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Tack för att Ni visade hjärta när det behövdes som mest!
Det här är vår verksamhetsberättelse över ett år som inte

digitala medier. Nog finns det en längtan efter att få ge oss ut

liknar något annat i modern tid. Det har varit ett år av kamp

och möta medmänniskor, både i Sverige och våra verksam-

för organisatorisk överlevnad i Sverige och för utsatta

hetsländer, men vi känner ändå tacksamhet över att vi lever i

medmänniskor i Östeuropa som genom pandemin har fått

en tid där relationer kan underhållas på distans.

det ännu svårare.

Tack till våra partnerorganisationer för ert outtröttliga
engagemang och förmågan att ställa om, utan att tappa

I ett större perspektiv är mänskligheten utsatt för en
global och ofattbar prövning. Precis som de flesta andra

fokus på att bistå de mest utsatta.
I Sverige har våra medarbetare - personal, volontärer och

verksamheter har vi ställt om och anpassat oss till rådande

praktikanter - visat prov på ett fantastiskt engagemang och

omständigheter, men under en period såg det oerhört mörkt

stor lojalitet i en tid av oro och ovisshet. Tack för allt vad ni

ut. Corona slog till i mars 2020 och vi drabbades direkt ge-

betyder för Hjärta till Hjärta!

nom kraftigt minskad försäljning i våra Second handbutiker.
Prognoserna indikerade att Hjärta till Hjärta skulle upphöra
att existera i slutet av april.
Genom insamlingskampanjen #räddahjärtat fick vi ett
otroligt stöd från våra medlemmar, givare och butikskunder.

När de rumänska barnen satt i hemkarantän under våren
2020, ritade de färgglada teckningar med ett lika enkelt som
hoppfullt budskap: Allt kommer att bli bra!
Hjärta till Hjärtas kanske viktigaste uppdrag är att skapa

Vårt varmaste tack för att Ni visade hjärta när det behövdes

hopp och tro på en ljusare framtid, bortom fattigdom och

som mest!

förtryck.

Tack också till staten och våra fastighetsägare som möjlig-

Styrelse och ledning vill härmed rikta vårt varmaste tack

gjorde omställnings- och permitteringsstöd samt hyresre-

till alla medlemmar, givare och medarbetare för ert stöd och

duceringar. Utan gåvorna från privatpersoner i kombination

engagemang under detta prövningens år.

med de statliga räddningspaketen hade vi inte funnits idag.
Vi har blivit mer digitaliserade. Fysiska besök i verksamhetsländerna har ersatts av Zoom-möten och våra kommu-

Tillsammans är vi Hjärta till Hjärta och det är våra gemensamma hjärtslag som möjliggör livsförändrande insatser för
utsatta medmänniskor i Östeuropa och i Sverige.

nikationskanaler i Sverige har koncentrerats till sociala och

Ordförande

Direktor
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Verksamhetsberättelse
VERKSA MHETSBER ÄTTELSE

Hjärta till Hjärta är en biståndsorganisation och samhällsaktör
som på kristen grund sedan 1991 genomför sociala insatser, både
internationellt och i Sverige.
Vårt hjärta slår för barns rätt till utbildning och värdiga
levnadsförhållanden för alla människor - i synnerhet dem
med funktionsvariationer.
Internationellt har Hjärta till Hjärta profilerat sig inom
arbetet med Europas och kanske världens mest diskriminerade minoritet – Romer - men paletten är större än så.

Vi vill vara en opinionsbildare - en röst i samhällsdebatten om utsatthet, fattigdom och sociala orättvisor.
Vårt uppdrag och vår drivkraft utgår från övertygelsen
om alla människors lika värde och att vi kan hjälpa en
medmänniska att förändra sin livssituation.
Vi återskapar mänskliga och materiella värden - så
bidrar vi till en mer hållbar och medmänsklig värld!

I samverkan med lokala partnerorganisationer i våra
verksamhetsländer bekämpar vi olika dimensioner av
fattigdom, diskriminering och förtryck.
Genom utbildning och insatser för att skapa en hållbar

Biståndsverksamheten finansieras i huvudsak genom
gåvor från allmänheten, företag och organisationer samt
med överskottet från Second Handbutikerna. Hjärta

utveckling arbetar vi långsiktigt för att förändra livssitua-

till Hjärta säljer eller skänker överskott från butikerna

tionen och bidra till ett värdigare liv för utsatta och margi-

till mottagare i våra programländer genom det helägda

naliserade barn och familjer, oavsett etnisk tillhörighet.

dotterbolaget Lintrimex International AB, vars verksamhet
är momspliktig.

I Sverige arbetar vi med socialt företagande, hållbar
utveckling och cirkulärekonomi genom våra second

Hjärta till Hjärta har ett så kallat 90-konto vilket är en

handbutiker. Vi återanvänder skänkta varor som antingen

kvalitetsstämpel för insamlingsorganisationer. 90-konto

säljs eller går på export för ytterligare återbruk.

utfärdas av Svensk Insamlingskontroll som i givarens

Second handbutikerna är en mötesplats för en mångfald

intresse och enligt tydliga anvisningar kontrollerar att

av människor där en del är anställda, andra är volontärer,

insamlade medel går till avsett ändamål. Hjärta till Hjärtas

några praktiserar eller arbetsprövar och ytterligare någon

biståndsarbete redovisas till Svensk Insamlingskontroll

gör sin samhällstjänst. Vi är också en kompletterande och

som granskar inlämnade uppgifter.

värdeskapande aktör med fokus på arbetsintegration och
integration.
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Vårt samhällsuppdrag
som arbetsmarknadsaktör
VERKSA MHETSBER ÄTTELSE

En av våra viktigaste
uppgifter är att få
människor att växa och
utvecklas utifrån sina
egna förutsättningar.

Hjärta till Hjärta Second Hand är en mötesplats för

Stimulansen för de allra flesta är vetskapen om att vi

människor som står långt ifrån den reguljära arbets-

tillsammans verkar för ett högre syfte och att vi bidrar

marknaden, för nysvenskar i etableringsfasen och för

till något gott genom att resultatet av de gemensamma

människor i asylprocessen. I vår verksamhet finns

prestationerna generar:

volontärer som söker en arbetsgemenskap, unga som har
hamnat snett i skolan och människor med funktionsvariationer som gör att de inte lever upp till kraven på en vanlig
arbetsplats.
Hjärta till Hjärta fyller en viktig funktion i samhällsuppdraget att motverka utanförskap, ensamhet, psykisk
ohälsa och att främja ökad inkludering, integration och
solidaritet. Hos oss finns en plats för alla med en grund-

- ökade intäkter till det internationella
biståndsarbetet
- sändningar med materiellt bistånd
- ökad återvinning och därmed positiv miljöoch klimatpåverkan
- Återinvestering för utveckling av second
handverksamheten/det sociala företaget

läggande arbetsförmåga. Hjärta till Hjärta har i många år
verkat inom arbetsmarknadsområdet i Sverige.

En hybrid mellan företag och social verksamhet
En praktik-, aktivitets-, rehabiliterings- eller sysselsätt-

En mötesplats där alla har en uppgift

ningsplats på Hjärta till Hjärta kan vara det första steget

Tusentals individer har genom åren arbetsprövat,

in på svensk arbetsmarknad eller en väg tillbaka efter till

rehabiliterats och/eller genomfört praktik hos oss. Här

exempel längre sjukskrivningar.

gör människor sin samhällstjänst, vi tar emot elever från

Vår verksamhet påverkar med all säkerhet välfärden

gymnasiesärskolan och vi har företagsplatser för personer

och samhällsekonomin i positivt avseende, bland annat

med någon form av funktionsvariation. Vi samarbetar

genom minskade långtidssjukskrivningar, påverkan på

även med yrkesutbildningarna på gymnasienivå.

sjukvården i allmänhet, försörjningsstöd, kriminalitet

Vår styrka, då som nu, är den stora variationen av
främst praktiska arbetsuppgifter som också individanpas-

etcetera.
Hjärta till Hjärta Second Hand bör betraktas som en

sas. Vi justerar kraven efter individens förmåga. Över tid

hybrid mellan företag och social verksamhet - socialt

har vi lärt oss att balansera och sammanföra människor

företag är troligen det mest träffande begreppet.

med olika bakgrund, kompetens och förutsättningar.
På Hjärta till Hjärta tidsätter vi inte olika arbetsmoment

Värderingarna talar om medmänsklighet, personlig
utveckling, stimulans och gemenskap. Det finns dock

i detalj – vi tror på små utvecklingssteg, på kollegial

ett krav på att verksamheten ska generera ett finansiellt

uppmuntran, på styrkan i att arbeta tillsammans mot

överskott som fördelas mellan kostnader för biståndsin-

gemensamma mål. En av våra viktigaste uppgifter är

satser samt återinvesteringar för utveckling av Second

att få människor att växa och utvecklas utifrån sina egna

Handverksamheten med fokus arbetsintegrering.

förutsättningar.
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Antal medarbetare och arbetade
timmar under året:
Medarbetarstatistik
för 2020
(2019 inom parentes)
Typ

Antal

Arbetade timmar

Anställda

42 (48)

36 550 (53 350)

Volontärer

238 (256)

33 100 (47 400)

Arbetsförmedlingen

8 (33)

750 (4 900)

Kommunen

69 (104)

8 500 (19 000)

Frivården

26 (33)

1 400 (1 800)

Andra

46 (37)

2 300 (3 350)

TIA

5 (1)

1 600 (120)

Totalt

434 (520)

84 200 (130 000)

Antal medarbetare och arbetade timmar under året. 2019 inom parentes.

Av de anställda har 26 av 42 olika typer av anställningsstöd,

på knappt 60 år. I vårt HR-system har 290 medarbetare

framförallt lönebidrag. Fem personer har varit timanställ-

varit registrerade vilket är lägre än normalt. Detta beror på

da. En person har en projektanställning.

minskad närvaro till följd av coronapandemin som också

Från 30 mars till den sista september var majoriteten
av de anställda permitterade i olika omfattning. Den sista

gjort att färre nya medarbetare tillkommit.
Många medarbetare och framför allt volontärer har, trots

december återfanns 35 anställda på 27,15 tjänster.

att de varit registrerade, varit vilande under stora delar av

Av dessa var 17 män och 18 kvinnor. 1 kvinna slutade 31

året vilket också är en konsekvens av Corona.

december.
Motsvarande siffror för 2019 var 40 anställda på 33,5
tjänster, varav 20 kvinnor och 20 män. Av samtliga medar-

Butikerna i Mjölby och Kisa var helt stänga under flera
månader och de andra butikerna har under perioder haft
minskade öppettider.

betare är cirka 60 procent kvinnor och medelåldern ligger

VERKSAMHETSBER ÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2020
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Internationellt arbete
Verksamhetsländer
VERKSA MHETSBER ÄTTELSE

Sverige

Estland
Lettland

Ryssland

Rumänien
Bulgarien
Albanien

Partnerorganisationer
• World of Life International, Lac, ALBANIEN
• Qendra Kristjane, Fushe Arrez, ALBANIEN
• Shoqata Betesda Sheptia e Meshira, Lac, ALBANIEN
• Bulgarian Aid Mission, Sofia, BULGARIEN
• Samaaria Eesti Misjon, Haapsalu, ESTLAND
• Velki Association, Riga, LETTLAND
• Mission Pakapieni, Tukums, LETTLAND
• Fundatia Inima catre Inima, Bucharest, RUMÄNIEN
• Fundatia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale (FDES), Craiova, Romania
• Somebody Cares, Micesti, RUMÄNIEN
• Assembly of Humanity, Christmas Angel Tree, RYSSLAND
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Albanien

VERKSA MHETSBER ÄTTELSE

Fysioterapi, talträning
och sociala insatser
Under året har vi samarbetat med tre organisationer.
Hjärta till Hjärtas partnerorganisationer World of Life
International i Lac och Qendra Kristjane i Fushe Arrez
driver verksamheter för fysioterapi, talträning och
sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna med olika
funktionsvariationer. I dessa båda områden finns ingen
annan möjlighet till fysioterapi, så organisationernas
arbete är ovärderligt för de patienter som får behandlingar av olika slag.
Fysioterapeuterna och talpedagogen tar emot patienter fem dagar i veckan. På grund av pandemin har
hembesök inte kunnat genomföras i samma omfattning,
men man har försökt att möta patienterna online för att
ge råd, stöd och uppmuntran att fortsätta sina övningar.

Social omsorg till de mest utsatta
Vid centret i Lac görs många sociala insatser så
som utdelning av matpaket till behövande familjer,
föräldrakurser samt stöd till barn med autism. Under året
har man också hjälpt 30 familjer med läsplattor så att
deras barn kan vara med i skolundervisningen på distans.

Många familjer i Albanien fick matpaket under julkampanjen
- Köp en matkasse!

Förändring och ny satsning
Stöd har under året även gått till ”Barnens Hus” som
är ett familjehem som drivs av organisationen Betesda.
Barnen bor i ett storfamiljehushåll för att uppväxten
skall bli mer som i en vanlig familj och att de skall få goda
referensramar vad det innebär att leva i en familj.
Hjärta till Hjärta är tacksamma för vad samarbetet bidragit till genom åren men kommer i och med 2021 styra
över stödet till en ny After School verksamhet i Albanien.

För sex år sedan drabbades
Artan Lala av en blodpropp
som orsakade förlamning i
nedre delen av kroppen.

Paviola Guri går i
nionde klass.
Hon fick tillgång till
en läsplatta.

- Jag kände stor hopplöshet och emotionell stress över

- Jag och min syster som går i sjuan hade stora pro-

situationen, berättar Artan. Detta påverkade hela familjen

blem med att vara med på online-undervisningen

och i den situationen fick vi information om att det fanns

på samma sätt som våra klasskamrater. Vår familj

ett center i Lac där man kunde få hjälp med fysioterapi.

hade ingen mobiltelefon men tack vare Hjärta till

I början kom fysioterapeuten från centret hem till oss

Hjärta kan vi nu vara med på undervisningen varje

och behandlade mig eftersom jag inte kunde gå. Efter ett

dag på den läsplatta med internet vi fått via centret i

tag började vi komma till centret i Lac för behandlingar och

Lac. Vi tackar er från djupet av våra hjärtan efter-

där mötte vi andra människor och det var mycket trevligt

som ni verkligen mött ett behov som var nödvändigt

och betydelsefullt.

för vår utbildning.

Med hjälp av specialisterna på centret är jag nu mycket
bättre i min kropp och vi får också hjälp och stöd på många
andra sätt. Tack för fysioterapin, samtalsstöd, matpaket
och att min dotter fick möjlighet att få en läsplatta så hon
nu kan vara med i distansundervisningen i skolan.
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Sportaktiviteter och matpaket
I Bulgarien samarbetar vi med

Stöd stimulerar till fina resultat

barnen, både med skolarbetet och

Bulgaria Aid Mission – BAM. Arbetet

Fotbollsprojektet i Plovdiv har

med fotbollen.

fokuseras på två geografiska områ-

stöttats av Hjärta till Hjärta i flera år.

den, Plovdiv och området norr om

Omkring 40 barn har deltagit under

arbetar med att erbjuda barn och

Sofia med Lukovit som centrum.

året och kravet för att få vara med på

ungdomar träning och deltagande

träningar, matcher och turneringar är

i tävlingar, med koppling till att

att de går i skolan.

deltagarna går i skolan. Projektet

Genom BAM stöder vi tio universitetsstudenter med stipendier, den

Uppföljning med skolan görs av

sociala verksamheten till utsatta

Karate- och judoprojektet i Lukovit

VERKSA MHETSBER ÄTTELSE

Bulgarien

har 20 deltagare men träningar och

individer och familjer från framförallt

ledarna för projektet och man erbjud-

tävlingar har inte kunnat genomföras

den romska befolkningen samt tre

er också stöd på olika sätt till barnen

som planerat då skolan där lokalen

sportprojekt med syfte att motivera

och deras familjer för att studierna

finns varit stängd under stora delar

unga människor till en meningsfull

skall gå bra. Laget ”Hosanna FC” har

av året.

fritid och att fortsätta gå i skolan.

gjort bra resultat vilket har stimulerat

Extra stöd i en orolig tid
Under 2020 startades ett nytt
fotbollsprojekt i Lukovit med samma
upplägg som projektet i Plovdiv. Uppstarten har varit bra och 25 ungdomar
tränar regelbundet med laget.
Pandemin har slagit hårt mot
romska familjer under året och extra
stöd i form av matpaket, lunchservering och läsplattor har nått många
människor till stor glädje och hjälp.
Totalt har 130 familjer fått matpaket,
720 luncher har serverats och 20
läsplattor delats ut.
Genom sin egen Second Handverksamhet har BAM också kunnat
erbjuda arbetstillfällen och utbildning för romer.

- Syftet med sportprojekten är att initiera
en förändring av situationen för romska
ungdomar, säger Stefan Stefanov.
Ett stort problem är att många hoppar av skolan och det vill
vi motverka genom att bygga upp deras självförtroende och
motivation att delta i skolan.
Genom sportaktiviteterna får dessa ungdomar också möta
andra ungdomar i landet och detta är positivt för integration
och att motverka rasism. En positiv effekt är också att genom
att ha en meningsfull fritid och att genom positivt stöd från
tränarna kan vi också förhindra att ungdomarna hamnar i
olika destruktiva beteenden och beroenden.
VERKSAMHETSBER ÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2020
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Lettland

Barn med speciella behov kan få ett bra liv!
VERKSA MHETSBER ÄTTELSE

Vi förmedlar resurser till två organisationer som arbetar med familjestöd, stöd
till föräldrastödsgrupper, till utbildning och distribution av materiellt bistånd
Tillsammans med Velki Association och Mission Pakapieni

tidigare? Eller, om jag bara hade vetat om ert arbete när mitt

har Hjärta till Hjärta under året möjliggjort familjestöd till

barn var mindre hade det sett annorlunda ut!

utsatta familjer och uppföljning av familjernas situation.
Detta pandemiår har varit mycket utmanande för många

Studiestöd möjliggör utbildning

familjer då arbetslösheten ökat och skolorna varit stängda.

Tio ungdomar från socioekonomiskt utsatta familjer har

Arbetsbördan och den psykiska pressen har varit stor, i

fått studiestöd för att kunna fortsätta sina utbildningar på

synnerhet för många mammor som gör allt i sin makt för att

Balvi Yrkesskola. Eleverna i programmet har klarat sina

försöka vara goda mödrar, fruar, försörjare, lärare, läkare,

utbildningar och är mycket tacksamma för möjligheten de

internetansvariga, odlare och bönder på samma gång.

fått genom detta stöd.

Stödgrupper

Materiellt bistånd

Hjärta till Hjärta har under året bidragit till att Velki Associ-

2020 skickades två transporter med materiellt bistånd, en i

ations 14 stödgrupper inom programmet ”Let´s go together”

augusti och en i november. På grund av pandemin blev det en

kunnat träffas regelbundet runt om i Lettland.

sändning mindre än vanligt. I vanliga fall skickas de i mars,

135 gruppmöten har anordnats under året och 150 fa-

september och november i samband med de resor vi gör.

miljer med barn som har funktionsvariationer har fått olika

Transporterna 2020 innehöll kläder, möbler, mattor,

former av stöd och hjälp. Förutom gruppmöten har persona-

handikapp-material, leksaker, blöjor, textilier, hushållsar-

len vid Velki Association också haft enskilda stödsamtal med

tiklar och familjepaket.

familjer - behovet under pandemin har varit stort.
I det Lettiska samhället är fortfarande mycket av stödet
till dessa familjer baserat på stora institutioner medan det
samhällsbaserade stödet är undermåligt, enligt Ivars Velks
ansvarig för organisationen. Velki Association fyller en
viktig funktion genom att verka för att stärka familjerna på
hemmaplan och att målmedvetet ge verktyg för familjerna
att förstå att även om man har ett barn med speciella behov
är ett bra liv i samhället möjligt.
Den vanligaste kommentarerna bland deltagarna i
programmet är: Varför har jag inte fått höra om ert arbete

Laura kommer från tuffa ekonomiska
förutsättningar. Nu har hon tagit examen!
Laura har fått stöd sedan 2017 för studier inom sömnad och
kläddesign. Hennes talang, hårda arbete och uthållighet har
lett till framgångar och utmärkelser på olika tävlingar samt en
möjlighet att förlägga sin praktik till Nederländerna. Idag har hon
fått jobb på praktikplatsen.
Patricia går också sömnad och kläddesign på skolan. Tack vare
stödet från Hjärta till Hjärta har hon finansiera sitt examensarbete, att sy en kappa. Hon har också tagit körkort som kommer bli
en stor hjälp och en merit när hon skall börja söka arbete. Under
pandemin har hon använt sin kunskap och sytt ansiktsmasker.
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Upprättade relationer mellan
fängslade föräldrar och deras barn
betydelsefulla i sina föräldrars ögon. Det kan bli avgörande när barnen själva ställs inför vägvalet att följa i sina
föräldrars fotspår eller att välja en bättre väg i livet.
Året präglades av hårda restriktioner kring besök

VERKSA MHETSBER ÄTTELSE

Ryssland

i fängelserna, men Assembly of Humanity lyckades
anpassa verksamheten så att mycket gick att genomföra
även 2020. Under året har det gjorts 250 besök i olika
fängelser i Ryssland och 19 873 fängslade föräldrar deltog
i programmet och som ett resultat av det fick 25 346 barn
ta emot en personlig julklapp och hälsning detta år.
Tillsammans med julklappen och hälsningarna får varje
barn också en barnens bibel. Hjärta till Hjärta bidrog till
Hjärta till Hjärta har i över tio år stöttat projektet
Christmas Angel Tree som hjälper fängslade föräldrar att
återuppta kontakten med sina barn och att sedan upprätthålla den sociala kontakten med sina familjer. Målet
är att relationen inom familjerna skall upprättas och när

att 550 barn blev del av programmet under 2020.
För många av dessa familjer är Christmas Angel Tree
det första steget i rätt riktning att veta att allt inte är
förlorat utan att det finns en möjlighet till förändring och
återförening.

föräldern blir fri från fängelset finns en levande relation
med deras barn och familj.

Julhälsningar och julklappar
Något förenklat handlar det om julklappar och julhälsningar som förmedlas till barnen genom projektets
volontärer som sedan återvänder med hälsningar tillbaka
till föräldrarna.
Julklapparna köps in med hänsyn till intresse och
önskningar hos barnen men också vad föräldern vill ge
till sitt barn. Att varje present är personligt utvald av
föräldern gör att barnen känner sig speciella och har stor
känslomässig betydelse. Efter besöket hos barnen görs
en återkoppling till föräldern där mötet beskrivs, hur
det gick, vilken reaktion barnen visade och man berättar
också hur de har det där de bor och visar några foton från
besöket. Föräldrarna brukar ofta bli väldigt rörda av detta
möte.
Projektet inger hopp och möjligheten att återförenas
med sina barn blir ett starkt skäl för föräldrarna att
förändra sina liv, att lämna brottslighet och drogmissbruk
efter frigivningen. Motivation att återvända hem till
sina barn och familjer ökar när relationen och banden är
stärkta.

Älskade, sedda och betydelsefulla
För barnen är det viktigt att känna sig älskade, sedda och

25 346 barn till fängslade föräldrar fick en personlig julklapp
och hälsning genom julprogramet Christmas Angel Tree.
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Rumänien
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Engagemang och fina
skolresultat trots restriktioner
Valentin Preda från FDES om hur
en läsplatta kan göra skillnad.

After School har blivit till stor hjälp för
Alexia som nu gör stora framsteg i skolan.

Av olika anledningar hade familjen inte någon

Alexia var mycket ledsen och orolig när hennes mamma lämnade

elektricitet hemma, men eleven har visat en stark

henne på After School den första tiden och hon pratade knappt

vilja att vara med i distansundervisningen trots den

alls i klassen. Nu är hon aktiv och pratar lätt med både lärare

utmaningen. Varje dag har han gått till skolan där

och elever. Alexia gillar skolarbetet och har gjort stora fram-

han kunnat ladda sin läsplatta och sedan gått hem

steg. Hon kan alla bokstäver och siffror, hon kan skriva av det

igen för att vara med på lektionerna.

läraren säger och hennes matematikkunskaper blir bättre och

De gånger han inte kunnat ta sig till skolan har
han fått tillåtelse att ladda sin läsplatta på kvar-

bättre.
Florin, verksamhetsledare för Somebody Cares säger att alla

tersbutiken där han bor. Att killen fått hjälp med

barn som går i After School har klarat den vanliga skolang-

läsplattan och internetabonnemanget motiverade

ången. De som hade olika svårigheter när de kom har nu gjort

honom att fortsätta i skolan trots stora utmaningar.

individuella framsteg och uppnått bättre resultat än tidigare.
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I Rumänien går större delen av vårt stöd till två After School

ett bageri där Hjärta till Hjärta initialt bidragit till inköp av

projekt som riktar sig till socioekonomiskt utsatta och

utrustning. Stödet till drift av verksamheten kommer bli mer

marginaliserade barn och ungdomar i grundskoleåldern.

regelbundet under 2021.

Hjärta till Hjärta har under 2020 haft samarbete med tre
organisationer i Rumänien. Här får barnen och ungdomarna

Läxhjälp i skolans regi

hjälp med läxläsning, sociala aktiviteter samt ett mål mat om

Tillsammans med vår partnerorganisation FDES, en social

dagen.

stiftelse i Rumänien, ser vi mycket fina resultat av After

Dessa insatser har visat sig vara mycket framgångsrika

School programmen i Slatina, Iacobeni och i Buzau. På de

och uppskattade av både barn, föräldrar och skola. Resultaten

olika orterna sker arbetet i nära samverkan med den ordinarie

är fina och samtidigt ökar självkänslan och längtan att

skolpersonalen och i skolornas egna lokaler.

delta i den vanliga skolan. Många av barnen kommer från

Totalt får cirka 90 barn ökade förutsättningar att klara

den romska minoriteten i Rumänien. Utbildningsnivån hos

sin skolgång. 2020 klarade alla elever att gå vidare till nästa

föräldrarna är låg vilket gör det svårt att ge barnen det stöd

årskurs vilket visar hur viktigt detta arbete är för elevernas

de behöver, och i de fallen blir läxhjälpen på After School den

resultat i skolan. Det har under året varit stora svårigheter för

avgörande faktorn för att inte halka efter i skolan.

många elever att delta i distansundervisningen då man inte
haft tillgång till varken läsplattor eller internet.

Läxhjälp på centret i Troislav

FDES har köpt in 60 läsplattor med internetabonnemang

Samarbetet med Somebody Cares i Mitesti (Pauleasca) har

som distribuerats till de mest behövande familjerna i pro-

främst handlat om stöd till organisationens After School-

grammen. Denna insats har och kommer verkligen spela stor

verksamhet med cirka 80 elever i olika åldrar.

roll för elevernas möjligheter att tillgodogöra sig undervis-

År 2020 har inneburit stora utmaningar då man under

ningen i skolan på samma villkor som andra barn.

rådande pandemi behövt anpassa undervisning och klassindelningar för att kunna fortsätta undervisningen på centret i

Hemtjänsten drivs vidare

Troislav. Det visade sig vara möjligt och de mindre grupperna

Inima catre Inima har under året arbetat med hemtjänst för

gjorde inte bara att man kunde fortsätta verksamheten

ett drygt 30-tal äldre i Bukarest och en viktig milstolpe var

utan det fick också den positiva effekten att det blev större

att arbetet under året kunde lämnas över till sociala myndig-

engagemang och delaktighet hos eleverna.

heter.

Under året har Somebody Cares, förutom undervisning

Hemtjänstverksamheten kommer fortsätta och omsorgen

i After School, också erbjudit plats på centret för de elever

om de äldre är säkerställd för framtiden genom att myndig-

som inte har internet hemma att kunna sitta där och delta i

heterna nu tar över. Denna utveckling är mycket positiv och

distansundervisningen i skolan.

att dessutom alla de anställda vårdarna fått erbjudande om
att fortsätta sina anställningar i verksamheten skapar också

Socialt ansvarstagande
Somebody Cares har ett omfattande arbete med sociala

trygghet för dem fortsättningsvis.
Transportbolaget ”Linheart SRL” i Carensebes är ett helägt

insatser och församlingsarbete där Hjärta till Hjärta genom

dotterbolag till Inima catre Inima, som köper och säljer

organisationens kontaktnät har möjliggjort stöd till utsatta

Second Hand-varor som importeras från bland annat Sverige

familjer med matpaket och andra typer av bistånd under året.

och där en del av intäkterna går till socialt arbete genom

Under 2020 startades ett yrkesträningsprojekt i form av

Inima catre Inima.
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Statistik och ekonomi i korthet
Materialflöden, återanvändning och biståndstransporter
VERKSA MHETSBER ÄTTELSE

Cirkulärekonomi

Klimatsmart

Hjärta till Hjärta har under året hanterat ett totalt inflöde av
skänkta varor motsvarande 1 000 ton över alla kategorier.
Det är en minskning med 100 ton jämfört med 2019.
96 ton har gått till förbränning. Vid årsskiftet hade vi ett
varulager på 227 ton.
Av det totala inflödet har 323 ton sålts varav 264 ton
utgjordes av kläder. Om dessa kläder istället skulle nyproduceras hade det medfört koldioxidutsläpp på
3 960 000 kg vilket motsvarar 1 000 svenskars årliga
totalkonsumtion av mat, kläder och transporter.
354 ton eller 28 sändningar gick på export som materiellt
bistånd till primärt Rumänien och Bulgarien där merparten
av varorna säljs vidare och återanvänds ytterligare.
Försäljningen av de de tre största varugrupperna i
butikerna utgjordes av prylar: 84 338 sålda artiklar, kläder:
57 105 sålda artiklar och möbler: 9 286 sålda artiklar.
Under året tappade vi 25 procent över alla varukategorier
jämfört med 2019. Minskningen är en direkt konsekvens av

Hållbar konsumtion

coronapandemins verkningar.

Biståndsanslag
Det totala biståndsanslaget inklusive värdet av materiellt
bistånd uppgick till 4 199 tkr.
95 procent fördelades över fem verksamhetsländer i form
av regelbundet budgetstöd till lokala partnerorganisationer.
Rumänien stod för 41 procent av det totala anslaget, medan
närmare 50 procent fördelades jämnt mellan partnerorganisationer i Albanien, Bulgarien och Lettland.
Till Estland skickades inga monetära anslag, hit gick materiella sändningar till ett värde av 5 procent av totalanslaget.
Övriga 5 procent utgjordes av punktinsatser, till exempel
julprogrammet Christmas Angel Tree i Ryssland.

Engagemang
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Medmänsklighet

Förvaltningsberättelse 2020
Styrelsen för föreningen Hjärta till Hjärta avger härmed årsredovisning för
räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. Sifferuppgifter i följande avsnitt
avser föreningen om inget annat anges. Belopp inom parentes avser år 2019.

Allmänt om verksamheten

inriktade på att ge romska barn och ungdomar utbildning så

Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta är en ideell för-

bättre livssituation.
Hjärta till Hjärta är att likna vid ett socialt företag som

Internationella biståndsinsatser och Second Handverksam-

genom sin verksamhet med fyra Second Handbutiker skapar

het/socialt företag i Sverige.

sysselsättning och utveckling för medarbetare av olika

Föreningens ändamål är inriktat på materiellt bistånd och

slag – till exempel anställda, personer på arbetsprövning,

sociala insatser för särskilt utsatta människor i såväl Sverige

praktikanter, personer från frivården och volontärer. Genom

som internationellt, främst i östra Europa. Samverkan sker

de fyra Second Handbutikerna bidrar Hjärta till Hjärta även

med lokala partnerorganisationer utifrån principen om

till en positiv klimatpåverkan samt ger ett viktigt bidrag till

hjälp till självhjälp.

biståndsinsatser.

Biståndsinsatserna är långsiktiga och bland annat

Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta äger samtliga
aktier i Lintrimex International AB, organisationsnummer
556488-4186. Lintrimex International AB bildades 1994 och
har som affärsidé att sälja överskott av varor från Second
Hand butikerna. Exporten går i första hand till Rumänien
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ening på kristen grund och med två verksamhetsområden:

att de får en möjlighet att ta sig ur fattigdom och skapa en

och Bulgarien.

Väsentliga händelser
Året har präglats av Coronapandemin och dess effekter på
verksamheten. Hjärta till Hjärta har agerat i enlighet med
beslut och rekommendationer från regeringen och myndigheter samt med kundernas och medarbetarnas hälsa och
välmående som högsta prioritet.
I mitten av mars sjönk försäljningen i Second Hand
butikerna med cirka 50 procent. Samtidigt uteblev många
volontärer som utför ett väsentligt arbete i föreningen.
Snabba åtgärder vidtogs därför direkt för att säkra Hjärta till
Hjärtas fortlevnad.
Bland de åtgärder som vidtogs var att stänga två butiker,
Kisa och Mjölby. Butiken i Kisa var stängd mellan den 21
mars och 11 maj. Butiken i Mjölby var stängd mellan den 29
mars och 23 oktober. När butikerna öppnades igen var det
med ett reducerat antal försäljningsdagar.
För butiken i Linköping reducerades antalet försäljningsdagar med en dag per vecka från och med den 1 april. Vidare
blev det nödvändigt att korttidspermittera all personal från
och med den 30 mars med varierande tjänstgöringsgrad.
Den 1 oktober återgick all personal till ordinarie schema.

Regeringens stödåtgärder i pandemin
Hjärta till Hjärta har tagit del av de stödåtgärder som
beslutats av regeringen, uppgående till 2,9 miljoner kronor.
Stöden avser, permitteringsstöd, omställningsstöd, sänkta
arbetsgivaravgifter, ersättning för sjuklönekostnader samt
hyresstöd från samtliga fastighetsägare. Bland annat tack
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vare dessa stödåtgärder har år 2020 kunnat avslutas med ett
positivt resultat.

Svensk insamlingskontroll

I Hjärta till Hjärtas verksamhetsländer har restriktionerna
varit väsentligt hårdare än i Sverige, bland annat genom

Hjärta till Hjärta har ett 90-konto vilket garanterar att

periodvis helt nedstängda samhällen. Detta har påverkat

gåvorna används på rätt sätt. Verksamheten kontrolleras av

den ordinarie programverksamheten i olika omfattning. Se

Svensk Insamlingskontroll som tillåter att högst 25 procent

vidare under avsnittet Främjandet av föreningens ändamål

används till insamling och administration.

och måluppfyllelse.

Hjärta till Hjärtas omkostnader ligger inom godkända
gränsvärden. Under 2020 utgjorde administrationskost-
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Satsningar i organisationen

naderna 14 procent. Ändamålskostnaderna uppgick till 79

Organisationen har från och med oktober 2020 förstärkts

procent.

med en programkoordinator för det internationella arbetet.

Agenda 2030

Denna tjänst har varit vakant sedan februari 2018.
En ny logotyp med tillägget "Vi återskapar värde" har
under året tagits fram som tydligare återspeglar Hjärta till
Hjärtas verksamhet. Processen med att förtydliga Hjärta
till Hjärtas vision och värdegrund har pågått under året och
väntas antas av föreningsstämman under år 2021.
I april beviljades Hjärta till Hjärta bidrag för perioden
2020-09-01--2021-03-31 enligt förordningen om statsbidrag till verksamheter för asylsökande. Projektet Svensk
arbetsmarknad möter asylsökande (SAMA) ska erbjuda
asylsökande en introduktion till grundläggande förståelse
för den svenska arbetsmarknaden med syfte att främja en
framtida etablering. Insatsen omfattar olika lärandemoduler
med fokus på praktisk svenska och arbetsmarknadskunskap.

Utifrån Agenda 2030 har Hjärta till Hjärta identifierat
följande hållbarhetsmål som särskilt angelägna i förhållande
till föreningens uppdrag och inriktning:

1. Ingen fattigdom
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning
10. Minskad ojämlikhet
12. Hållbar konsumtion
17. Genomförande och partnerskap
Målen integreras i kommunikations-, planerings- och
implementeringsarbetet, både i Sverige och internationell
kontext.

Projektet Svensk arbetsmarknad möter asylsökande (SAMA) omfattar olika lärandemoduler med fokus på praktisk svenska
och arbetsmarknadskunskap. Här är några deltagare tillsammans med läraren Lidia Karch för att prata odling och hälsosam
kost.
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Flerårsöversikt för koncernen
		
2016
2017
2018
2019
2020

Gåvor, inklusive materiellt bistånd		9 354
Förmedlat inklusive materiellt bistånd, TKR		7 409

6 245

6 469

4 964

4 926

6 739

5 608

4 026

4 199

							

Total butiksomsättning 		20 283
Täckningsbidrag butiker 		4 279

20 461

18 808

17 521

13 210

1 718

2 101

2 279

3 739

Nettoomsättning		22 036

22 780

20 649

19 202

14 221

Gåvor och arbetsmarknadsbidrag inkl medlemsavgifter		17 438

13 683

15 122

9 880

11 059

193

447

0

0

Summa		39 671

36 656

36 218

29 082

25 280

Förmedlade bidrag		-7 409

-6 739

-5 608

-4 026

-4 199

Övriga intäkter		

197

Personalkostnader		-18 520 -19 608

-19 731

-14 562

-11 547

Övriga rörelsekostnader m m (inkl. avskrivning)		-12 233 -12 986

-11 928

-10 462

-8 923

Finansnetto		-63

68

-24

-18

-9

Årets resultat		1 446

-2 609

-1 073

14

602

Balansräkningar, TKR							
Materiella och immateriella anläggningstillgångar		3 443
Finansiella anläggningstillgångar 		

3 216

646

482
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Resultaträkningar, TKR							

255

0

0

Varulager		2 292

1 493

883

0			
1 010

858

Kundfordringar		469

249

124

85

53

Övriga kortfristiga fordringar		2 278

2 358

2 118

1 030

2 067

Kassa, bank och kortfristiga placeringar		 3 149

1 603

224

1 113

973

Summa tillgångar		11 631

8 919

3 995

3 720

4 206

Eget kapital 		 3 144

535

-538

-589

-175

Avsättningar och långfristiga skulder 		 1 280

1 225

0

0

0

Kortfristiga skulder		7 207

7 159

4 533

4 309

4 381

Summa eget kapital och skulder		11 631

8 919

3 995

3 720

4 206

Finansiella nyckeltal							
Kassalikviditet, procent		

82

59

54

52

71

Soliditet, procent		

27

6

-13

-16

-4

Utbetalat till ändamålet, procent		

74

107

88

75

79

Administrativa kostnader/totala intäkter, procent		

16

23

24

25

14

Händelser efter
balansdagens utgång

Resultat och ställning

Årets första månader har fortsatt påverkats av Coronapan-

Soliditet = Justerat Eget kapital/totala tillgångar (Visar

demin genom en svagare försäljning inom Second Hand-

vilken grad företaget kan finansiera sin verksamhet)

verksamheten jämfört med år 2020.

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar + varulager/

Stor osäkerhet föreligger hur pandemin fortsatt kommer

kortfristiga skulder. (en kvot på 100% betyder att företa-

att påverka föreningens verksamhet under år 2021, främst

get kan betala alla sina skulder)

under första halvåret. Eventuellt nya restriktioner riktade

Butiksomsättning år 2020 uppgick till 13 210 (17 521) tusen

mot butikshandeln kommer att påverka Second Handför-

kronor vilket är en minskning med 25 %. Året inleddes med

säljningen negativt. Styrelse och ledning följer utvecklingen

en stark försäljning, men när Coronapandemin slog till i

noggrant och har beredskap för att vidta snabba åtgärder vid

mars sjönk försäljningen med cirka 50 procent, i princip över

förändringar gällande regler och rekommendationer.

en natt.
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Två butiker har varit stängda delar av året samtidigt som

ringen är en konsekvens av tidigare beslutade åtgärder samt

antalet försäljningsdagar har minskat. Personalen har varit

återhållsamhet vad gäller kostnader för att få en ekonomi i

korttidspermitterad och volontärer har uteblivit, vilket

balans.

påverkat bearbetning och påfyllning av varor i butikerna.

Vid utgången av 2020 uppgick koncernens egna kapital till

Antalet kunder under året minskade med drygt 39 000

-175 (-589) tusen kronor.

personer vilket motsvarar en minskning med 28 procent.
Till detta skall läggas gåvor av materiell art som förmedlats

Medlemmar

som bistånd med 273 (607) tusen kronor. Motsvarande

Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta är en ideell förening

summa återfinns även under utbetalat bistånd. Det totalt

med 1 056 medlemmar. Inga företag eller organisationer är

utbetalade biståndet exklusive materiellt bistånd uppgick

medlemmar.

Penninggåvorna uppgick till 4,6 (4,4) miljoner kronor.
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till 3,9 (3,3) miljoner kronor. Om det materiella biståndet
värderats till försäljnings- eller marknadsvärde skulle det
totala biståndet bli betydligt högre.
Föreningen beslutade under år 2018 att ändra princi-

Styrelsens sammansättning
Styrelsen ansvarar för organisation och förvaltning av

perna för utbetalning av bistånd, genom att först samla in

Hjärta till Hjärtas verksamhet. Föreningen väljer styrelse vid

pengar och sedan betala ut dem. Detta förändringsarbete

årsmötet. Att engagera sig i styrelsen för Hjärta till Hjärta är

har fortsatt under år 2020 och innebär en trygghet för

ett förtroendeuppdrag. Styrelsen erhåller ingen arvodering.

våra samarbetspartners som då i förväg vet hur mycket

Styrelsen utgjodes under 2020 av nio ordinarie ledamöter.

bistånd de kommer att erhålla vilket ligger till grund för

Styrelseledamöternas kompetens och närvaro vid samman-

ett långsiktigt hållbart samarbete. Dessutom riskerar inte

träden under året (valda vid årsmötet i juni 2020) framgår

föreningen att bistånd betalas ut som sedan inte kan samlas

under respektive porträttbild på sid 23.

in. Detta förändringsarbete kommer att pågå under några
år innan det får full genomslagskraft.
Totalt redovisar koncernen ett resultat för verksamhetsåret uppgående till 602 (14) tusen kronor. Resultatförbätt-

Direktor är högste tjänsteman och adjungerad i styrelsen.
Ersättningen till direktorn uppgick till 513 565 kr. Något så
kallat fallskärmsavtal eller avsättningar till pension utöver
det som kollektivavtalet stipulerar, förekommer inte.

Föreningens ändamål,
måluppfyllelse och effekter av insatserna
De åtaganden föreningen har gentemot mottagarorganisa-

med uppfyllda kunskapskrav är ett viktigt mål. Alla elever i

tionerna och slutliga mottagare av bistånd har under verk-

programmet har klarat sin årskurs med godkända resultat.

samhetsåret genomförts i den utsträckning det varit möjligt,

Skolorna och föräldrarna bekräftar att barnens deltagande

givet pågående pandemi. Alla mottagarorganisationer har på

i After School har positiva effekter på resultaten i den vanliga

olika sätt påverkats av restriktionerna kopplat till Corona.

skolan. Som exempel kan nämnas att i Slatina, Rumänien,

Som en följd av restriktionerna har vissa delar av verk-

såg 2020 års utveckling ut så här för de 30 eleverna i After

samheterna anpassats efter de nya förutsättningarna, vidare

School: 19 elever gick från väl godkänt till mycket väl

har en del av de planerade insatserna blivit inställda eller

godkänt, nio gick från tillfredställande kunskaper till goda

ersatta av mer behovsorienterat stöd kopplat till pandemins

kunskaper och två gick från otillräckliga kunskaper till

verkningar i länderna.

tillfredställande kunskaper.
Med dessa insatser ser vi att skolresultaten förbättras,

Glädjande resultat för eleverna i After School

den sociala förmågan stärks och lärarnas uppfattning om

I Rumänien har 170 barn deltagit i After School, en utbild-

insatsen är positiv.

ningsverksamhet som syftar till att stärka elevernas kunskaper i olika skolämnen, att öka studiemotivationen samt

Pandemin har tvingat fram anpassningar

medvetenheten om vikten av utbildning, både hos elever och

De After School program i Rumänien som haft sin verksam-

deras föräldrar. Effekterna av After Schoolarbetet är tydligt

het i de lokala skolorna och med skolpersonal som lärare är

positiva och resultaten i skolan har förbättrats för alla elever

de som påverkats mest av restriktionerna under pandemin.

som finns med i programmet.
Att få godkända betyg och gå vidare till nästa årskurs
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Under 2020 har skolorna varit stängda under större delen
av året vilket gjort att verksamheten inte kunnat pågå som

vanligt. I Slatina, Buzau och Iacobeni har lektionerna

inte få någon hjälp alls. Den direkta effekten är att

varit igång fyra månader under året.

människor på individnivå och genom regelbundna

After School programmet i Troislav, som är lokaliserat

behandlingar av yrkeskunnig personal får hjälp till ett

i egna lokaler, har kunnat fortgå med vissa anpassningar

friskare och mer värdigt liv. Den indirekta effekten eller

och där eleverna delats in i mindre grupper. Vidare har

utökade mervärdet är att individernas familjer avlastas

elever utan tillgång till internet erbjudits utökat stöd

samt lär sig metoder för att ge adekvat stöd.

genom fysisk tillgång till centret, detta för att kunna
delta i online-undervisning.
I Bulgarien stöder Hjärta till Hjärta tre projekt där 85
skolelever deltar i sportaktiviteter, fotboll och judo- och

På grund av restriktionerna har hembesök till dem
som inte kan ta sig till centret minskat. På centret i Lac
har man haft ett något mindre antal patienter än under
normala omständigheter.

vara en del av aktiviteterna är att eleven deltar i den ordi-

Hjärta till Hjärta tar ett aktivt ansvar

narie skolgången och gör sitt bästa i skolan. Effekterna är

Genom återanvändning av textilier och andra produkter

att eleverna blir motiverade att göra sitt skolarbete. På så

i secondhandverksamheten samt det materiella bistånd

sätt motverkas avhoppen och skolresultaten förbättras.

som förmedlats under verksamhetsåret 2020 tar Hjärta

Projekten syftar också till att ge ungdomar från en

till Hjärta ett klimatsansvar. Det materiella biståndet

socioekonomiskt utsatt miljö en meningsfull fritid, att

bidrar till att utsatta familjer får nödvändig hjälp med

stärka deras hälsa och att bygga upp deras självförtroen-

kläder och andra artiklar som annars inte skulle kunna

de. De samlade insatserna leder ungdomarna i en positiv

köpas, trots att behoven finns.

riktning vilket minskar risken för droganvändning

Hanteringen av det materiella biståndet i de olika

och kriminalitet. Pandemin har framförallt påverkat

verksamhetsländerna skapar också arbetstillfällen både

karateprojektet som inte kunnat fungera som vanligt då

inom transport, lagerhantering och butiksförsäljning.

verksamheten är lokaliserad inomhus och i en skola som
varit stängd.

F ÖR VA LT N I NG SBER ÄTTELSE

karateträningar, och stöd med läxläsning. Kravet för att

Utöver det vanliga stödet har föreningen stöttat
flera fina insatser som direkt kan kopplas till de behov
som mottagarorganisationerna identifierat i och med

Stödgrupper för 150 famlijer i Lettland

pandemin och som man försökt svara upp mot i den

I Lettland har stödet till föreningens partnerorganisa-

lokala kontexten.

tioner bland annat resulterat i att 14 stödgrupper för 150

Som exempel kan nämnas att föreningen genom det

familjer med barn med funktionsnedsättningar kunnat

kontaktnät som byggts upp via våra olika After School

träffas regelbundet.

program har köpt in och förmedlat 120 läsplattor med

Med anledning av de hårda restriktionerna har

internetanslutning för barn i familjer utan ekonomiska

träffarna primärt ägt rum över internet. Effekterna av

förutsättningar till sådana inköp. Effekten är att många

träffarna är att medlemmarna känner tillhörighet och att

barn därmed kunnat delta aktivt i distansundervisning-

man genom gemenskapen stöttar och hjälper varandra

en. Om läsplattorna inte köpts in skulle de 120 familjerna

i de utmaningar som finns för familjer med barn med

och deras barn fortfarande vara exkluderade från möjlig-

funktionsnedsättningar i det Lettiska samhället.

heten att delta i skolundervisningen och konsekvenserna

Tio ungdomar har även fått finansiellt stöd för att
fortsätta sina studier och resultaten motsvarar förvänt-

av det vore katastrofala för varje barns utbildning.
Alla familjer som stöttas med en läsplatta har skrivit

ningarna vilket är godkända betyg enligt individuella

på ett låneavtal med Hjärta till Hjärtas partnerorganisa-

läroplaner. Dessa elever kommer från familjer med låga

tioner. Ingen av läsplattorna ges som gåvor utan lånas ut

inkomster och det ekonomiska stödet är avgörande för

under en begränsad tid för ett speciellt syfte.

att kunna fullgöra studierna.

Matpaket och bespisning till utsatta familjer
Fysioterapi och logopedi i Albanien

I spåren av Covid-19 har arbetslösheten ökat. En påtaglig

I Albanien stöder Hjärta till Hjärta två projekt som båda

utmaning för många hushåll är svårigheten att köpa mat.

arbetar med fysioterapi och logopedi. Projekten fyller

Under året har föreningen finansierat 300 matpaket som

en viktig funktion då det finns en tydlig brist på dessa

mottagarorganisationerna har distribuerat.

nödvändiga rehabiliterings- och omsorgsinsatser i

Hjärta till Hjärta har också gett stöd till en matbespis-

samhället. 120 personer är inskrivna och får fysioterapi

ning som under åtta månader har tagit emot 30 särskilt

fördelat på fem dagar i veckan och 13 barn under 16 år får

utsatta människor i Bulgarien. Bland övriga insatser bör

hjälp med logopedi.

också nämnas att Hjärta till Hjärta varit med i uppstarten

Utan de här projekten skulle dessa individer i princip

av ett bageriprojekt i Rumänien med syftet att skapa
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nya jobbmöjligheter i en tid när många förlorat sina

ens fortlevnad. Ett viktigt fokus under 2021 är att verka

inkomstkällor.

för ett bibehållet engagemang, att de volontärer som

Förväntad utveckling

varit vilande under den mest intensiva Corona perioden
återkommer samt att rekrytera nya volontärer.
Hjärta till Hjärta fyller en viktig funktion som social

Det finansiella läget är fortsatt ansträngt. De stödpaket

aktör i samhället och den gemensamma välfärden.

som föreningen har tagit del av under år 2020 har

Under 2021 fördjupas dialogen med offentlig sektor och

dämpat de ekonomiska konsekvenserna, men det är

andra samhällsaktörer om nya samverkansformer med

fortfarande svårt att uppskatta Coronapandemins mer

fokus arbetsintegrering, introduktion och återgång till

långsiktiga påverkan på verksamheten.

arbetslivet.

Årets första månader följer i stort lagda planer men

I verksamhetsplanen för 2020-21 återfinns den

F ÖR VA LT N I NG SBER ÄTTELSE

eventuella restriktioner mot handeln kan få långtgående

viktiga målsättningen att skapa en hållbar organisation

negativa konsekvenser. Styrelsen och ledningen följer

på sikt. Ett led i den processen är att definiera och

utvecklingen noga och är beredda på att vidta åtgärder

förtydliga Hjärta till Hjärtas vision och värdegrund samt

för att säkra föreningens fortsatta verksamhet. Det kan

positionering och riktning för framtiden.

bli nödvändigt att ta del av regeringens olika stödpaket,

Processen inleddes under kvartal 1-2020 och mål-

hit hör permittering av personal och hyresstöd från

sättningen är att fastställa vision/värdegrund samt att

fastighetsägarna. Några fastighetsägare har lyft frågan

presentera ett idéprogram under hösten 2021.

vad gäller hyresstöd och ställer sig villiga att kunna

När fattigdomen och utsattheten ökar, växlar vi

bidra på detta sätt förutsatt att regeringen beviljar

upp! I spåren av corona är det viktigare än någonsin att

stödmodellen på nytt.

Hjärta till Hjärta som biståndsorganisation finns där för

Hjärta till Hjärta har sedan starten drivits med hjälp

människor som behöver oss. Under 2021 stöder vi därför

av ett stort ideellt engagemang och våra engagerade

flera nysatsningar med fokus utbildning, social omsorg

volontärer är fortsatt en förutsättning för verksamhet-

och hållbar utveckling.

Under året har föreningen finansierat 300 matpaket som mottagarorganisationerna har distribuerat.
Här delar vår samarbetspartner i Bulgarien ut matpaket till utsatta familjer.
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Jörgen Ljung

Birgit Gustafsson

Ordförande

Vice ordförande

Tidigare lektor i företagsekonomi

Tidigare rektor och skolområ-

samt internationell koordinator

deschef med erfarenhet från

vid Linköpings universitet. Har

skol- och förvaltningsvärlden.

haft en gästprofessur i Kina.

Utöver styrelseuppdraget också

Omfattande erfarenhet från olika

en engagerad volontär i Second

styrelseuppdrag.

handbutikerna.

Närvaro vid styrelsemöten: 7/7

Närvaro vid styrelsemöten: 6/7

Mårten Berbres

Erik Emanuelsson

Filialchef på Stena Recycling med

Civilekonom, entreprenör och

erfarenhet från återvinnings-

lantbrukare med ett engage-

sektorn samt från försäljning

mang för migrationsfrågor.

inom dagligvaruhandel och

Närvaro vid styrelsemöten: 6/7

industri. Har ett engagemang för
migrationsfrågor.
Närvaro vid styrelsemöten: 6 (7)

Kjell Johansson

Bernt-Åke Ottosson

Sekreterare

Ingenjör som arbetat större

Pensionerad ekonom med en

delen av sitt liv inom Evangeliska

lång karriär inom bankvärlden,

Frikyrkan, bland annat som

bland annat som ekonomichef.

missionsdirektor. Erfarenhet från

Utöver styrelseuppdraget också

internationellt missions- och

en engagerad volontär i second

utvecklingssamarbete samt ett

handbutikerna.

flertal styrelseuppdrag.

Närvaro vid styrelsemöten: 7 (7)

Närvaro vid styrelsemöten: 6/7

Per Rydwik

Elisabet Svahn

Konsult med erfarenhet från

Statsvetare och folkhögskollärare

ledande positioner i näringslivet.

med erfarenhet från styrelse-

Mångårigt engagemang genom

uppdrag inom ideell sektor och

styrelseuppdrag och ledande

folkbildningen.

funktioner inom Equmeniakyr-

Närvaro vid styrelsemöten: 5/7
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Styrelsen för Hjärta till Hjärta 2020

kan och civilsamhället.
Närvaro vid styrelsemöten: 7 (7)

Annika Widerstedt
Musiklärare och kyrkomusiker.

Hedersledamot:
Sixten Widerstedt

Har växt upp nära Hjärta till

Tidigare skolledare och till-

Hjärta som dotter till grundarna

sammans med hustrun Karin,

Sixten och Karin Widerstedt.

Hjärta till Hjärtas grundare. En

Närvaro vid styrelsemöten: 6/7

pionjär som redan på 1960-talet
engagerade sig för utsatta
medmänniskor i Östeuropa.
Sixten Widerstedt avled
den 31 januari 2021.
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Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta
822002-0187

Förändring av Eget kapital

				
		
		

Ändamålsbestämda medel

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt
eget kapital

EKONOMISK
REDOVISNING

Moderföreningen
Belopp vid årets ingång		
188 063
-746 637
12 453
-546 121
Ändamålsbestämda medel,
- utnyttjade under året		
-188 063
		
-188 063
Överföring av fg års resultat
		
12 453
-12 453
Årets resultat
			
602 861
602 861
Vid årets slut		
-734 184
602 861
-131 323
					
Övrigt
ÄndamålsbeBalanserat
Årets
Totalt
eget kapital
stämda medel
resultat
resultat
eget kapital
					
Koncernen
Belopp vid årets ingång
16 000
188 063
-806 579
13 661
-588 855
Ändamålsbestämda medel
-188 063
-188 063
Överföring av årets resultat
13 661
-13 661
Årets resultat
601 704
601 704
Vid årets slut
16 000
-792 918
601 704
-175 214
			

Resultaträkning - koncernen

2020-01-01Not		
Belopp i SEK		
				2020-12-31
Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter				
Gåvor		
2		
Bidrag		
3		
Nettoomsättning		
4		
				

265 175
4 925 629
5 867 973
14 165 453
25 224 230

Rörelsens kostnader
Handelsvaror				
-2 281
Förmedlade bidrag				
-4 199 236
Övriga externa kostnader		
5,6		
-8 574 415
Personalkostnader		
7		
-11 547 828
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar		
8		
-289 756
Övriga rörelsekostnader				
Rörelseresultat				
610 714

2019-01-012019-12-31

149 706
4 963 753
4 766 927
19 201 635
29 082 021

-168 905
-4 026 333
-9 998 557
-14 562 547
-293 942
-32
31 705

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter				
Räntekostnader och liknande resultatposter				
Resultat efter finansiella poster				

9 010
601 704

158
-18 202
13 661

Resultat före skatt				

601 704

13 661

Årets resultat				

601 704

13 661
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Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta
822002-0187

Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK

Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer

9		

255 236

482 367

			

255 236

482 367

Summa anläggningstillgångar			

255 236

482 367

Omsättningstillgångar		
Varulager m m		
Färdiga varor och handelsvaror			

857 552

1 010 352

			

857 552

1 010 352

Kundfordringar			

53 250

84 652

Övriga fordringar			

291 102

213 903

11		

1 776 426

815 812

			

2 120 778

1 114 367

Kassa och bank			

972 714

1 112 561

Summa omsättningstillgångar			

3 951 044

3 237 280

SUMMA TILLGÅNGAR			

4 206 280

3 719 647

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EKONOMISK
REDOVISNING

Kortfristiga fordringar		

EGET KAPITAL OCH SKULDER		

Eget kapital		
Övrigt eget kapital			

16 000

16 000

Ändamålsbestämda medel			

-

188 063

Balanserat resultat			

-792 918

-806 579

Årets resultat			

601 704

13 661

Summa eget kapital			

-175 214

-588 855

Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder			
Checkräkningskredit

888 486

718 366

12		

-

23 890

Övriga kortfristiga skulder			

1 635 000

1 332 851

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13		

1 858 008

2 233 395

			

4 381 494

4 308 502

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			

4 206 280

3 719 647
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Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta
822002-0187

Resultaträkning - moderföretag
Belopp i SEK

Not

2020-01-01-

			2020-12-31

2019-01-012019-12-31

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter		

265 175

149 706

Gåvor

2

4 925 629

4 963 753

Bidrag

3

5 867 973

4 766 927

Nettoomsättning

4

13 341 993

17 964 022

		

24 400 770

27 844 408

Rörelsens kostnader
Förmedlade bidrag		

-4 199 236

-4 026 333

Övriga externa kostnader

5,6

-6 836 346

-8 281 648

7

-11 547 828

-14 562 347

8

-247 707

-243 566

Övriga rörelsekostnader		

-

-32

Rörelseresultat		

1 569 653

730 482

Resultat från andelar i koncernföretag		

-960 000

-705 000

Ränteintäkter och liknande resultatposter		

-

158

Räntekostnader och liknande resultatposter		

-6 792

-13 187

Resultat efter finansiella poster		

602 861

12 453

Årets resultat		

602 861

12 453

Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
EKONOMISK
REDOVISNING

Resultat från finansiella poster
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Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta
822002-0187

Balansräkning - moderföretag
Belopp i SEK

Not

2020-12-31		

2019-12-31

TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer

9

316 122

501 204

		

316 122

501 204

Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag

10

104 000

104 000

		

104 000

104 000

Summa anläggningstillgångar		

420 122

605 204

Omsättningstillgångar		
Varulager m m		
Färdiga varor och handelsvaror		

733 664

905 543

		

733 664

905 543

Kundfordringar		

10 500

12 087

Fordringar hos koncernföretag		

94 498

54 044

Aktuell skattefordran		

38 867

-

Övriga fordringar		

84 145

101 938

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11

1 519 376

815 812

		

1 747 386

983 881

Kassa och bank		

972 131

1 112 561

Summa omsättningstillgångar		

3 453 181

3 001 985

SUMMA TILLGÅNGAR		

3 873 303

3 607 189

Ändamålsbestämda medel		

-

188 063

Balanserat resultat		

-734 184

-746 637

Årets resultat		

602 861

12 453

Summa eget kapital		

-131 323

-546 121

EKONOMISK
REDOVISNING

Kortfristiga fordringar		

EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital

Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder		

619 789

666 759

Övriga kortfristiga skulder		

1 635 000

1 332 851

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13

1 749 837

2 153 700

		

4 004 626

4 153 310

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

3 873 303

3 607 189
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Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta
822002-0187

Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Ändamålsbestämda medel avser gåvor som betalats in till ändamålsbestämts (öronmärkts) för
ett visst framtida ändamål men som ännu inte har betalats ut. Redovisningsprinciperna är samma
som föregående år.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Materiella anläggningstillgångar
EKONOMISK
REDOVISNING

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter
som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer

			
Koncern 			
år			

Moderföretag
år

5			

5

		

Leasing
Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inkl första
förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

Ersättningar 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 en kostnad det år pensionen tjänas in.
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Skatt
I årets skattekostnad ingår, den skattepliktiga verksamhetens, skatt som avser årets skattepliktiga resultat och
del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Föreningens inskränkta skattskyldighet regleras
i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). I den mån föreningen bedriver näringsverksamhet är huvudregeln att
näringsverksamheten är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas från skatteplikt om den har naturlig
anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller är hävdvunnen finansieringskälla. Även normalt sett skattepliktig näringsverksamhet kan i vissa fall undantas från beskattning om huvudsaklighetsprincipen är tillämplig.
Vid fastighetsinnehav kan fastighetsinkomsten undantas från beskattning om fastigheten till mer än 50 %
används för att främja det allmännyttiga ändamålet alternativt att hyresinkomsterna har naturlig anknytning till
det allmännyttiga ändamålet.
Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen 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. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost när intäktsredovsining sker.

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tisperiod som avses.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala
till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

EKONOMISK
REDOVISNING

Medlemsavgifter

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Vad gäller gåvor i form av insamlade kläder och
liknande som organisationen avser att sälja vidare redovisas intäkten vid försäljningen. De insamlade kläderna
och liknande som finns kvar på balansdagen redovisas som intäkt och varulager. Gåvor i form av insamlade
kläder och liknande som föreningen avser att skänka vidare redovisas inte som intäkt. En gåva som intäktsförts
redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som
organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor,
som inte förbrukats, redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt värde.
Insamlade kläder som finns kvar på balansdagen och där ett verkligt värde inte kan fastställas kan värderas enligt
Svensk Insamlingskontrolls anvisningar.
I de fall föreningen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som
skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex.
för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidrag är avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av
den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.
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Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Koncernredovisning
Hjälpverksamheten Hjärta till Hjärta är inte skyldig att upprätta koncernredovisning enligt Årsredovisningslagen
7 kap 3 §. Svensk Insamlingskontroll, SFI, som beviljar och kontrollerar innehavare av 90-konton, har dock
tidigare ställt detta krav. Från och med räkenskapsåret 2014 föreligger inte detta krav, koncernredovisning har
ändå upprättats.
Koncernredovisningen upprättas i enlighet med förvärsmetoden.
Koncernredovisningen omfattar det helägda dotterbolaget Lintrimex International AB.

Not 2 Gåvor		

EKONOMISK
REDOVISNING

		
Moderföreningen och koncernen
Gåvor
Gåvor av materiell art som förmedlats som bistånd

2020-01-01- 2019-01-012020-12-31 2019-12-31

4 651 929
273 700

4 356 059
607 694

4 925 629

4 963 753

Antalet volontärstimmar uppgår till ca 28 700.

Not 3 Bidrag		

2020-01-01- 2019-01-012020-12-31
2019-12-31
		
Moderföreningen och koncernen
Arbetsmarknadsbidrag
3 869 602
4 763 671
Stadsbidrag till verksamheter för asylsökande
513 896
3 256
Tillfälliga stöd i samband med Corona-pandemin
1 484 475
		

Not 4 Nettoomsättning		

2020-01-01- 2019-01-012020-12-31
2019-12-31
		
Moderföreningen
Försäljning
13 210 423
17 521 331
Övriga intäkter
131 570
442 691
Koncernen
Försäljning
Övriga intäkter
		

30 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E M E D Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 2 0

13 341 993

17 964 022

14 036 183
129 270

18 758 944
442 691

14 165 453

19 201 635
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Moderföreningen
Lokalkostnader		
Rese- och transportkostnader
Övriga kostnader

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

3 759 663
715 040
2 361 643

4 336 496
1 311 294
2 633 858

		

6 836 346

8 281 648

Koncernen
Lokalkostnader		
Rese- och transportkostnader
Övriga kostnader

5 312 259
793 754
2 524 430

5 885 635
1 361 086
2 751 836

8 630 443

9 998 557

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

3 509 244
10 742 885
203 002
3 447 493

3 386 958
1 960 537
4 234 500

4 553 268
15 005 983
290 004
4 841 542

4 833 198
1 960 537
5 531 494

		
		

Not 6 Operationell leasing - leasetagare

		
		
		
Moderföreningen
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Inom ett år		
Mellan ett och fem år
Senare än fem år
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter
Koncernen
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Inom ett år		
Mellan ett och fem år
Senare än fem år
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter
		

EKONOMISK
REDOVISNING

Not 5 Övriga externa kostnader

Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda inventarier och lokaler. Avtalen om hyra av lokaler
löper på mellan 1-7 år med möjlighet till förlängning. Storleken på de framtida leasingavgifterna redovisas till
nominellt belopp. Bilar leasas på tre år med möjlighet till utköp.
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Not 7 Anställda och personalkostnader

				
Medelantalet anställda				
2020-01-01		
2019-01-012020-12-31
Varav män (%)
2019-12-31
Varav män (%)
				

Moderföreningen
Sverige

25

60

29

55

Koncernen
Sverige
25
60
29
55
				
		

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

			
			
2020-01-01			
2020-12-31
		

2019-01-012019-12-31

Moderföreningen

EKONOMISK
REDOVISNING

Löner och andra ersättningar			
Sociala kostnader			
varav pensionskostnader			

8 939 448
2 542 906
383 728

10 487 030
4 063 318
580 382

Koncern
Löner och andra ersättningar			
8 939 448
Sociala kostnader			
2 542 906
varav pensionskostnader			
383 728
		

10 487 030
4 063 318
580 382

Not 8 		Avskrivningar av materiella och immateriella
		anläggningstillgångar

		
			
2020-01-01			
2020-12-31
		

2019-01-012019-12-31

Moderföreningen

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Inventarier, verktyg och installationer			
			

247 707
247 707

243 566
243 566

Koncernen
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Inventarier, verktyg och installationer			
289 756
			
289 756
		
		

32 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E M E D Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 2 0

293 942
293 942

Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta
822002-0187

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

			
2020-12-31
		

2019-12-31

Moderföreningen

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början			
-Nyanskaffningar			
-Vid årets slut			
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början			
-Årets avskrivning			
-Vid årets slut			

1 667 397
62 625
1 730 022

1 537 397
130 000
1 667 397

-1 166 193
-247 707
-1 413 900

-922 627
-243 566
-1 166 193

Redovisat värde vid årets slut			316 122

501 204

1 878 527
62 625

1 748 527
130 000

-Vid årets slut			
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början			
-Årets avskrivning			

1 941 152

1 878 527

-1 396 160
-289 756

-1 102 218
-293 942

-Vid årets slut			

-1 685 916

-1 396 160

Redovisat värde vid årets slut			
255 236

482 367

		

EKONOMISK
REDOVISNING

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början			
-Nyanskaffningar			

Not 10 Andelar i koncernföretag		

2020-12-31
2019-12-31
		
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
104 000
104 000
-Lämnade aktieägartillskott
960 000
705 000
-Nedskrivning
-960 000
-705 000

Redovisat värde vid årets slut

104 000

104 000

		

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Antal		Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte
andelar
i%
värde
		
Moderföreningen
Lintrimex International AB, 556488-4186, Linköping
1 000
100
104 000
Koncernen
För räkenskapsåret 2020 redovisar Lintrimex International AB en förlust om 961 kkr och
ett eget kapital om 123 kkr.
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Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

2020-12-31
2019-12-31
		

Moderföreningen

Upplupna lönebidrag
Förutbetalda hyror
Övriga poster

286 576
787 892
444 908

335 862
270 536
209 414

1 519 376

815 812

286 576
1 044 942
444 908

335 862
270 536
209 414

Koncernen
Upplupna lönebidrag
Förutbetalda hyror
Övriga poster

1 776 426
815 812
		

Not 12 Checkräkningskredit		

2020-12-31
2019-12-31
		

Moderföreningen
EKONOMISK
REDOVISNING

Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

700 000
-700 000
-

700 000
-700 000
-

Koncernen

Beviljad kreditlimit
800 000
800 000
Outnyttjad del
-800 000
-776 110
Utnyttjat kreditbelopp
23 890
		

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		

2020-12-31
2019-12-31
		

Moderföreningen

Personalrelaterade poster
Övriga poster

1 362 451
387 386
1 749 837

1 532 180
621 520
2 153 700

Koncernen
Personalrelaterade kostnader
Övriga poster

1 362 451
1 532 180
495 557
701 215
1 858 008
2 233 395
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Not 14 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderföretaget
				
Ställda säkerheter				

2020-12-31
2019-12-31
		
Panter och säkerheter för egna skulder

Företagsinteckningar
700 000
700 000
Summa
700 000
700 000
			
			

		
Eventualförpliktelser
Inga
Inga
			

Not 15 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen
2020-12-31

2019-12-31

Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar

EKONOMISK
REDOVISNING

			

Företagsinteckningar
800 000
800 000
Summa
800 000
800 000
			

		
Eventualförpliktelser
Inga
Inga
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Kontaktuppgifter
Orgnr: 822002-0187
Attorpsgatan 10
582 73 Linköping
Tel: 013-12 46 11
E-post: info@hearttoheart.se
Bankgiro: 900-7857
Swish: 900 78 57
www.hjartatillhjarta.se

@hearttoheart.se
hjartatillhjarta_sverige

