att de anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas kosmaden
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 ärmu inte förbrukade gåvor och
andra ändamålsbestämda medel.
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Noter till resultaträkningen

Not 2

Insamlade medel

2017

2016

3 934 400
42 552
25 000

3 579 869
5 397 890

285 000
187 000
60 000
60 000
57 500
383 303

202 000
186 200
135 000

Gåvor som redovisats i resultaträkningen är insamlade från

Allmänheten
Penninginsamlingar
Testamenten
Företag
Andra organisationer
Ödeshög Hjälper
Slussen i Lagan
Svenska Alliansmissionen
Aneby Alliansförsamling
Klockaregårdskyrkan Malmbäck
Övriga, ett trettiotal organisationer

62 500
359 597
9923 056

5 034 755
Av ovanstående belopp har 3 957 792 kr (fg å 3 486 190 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
Övriga gåvor har värderats till ett försiktigt marknadsvärde

25 kr/ kg

25 kr/ kg

6 652 000
444 000
7 096 000

8 868 000
432 000
9 300 000

12 130 755

19 223 056

2017

2016

1 595 690
227 121
1822 811

1561547
258 450
1819 997

Insamlande medel (uppskattade belopp - ej bokfört)

Gåvor som skänkts vidare
Fri eller subentionerad hyra
Summa insamlade medel

Värdet av frivilligt arbete utan ersättning ingår inte i beloppet

Not3

Nettoomsättning

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande
Secondhandbutik
Arrangerade resor och liknande

Sam-Hjälp
Organisationsnummer 826002-2630

Not 4
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Medeltal anställda, personalkostnader och arvoden.

Medeltal anställda

Anställda i Sverige i föreningen

2016

2017
Antal
anställda
3

Varav
män
37%

Könsfördelning bland styrelseledamöter
och Ledande befattningshavare
2017

2016

Antal på
balansdagen

Varav
män

Antal på
balansdagen

Varav
män

9
2

67%
50%

9
2

67%
50%

Styrelseledamöter
Ledande befattningshavare

Löner och andra ersättningar och
sociala kostnader

Varav
män
36%

Antal
anställda
3

2017

2016

Löner och Sociala
Löner och
andra ersätt- kostnader
andra ersättningar
ningar
(varav pen
sionskosh1ader)
1 209 117

471 354
(93 072)

994 886

Sociala
kostnader
(varav pen
sionskostnader)
388 623
(71 431)

Utav Sam-Hjälps lönekostnader avser 822 526 kr (fg å 745 153 kr) lön till ledande befattnings
havare.
Styrelsens ledamöter har ej erhållit något arvode.

Ideellt arbete

Under året har 165 (160) 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

2017

2016

477 833
349 536
827 369

423 452
279 171
702 623

Sam-Hjälp leasar kontorslokaler samt datorer och annan kontorsutrustning. Kostnadsförda
leasingavgifter under året uppgick till 482 877 kr (fg å 483 305 kr)

Not 6

Resultat från värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar

Ater betalning av aktieägartillskott

2017

2016

101 667

200 000

Sam-Hjälp
Organisationsnummer 826002-2630
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Noter till balansräkningen
Not 7

Aktier och andelar i dotterbolag

2017-12-31

2016-12-31

100 960
100 960

100 960
100 960

Ingående anskaffningsvärde
Utgående anskaffningsvärde

Företagets namn

Sam-Hjälp Transport AB

Organisationsnummer

556567-3034

Säte

Jönköping

Innehavets omfattning:

Företagets namn
Sam-Hjälp Transport AB

Antal
andelar
1 000

Kapital
andel
100%

Eget kapital Arets resultat
180 975

569 497

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

Not 8

Omsättningsfastighet

2017-12-31

2016-12-31
5 500 000

Jordbruksfastighet, Ölmstad
Sam-Hjälp erhöll under hösten 2016 en jordbruksfastighet enligt ett testamente.
Enligt testatorns vilja skulle fastigheten avyttras till marknadsvärde, vilket skedde i
januari 2017.

Not 9

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

Förutbetalda hyror
Övriga poster

Not 10

Kortfristiga placeringar

Swedbank Robur Räntefond Flexibel
Swedbank Robur Penningmarknadsfond
Nordea Futura
Nordea Sekura
Utgående anskaffningsvärde
Marknadsvärde

2017-12-31

2016-12-31

103 437
25 170
128 607

33 945
42 471
76 416

2017-12-31

2016-12-31

609 532
83 503
402 946
61 805
1157 786
134 5 878

570 638
83 503
402 946
61 805
1118 892
12 80 422

/(k./
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Not 11
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Förändring av Eget kapital

Ingående balans
Uh1yttjade ändamålsbestämda medel
Erhållna medel bestämda ändamål
Årets resultat

Ändamåls
bestämda gåvor
140 472
-140 472
506 878
506 878

Utgående balans

Not 12

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster
Summa

Not 13

Eventualförpliktelser och eventualtillgångar

Moderföreningen har ett borgensåtagande på Nordea AB, för
dotterbolagets räkning
Jönköping den 22 februari 2018

/11::�
Ordfönznde

� /la_
V�

10 911861

2017-12-31

2016-12-31

157 706
40 082
27 500
225 288

116 271
36 532
112 500
265 303

2017-12-31

2016-12-31

300 000

300 000

Kjell Holm

A1cti.::S Fitgare

Vår revisionsberättelse har avgivits 2018- l]Z- Z q

Auktoriserad revisor

-654 325
10 404 983

Totalt
eget kapital
11 199 780
-140 472
506 878
-654 325

+L[L_��
Anna-Lena Claesson

Arma Grimäng Carlman

Balanserat
kapital
11 059 308

0t9tv41��

Thomas Alnervik

Le/011annnrevisor

c?���\,J;r
Janne Wikberge

1e/011nnnnrevisor

IBDO
REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i SAM-Hjälp
Org.nr. 826002-2630
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 infonnation eller
åsidosättande av intern kontroll.

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för SAM-Hjälp för år
2017.
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 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utfom1a
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.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

• 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 fönnåga 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.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs nännare 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.

• 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 biId.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens fönnåga att fortsätta verksamheten.
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förn1ågan 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.

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

Lekmannarevisorns ansvar

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

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt lnternational 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
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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 2017.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundför 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.

Styrelse11s ansvar

Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.

Revisor11s 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 28 februari 2018

Anna Grimäng Carlman

Auktoriserad revisor

�Ll�
Lekmannarevisor

/ Janne Wikb r r
� :�� - \}
I Lekmannarevisor
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