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30 år i Guds och
mänsklighetens tjänst!
Under 2021 fyllde Hjärta till Hjärta 30 år som organisation!

handkunder och medarbetare som bidragit på olika sätt. Till-

I början av året nåddes vi också av beskedet att vår grundare,

sammans har vi gjort betydande insatser för ett stort antal

Sixten Widerstedt, har lämnat jordelivet.

utsatta barn och familjer i våra verksamhetsländer.

Sixten fick leva ett långt, händelserikt och välsignat liv.
Hans personlighet, kallelse och livsgärning var unik. Ni som

Trots alla utmaningar står vi stadigt, men det hade inte varit möjligt utan ert stöd.

har följt vårt arbete genom åren vet att Sixten och hans maka

Vårt varmaste tack till er alla och till våra partnerorga-

Karin fick kallelsen att bistå utsatta medmänniskor långt tidi-

nisationer som gjort ett fantastiskt arbete under en fortsatt

gare. Redan på 1960-talet engagerade de sig i hjälpsändningar

svår tid!

till det då mycket fattiga Polen. Från 1981 och i över ett decen-

Efter 30 år i Guds och mänsklighetens tjänst är det uppenbart

nium skickades 400 lastbilar med materiellt bistånd till Polen!

att vårt uppdrag långt ifrån är över.

Arbetet växte och med ökad omsättning och fler verksamhetsländer insåg man att det fanns ett behov av att formalisera
strukturen. Den 23 januari 1991 bildades den ideella föreningen
Hjälpverksamheten Hjärta till Hjärta.
Vårt uppdrag är att, tillsammans med alla engagerade medarbetare, medlemmar och understödjare, förvalta arvet och föra
Hjärta till Hjärta in i framtiden. Med hänsyn till vårt ursprung

När nöden ökar i spåren av pandemin och en konfliktfylld
värld, är våra insatser viktigare än någonsin!
Tillsammans för vi Sixtens och Karins arv vidare genom att
vara en röst för de svaga och en utsträckt hand till dem som
behöver oss.
Tillsammans tar vi sikte mot visionen - Värdigt liv i medmänskliga och hållbara samhällen!

men med utgångspunkt i samtiden har vi under året fastställt
vår vision och värdegrund.
Nu har vi en kompass som hjälper oss att navigera i en föränderlig värld.
Vi blickar tillbaka på Hjärta till Hjärtas arbete under 2021
med stor tacksamhet till Gud och till alla trogna givare, second

Jörgen Ljung, Ordförande

Mikael Joumé, Direktor
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Matutdelning i Pauleascadalen i Rumänien, ett
område med stor socioekonomiska utmaningar.

Verksamhetsberättelse
Hjärta till Hjärta är en biståndsorganisation
och samhällsaktör som på kristen grund

nen och bidra till ett värdigare liv för utsatta och marginaliserade barn och familjer, oavsett etnisk tillhörighet.
I Sverige arbetar vi med socialt företagande, hållbar

som sedan 1991 genomför sociala insatser,

utveckling och cirkulärekonomi genom våra second handbu-

både internationellt och i Sverige.

tiker. Vi återanvänder skänkta varor som antingen säljs eller
går på export för ytterligare återbruk.

Barns rätt till utbildning och värdiga levnadsförhållanden för

Second handbutikerna är en mötesplats för en mångfald av

alla människor - i synnerhet dem med funktionsvariationer

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

är viktigt för oss.

praktiserar eller arbetsprövar och ytterligare någon gör sin

Internationellt har Hjärta till Hjärta profilerat sig inom

samhällstjänst. Vi är också en kompletterande och värdeska-

arbetet med Europas och kanske världens mest diskrimine-

pande aktör med fokus på arbetsintegration och integration.

rade minoritet – Romer - men paletten är större än så.
I samverkan med lokala partnerorganisationer i våra verksamhetsländer bekämpar vi olika dimensioner av fattigdom,

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 med små medel kan

diskriminering och förtryck.
Genom utbildning och insatser för att skapa en hållbar
utveckling arbetar vi långsiktigt för att förändra livssituatio-

hjälpa en medmänniska att förändra sin livssituation.
Vi återskapar mänskliga och materiella värden - så bidrar
vi till en mer hållbar och medmänsklig värld!
Biståndsverksamheten finansieras i huvudsak genom
gåvor från allmänheten, företag och organisationer samt med
överskottet från Second Handbutikerna. Hjärta till Hjärta säljer eller skänker överskott från butikerna till mottagare i våra
programländer genom det helägda dotterbolaget Lintrimex
International AB, vars verksamhet är momspliktig.
Hjärta till Hjärta har ett så kallat 90-konto vilket är en
kvalitetsstämpel för insamlingsorganisationer. 90-konto
utfärdas av Svensk Insamlingskontroll som i givarens intresse och enligt tydliga anvisningar kontrollerar att insamlade
medel går till avsett ändamål.
Hjärta till Hjärtas biståndsarbete granskas årligen och

Elev ifrån Slatina, som
bär hem årets julgåva
till familjen.
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redovisas till Svensk Insamlingskontroll efter godkännande
av auktoriserad revisor.

att stärka och synliggöra minoriteter som exkluderas i sina

FOKUSOMRÅDEN

egna samhällen. Vi ger aktivt stöd till särskilt utsatta grupper

Värdigt liv i medmänskliga
och hållbara samhällen
Vårt hjärta slår för alla människors rätt till
utbildning, inkludering och värdiga levnads
förhållanden med ett särskilt fokus på

i samhället, bland annat den romska befolkningen i östra
Europa och personer med olika funktionsvariationer och
deras familjer. Vi ger stöd till våldsutsatta barn och kvinnor
och vill hitta vägar att motverka andra former av övergrepp
såsom barnäktenskap och människohandel.
I Sverige arbetar vi med försäljning av cirkulerade varor
genom fyra second handbutiker som också är plattformar
för arbetsintegration, inkludering och integration i en vidare
bemärkelse. Vi vill möta de samhällsutmaningar vi ser i vårt

utsatta barn och familjer.

eget land. Under 2022 växlar vi upp för att i samverkan med

Tillsammans med er, våra medlemmar och gåvogivare, skapar

som växer fram i Sverige.

andra aktörer möta och mildra den fattigdom och utsatthet

vi förutsättningar för framförallt barn och unga att klara sin
skolgång. I barn efter barn grundläggs på detta sätt en tro

Under 2021 har vi arbetat med att förtydliga vårt uppdrag
vilket resulterat i följande fyra fokusområden, se nedan.

på framtiden där deras drömmar en dag kan bli verklighet.

Tillsammans med olika partnerorganisationer verkar

Vi ger människor förutsättningar att få ett arbete och i ett lång-

Hjärta till Hjärta för långsiktig förändring enligt vårt enkla

siktigt perspektiv kunna försörja sig själva och sina familjer.

och relationella motto – från hjärta till hjärta!

Vi motverkar orättvisa strukturer och diskriminering genom

GOD UTBILDNING

SOCIAL OMSORG

Alla barn har rätt att
gå i skolan och att
slutföra sin skolgång.

Alla människor har rätt till ett värdigt
liv där grundläggande behov är
tillfredsställda.

ÖKAD JÄMLIKHET

HÅLLBAR UTVECKLING

Alla människor har ett unikt
och okränkbart värde

Alla människor ska kunna försörja
sig och samtidigt ta ansvar för miljön
och våra medmänniskor
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Med hjärta för inkludering
och arbetsintegration
Hjärta till Hjärta Second Hand är en mötesplats för människor som står långt ifrån den
reguljära arbetsmarknaden, för nysvenskar i etableringsfasen och för människor i asyl
processen. Här finns volontärer som söker en arbetsgemenskap, unga som har hamnat
snett i skolan och människor med funktionsnedsättningar som gör att de inte lever upp till
kraven på en vanlig arbetsplats.
Hjärta till Hjärta fyller en viktig funktion i samhällsuppdra-

för ett högre syfte och att vi bidrar till något gott genom att

get att motverka utanförskap, ensamhet, psykisk ohälsa och

resultatet av de gemensamma prestationerna generar:

att främja ökad inkludering, integration och solidaritet.
Hos oss finns en plats för alla med en grundläggande
arbetsförmåga.
Hjärta till Hjärta har i många år verkat inom arbetsmarknadsområdet i Sverige.
Historiskt och än idag uppbär en klar majoritet av de
anställda någon form av arbetsmarknadsbidrag.

- Ökade intäkter till det internationella biståndsarbetet
- Sändningar med materiellt bistånd
 kad återvinning och därmed positiv miljö-Ö
och klimatpåverkan
-Å
 terinvestering för utveckling av second handverksamheten/det sociala företaget

En mötesplats där alla har en uppgift

En praktik-, aktivitets-, rehabiliterings- eller sysselsättnings-

Tusentals individer har genom åren arbetsprövat, rehabilite-

plats på Hjärta till Hjärta kan vara det första steget in på svensk

rats och/eller genomfört praktik hos oss. Här gör människor

arbetsmarknad eller en väg tillbaka efter till exempel längre

sin samhällstjänst, vi tar emot elever från gymnasiesärskolan

sjukskrivningar.

och vi har så kallade företagsplatser för personer med någon

Vår verksamhet påverkar med all säkerhet välfärden och

form av funktionsvariation. Vi samarbetar också med yrkes-

samhällsekonomin i positivt avseende, bland annat genom

utbildningarna på gymnasienivå.

minskade långtidssjukskrivningar, belastningen på sjukvår-

Vår styrka, då som nu, är den stora variationen av främst

den i allmänhet, försörjningsstöd, kriminalitet etc.

praktiska arbetsuppgifter som också individanpassas. Vi
justerar kraven efter individens förmåga. Över tid har vi lärt

Språkresan
Under hösten 2021 startade Språkresan, en kvällskurs för
människor som önskar förbättra sina språkkunskaper genom
att tala enkel och praktisk svenska.
Teorilektioner varvades med språkcafé samt praktiska
moment i butiksmiljö.
Kursen var mycket uppskattad av deltagarna och flera av
dem fortsatte som volontärer i second handverksamheten
efter avslutad kurs.
Språk och kulturförståelse är avgörande faktorer för integration och för att ta sig in på svensk arbetsmarknad och vi
kommer att utveckla konceptet under 2022.

Det sociala företaget
oss att balansera och sammanföra människor med olika bakgrund, kompetens och förutsättningar.
På Hjärta till Hjärta tidsätter vi inte olika arbetsmoment
i detalj – vi tror på små utvecklingssteg, på kollegial uppmuntran, på styrkan i att arbeta tillsammans mot gemensamma mål.
En av våra viktigaste uppgifter är att få människor att växa
och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Stimulansen
för de allra flesta är vetskapen om att vi tillsammans verkar

6
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Hjärta till Hjärta Second Hand är ett socialt företag.
Värderingarna

talar

om

medmänsklighet,

personlig

utveckling, stimulans och gemenskap och en viktig uppgift
är att rusta individer på resan mot egenförsörjning.
Det finns dock ett krav på att verksamheten ska generera
ett finansiellt överskott som fördelas mellan kostnader för
biståndsinsatser samt återinvesteringar för utveckling av
Second Hand-verksamheten med fokus arbetsintegration.

Medarbetarstatistik för 2021
Av de anställda har 21 av 37 olika typer av anställningsstöd,
framförallt lönebidrag. Två har varit timanställda och en person hade en projektanställning. Fem personer har eller har haft
visstidsanställning. Den sista december hade vi 34 anställda på
27,5 tjänster, 18 av dessa var män och 17 kvinnor. En kvinna
slutade den 31 december.
Av samtliga medarbetare är 60 % kvinnor och medelåldern
ligger på 60 år.
En del medarbetare byter status under året, detta genom
att anställda som gått i pension har fortsatt som volontärer.
Det är glädjande och ett fint kvitto på att man trivs på Hjärta
till Hjärta.
413 personer har varit aktiva under hela eller delar av året.
Av dessa har 270 medarbetare varit registrerade samtidigt,
vilket är lägre än normalt.
Pandemin har satt sin prägel även på 2021, men när vi
summerar antalet arbetade timmar ser vi ändå en återhämtning och vi tror på en fortsatt positiv utveckling.

TYP

ANTAL

ARBETADE TIMMAR

Anställda

37 (42)

45 100 (36 550)

239 (238)

33 650 (33 100)

19 (8)

3 500 (750)

Kommunen

51 (69)

9 000 (8 500)

Frivården

23 (26)

1 450 (1 400)

Andra

42 (46)

2 800 (2 300)

2 (5)

400 (1 600)

413 (434)

95 900 (84 200)

Volontärer
Arbetsförmedlingen

TIA
Totalt
Antal medarbetare och arbetade timmar under året. 2020 inom parentes.
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Internationellt arbete
Verksamhetsländer

Sverige

Estland
Lettland

Ryssland

Rumänien
Bulgarien
Albanien

Internationella partnerorganisationer
Under 2021 hade Hjärta till Hjärta följande betydande internationella samarbetspartners:
World of Life International, Lac, ALBANIEN
Qendra Kristjane, Fushe Arrez, ALBANIEN
Bulgarian Aid Mission, Sofia, BULGARIEN
Samaaria Eesti Misjon, Haapsalu, ESTLAND
Velki Association, Riga, LETTLAND
Mission Pakapieni, Tukums, LETTLAND
			
Fundatia Inima catre Inima, Bukarest, RUMÄNIEN
Linheart SRL, Caransebes, RUMÄNIEN
Fundatia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale (FDES), Craiova, RUMÄNIEN
Somebody Cares, Micesti, RUMÄNIEN
Assembly of Humanity, Christmas Angel Tree, Sankt Petersburg, RYSSLAND
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INGEN
FATTIGDOM

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

ALBANIEN

Social omsorg
för de mest
utsatta!
Hjärta till Hjärta har under året samarbetat
med World of Life International i Albanien.
Ovärderliga behandlingar

Terminsstart för After School i Lac,
en verksamhet som blomstrar.

Hjärta till Hjärtas partnerorganisation World of Life International i Lac driver verksamheter för fysioterapi, talträning
och sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna med olika
funktionsvariationer. I området finns ingen annan möjlighet
till fysioterapi och arbetet är ovärderligt för de patienter som
får behandlingar av olika slag.
Fysioterapeuterna och talpedagogen tar emot patienter
fem dagar i veckan. Brixhilda Prendi och Baqir Pavliqoti som
är fysioterapeuter på centret möter varje patient med stor
värme, lyhördhet och professionalitet. Bemötandet är bety-

Ledjona är nio år gammal
och har skolios.
Hon kommer till centret regelbundet
tillsammans med sin mamma Dilore
för att få hjälp att göra övningar som
stärker rygg- och magmuskelaturen.
Träningen hjälper henne att ha god
rörlighet i kroppen.

delsefullt i detta arbete vars drivkraft är att lyfta människor
och ge värdighet.

After school och social omsorg till de mest utsatta
Vid centret i Lac görs många sociala insatser och under 2021
startade organisationen ett nytt After School-arbete där barn
och ungdomar från främst den romska minoriteten får hjälp
med läxläsning. Projektet har fått stor genomslagskraft och
nya familjer tillkommer hela tiden som vill att deras barn
skall få ta del av detta stöd.
Under året har man också gjort sociala insatser så som
utdelning av matpaket till behövande familjer, föräldrakurser, stöd till änkor och mycket mer. En insats som Hjärta till

Melisa vill komma till
centret varje dag och
göra sina läxor.
Hon lär sig mer och mer vecka för
vecka säger mamman som själv
aldrig lärde sig att läsa eller skriva.
Att se sitt barn närma sig sina klasskamraters kunskapsnivå genom den
hjälp hon får på centret ger stor
glädje och tacksamhet över att det
här projektet startat.

Hjärta gjorde under året var att köpa in en ambulans som
levererats till sjukhuset i Lac där behovet av ett nytt fordon
var överhängande. Tacksamheten från borgmästaren och
sjukhusledningen var mycket stor vid det högtidliga överlämnandet.

Sommarläger skänkte mycket glädje
I juni anordnades ett sommarläger för ett stort antal barn och
ungdomar som aldrig fått chansen att åka på läger. Under
lägerveckorna fick 60 barn undervisning och uppmuntran
på temat Våra drömmar, Vår framtid på ett pedagogiskt och
inspirerande sätt. Barnen fick leka, dansa, sjunga, bada
och umgås med varandra och sina ledare. Det skapades
sommar
minnen för livet, stärkta vänskapsband och nya
perspektiv som positivt kommer att forma deras framtid i
rätt riktning.

10
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Gledis går i första klass
och hans familj har det
väldigt svårt ekonomiskt.
Gledis och hans syster bor med sina
föräldrar i ett slitet och dåligt hus,
föräldrarna är läs och skrivkunniga
men de har ändå svårt att hjälpa
barnen med även enklare skoluppgifter. I After School-verksamheten
gör han fina framsteg och han visar
verkligen att han vill lära sig även
om han fortfarande ligger efter i
kunskapsnivå mot sina jämnåriga
kompisar.

INGEN
FATTIGDOM

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

BULGARIEN

Sportprojekt
gör skillnad
I Bulgarien samarbetar Hjärta till Hjärta
med Bulgarian Aid Mission – BAM.
Stöd till den romska minoriteten
Arbetet fokuseras på två geografiska områden, Plovdiv och
området norr om Sofia med Lukovit som centrum. Genom

Träningsmatch i Plovdiv, sportprojektet.

BAM stöder vi tio romska universitetsstudenter med stipendier, den sociala verksamheten till utsatta individer och
familjer från framförallt den romska befolkningen, samt tre

Ivayla går i andra
klass och är 7 år
gammal.

sportprojekt med syfte att motivera unga människor till en
meningsfull fritid och att fortsätta gå i skolan.
Syftet med sportprojekten är att initiera en förändring

Hon är yngst bland de som
kommer och tränar men
är mycket duktig och gör
framsteg. Hennes lärare
gläds över hur Ivayla klarar
sig i skolan och föräldrarna
uppskattar att hon är med
på karateträningarna där
hon har fått många vänner.
I sportprojektet får hon
värdefull fysisk träning men
utvecklas också i egenskaper
som ansvarstagande, kommunikation och disciplin.

av situationen för romska ungdomar där ett problem är att
många hoppar av skolan. Detta motverkas genom att aktivt
bygga upp deras självförtroende och motivation att delta i
skolan med sportaktiviteter som verktyg.
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 genom positivt stöd från
tränarna förhindras att ungdomarna hamnar i olika destruktiva beteenden och beroenden.

Sport ger fina resultat
Fotbollsprojektet i Plovdiv har stöttats av Hjärta till Hjärta i
flera år. Omkring 40 barn har deltagit under året och kravet
för att få vara med på träningar, matcher och turneringar är
att de går i skolan. Uppföljning mot skolan görs av ledarna
för projektet och man erbjuder också stöd på olika sätt till

Matpaket till de
mest utsatta

Glädje över
matpaket i
en tuff tid.

Matpaket och vedsäckar har
delats ut till flera hundra

barnen och deras familjer för att skolan skall gå bra.

människor

Fotbollsprojekt i Lukovit har samma upplägg som projek-

som

drabbats

tet i Plovdiv och här ser man att många positiva förändringar

hårt från de ekonomiska ut-

har skett, i spelarnas skolprestationer och beteende under

maningar många drabbats

året som gått. Glädjen och stoltheten att spela matcher och

av det här året. Kostnader

turneringar med laget är stor. Rektorn på skolan är mycket

för mat och bränsle är stora

positiv till projektet då han ser att många av killarna nu

poster för en familj och när

kommer till skolan och sköter sig på lektionerna.

dessa medel inte finns blir

Judo- karateprojektet i Lukovit arbetar med att erbjuda

livet svårt och hoppet sinar.

barn och ungdomar träning och deltagande i tävlingar, med

I en desperat situation gör

koppling till att deltagarna går i skolan. Projektet har en stor

ett matpaket för en vecka och en säck med ved för att hålla

del flickor och här finns det stora utmaningar i att förebygga

värmen mycket stor skillnad.

gällande både tidiga graviditeter och giftermål, som ofta
leder till att de hoppar av skolan i förtid.

Genom sin egen Second Handverksamhet har BAM också
kunnat erbjuda arbetstillfällen och utbildning för romer.
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En av familjerna i Balvi som får allmänt famliljestöd.

Evija Student Lettland

INGEN
FATTIGDOM

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

LETTLAND

Stöd till familjer
och utbildning

tionsvariationer har på detta sätt fått olika former av stöd och
hjälp. Förutom gruppmöten har personalen vid Velki Association också haft enskilda stödsamtal både i form av regelbunden
samtalshjälp, men också som bollplank i olika utmaningar som
familjerna hamnat i kopplat till pandemisituationen.
I det Lettiska samhället är fortfarande mycket av stödet

Hjärta till Hjärta samarbetar med två

till dessa familjer baserat på stora institutioner medan det

organisationer i Lettland med att förmedla

samhällsbaserade stödet är undermåligt. Velki Association en

resurser för familjestöd, stöd till föräldras-

viktig funktion genom att verka för att stärka familjerna på

tödsgrupper, till utbildning och distribution
av materiellt bistånd.

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. Man ger också stöd i kontakten
med myndigheter och de institutioner som finns för barnens

Familjestöd

utbildning och omsorg.

Tillsammans med Velki Association och Mission Pakapieni har

Genom att dela varandras problem hittar man också lösning-

Hjärta till Hjärta under året fortsatt familjestödet till utsatta

ar på sina egna och det är värdefullt, säger Maija vars femåriga

familjer genom ekonomiskt stöd kvartalsvis. I Lettland har

dotter Lillija har cerebral pares. Familjen är med i en stödgrupp

det varit fortsatt utmanande för många familjer under året på

i staden Tukums och då stödet från samhället är minimalt ger

grund av restriktioner i spåren av Covid-19 pandemin. Många

Velki Associations föräldrastödsprogram värdefull kunskap och

har haft svårt att försörja sina familjer och i detta läge har

hjälp. Jag känner mig välkommen och upplever att det är lätt

stödet till familjerna gjort skillnad på många sätt. Familjestödet

att slappna av och känna förtroende för de andra i gruppen, här

riktar sig till familjer med låg inkomst där man har små barn

kan jag dela med mig av livets tuffa utmaningar i att ta hand

som riskerar att bli socialt utsatta och exkluderade. Av Velki

om mitt barn med funktionsvariation.

Associations 15 familjer i programmet försörjs 14 av dem av en
ensamstående mamma.

Studiestöd möjliggör utbildning

Velki Association har förutom det regelbundna stödet också

13 ungdomar från socioekonomiskt utsatta familjer har fått

gett tillfälliga stöd till många familjer som har haft det särskilt

studiestöd för att kunna fortsätta sina utbildningar på Balvi

tufft ekonomiskt under rådande omständigheter. De familjer

Yrkesskola. Eleverna i programmet har klarat sina utbildningar

som får hjälp väljs ut i samverkan med sociala myndigheter för

och är mycket tacksamma för möjligheten de fått genom detta

att kunna hjälpa där behoven är som störst. Att få ekonomiskt

stöd. Skolan ser effekterna av stödet i form av motiverade

stöd är viktigt, men att också få emotionellt stöd och en erfa-

elever och bra studieresultat.

renhet av att man inte står ensam i sina problem och lidanden
är också av stor vikt för dessa familjer.

Kriscentret Resas Perles
Till centret kommer barn, ungdomar och kvinnor som drab-

Stödgrupper

bats av våld och övergrepp i nära relationer eller som har en

Hjärta till Hjärta har bidragit till att Velki Associations 13 stöd-

svår social akut situation. Under 2021 har man haft 215 klienter

grupper inom programmet "Let´s go together", kunnat träffas

inskrivna och av dem var 168 under 18 år. Det har köpts in läs-

regelbundet över Zoom runt om i Lettland. 130 gruppmöten har

plattor och datorer för online-undervisning, men mat har också

anordnats under året och 130 familjer med barn som har funk-

köpts in till centret för det stöd som Hjärta till Hjärta ger.
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RYSSLAND

Upprättade
relationer
mellan interner
och deras barn
Hjärta till Hjärta har under över tio år stöttat projektet Christmas
Angel Tree som hjälper fängslade föräldrar att ta upp kontakten
med sina barn och att sedan upprätthålla den sociala kontakten med sina familjer. Målet är att relationen inom familjerna
skall upprättas och när föräldern blir fri från fängelset finns en
levande relation med deras barn och familj. Totalt har närmare
26 000 barn varit med i programmet under året.

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

"Tack pappa, för att du inte har
glömt bort mig. Jag kommer
vänta på dig tills du kommer ut! "

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.

Älskad, sedda och betydelsefulla
För barnen är det viktigt att känna sig älskade, sedda och
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 sina liv.
När tioåriga Alyosha fick brevet och julklappen sa han att
han ville prata med sin pappa. Volontärerna såg till att mötet
kunde äga rum och mot slutet av samtalet sa pojken,
- Tack pappa, för att du inte har glömt bort mig. Jag kommer vänta på dig tills du kommer ut!
Tillsammans med julklappen och hälsningarna får varje
barn också en barnens bibel. Hjärta till Hjärta bidrog till att
över 600 julklappar delades ut under 2021.
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.
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På After school tar vi hand om
varandra och är bra kompisar.

INGEN
FATTIGDOM

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

RUMÄNIEN

After school bidrar
till fina resultat i skolan
Hjärta till Hjärta har under 2021 haft samarbete med två organisationer i Rumänien.
Framgångsrika insatser
I Rumänien går större delen av vårt stöd till två After School
projekt som riktar sig till socioekonomiskt utsatta och mar-

fick ta hand om sina syskon när föräldrarna arbetade. Efter
samtal med föräldrarna blev det en förändring och resultaten
blev sakta men säkert bättre och bättre. Genom uppmuntran
och egen drivkraft löser hon nu uppgifterna i både matematik
och rumänska, och när hon gjorde det nationella provet som
man gör i andra klass fick hon högsta betyg. Hon insisterade

ginaliserade barn och ungdomar i grundskoleåldern. Här får
de hjälp med läxläsning, sociala aktiviteter samt ett mål mat.
Dessa insatser har visat sig vara mycket framgångsrika och

Olimpia i årskurs två
fick högsta betyg.

uppskattade av både barn, föräldrar och skola. Resultaten är
fina och självkänslan och längtan att delta i den vanliga skolan ökar hos barnen. Många av dem kommer från den romska
minoriteten i Rumänien. Utbildningsnivån hos föräldrarna är
låg vilket gör det svårt att ge sina barn det stöd i läxläsningen
de behöver, och i de fallen blir läxhjälpen på After School den
avgörande faktorn för att inte halka efter i skolan.

Läxhjälp på centret i Troislav
Samarbetet med Somebody Cares i Mitesti (Pauleasca) har
främst handlat om stöd till organisationens After School
verksamhet med 105 elever i olika åldrar. Under 2021 har man
sett en ökning av familjer som vill att deras barn skall vara

på att göra minst två förberedande tester inför nationella

med i After School och jämfört med förra året har man 25 nya

provet varje dag hon var på centret och det gav överraskan-

barn registrerade.

de fina resultat. Olimpia var mycket stolt och glad när hon

Olimpia går i andra klass och kommer från en familj med

fick pris för sin insats och det gjorde också hennes föräldrar

fyra barn. I början hade hon ganska låg närvaro både i skolan

mycket stolta. Nu missar flickan varken lektioner i skolan

och i Somebody Cares läxhjälpsprogram på grund av att hon

eller på After School.
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Socialt ansvarstagande

framtid. Vi är så glada över After School-programmet och ser

Somebody Cares har ett

till att Stefania går dit varje dag.

omfattande

arbete

med

Stefanias lärare, Mihaela Vasile, säger att i början av

sociala insatser och för-

programmet var Stefania så blyg, hon tittade knappt upp

samlingsarbete där Hjärta

från golvet och varje arbetsblad hon fick rev hon sönder i

till Hjärta genom organisa-

frustration över att inte tro på sin egen förmåga. Idag är det

tionens kontaktnät har gett

helt annorlunda, hon kan räkna, skriver fint och är så stolt

stöd till utsatta familjer

och glad varje gång hon gör klart en uppgift. Att uppmuntra

med matpaket och andra

henne har varit nyckeln och att den här flickan integrerades

typer av bistånd under året.

i läxhjälpsprogrammet var så otroligt betydelsefullt för att

Under 2020 startades ett

hjälpa henne mot en bättre framtid.

yrkesträningsprojekt i form
av ett bageri där Hjärta till

Sommar minnen skapas

Hjärta initialt gav stöd till

En viktig händelse under året var sommarlägret för After

inköp av utrustning och

School-barnen från Slatina fick åka på. Det var en händelserik

under 2021 har stöd till detta projekt betalats ut regelbundet

vecka med många spännande äventyr och gemenskapsstär-

Abel och Gavi bakar
pizza på beställning.

för att bygga upp kapaciteten och affärsverksamheten som
blir grunden för yrkesutbildningen framöver. I dag är fyra
personer med romsk bakgrund verksamma i projektet och
fokus under året har varit att bygga upp en kundkrets, öka
kunskap och erfarenhet hos de ansvariga samt att färdigställa
de nya lokalerna.

Läxhjälp i skolans regi
Tillsammans med vår partnerorganisation FDES, en social
stiftelse i Rumänien, ser vi mycket fina resultat av After School
projekten i Slatina, Iacobeni och i Buzau. På de olika orterna
sker arbetet i nära samverkan med den ordinarie skolpersonalen och i skolornas egna lokaler. Totalt får 102 barn ökade
förutsättningar att klara sin skolgång. Under året har man
fokuserat på att förstärka barnens sociala förmågor genom att
aktivt göra aktiviteter som uppmuntrar samarbete, att uttrycka
sina åsikter och känslor och att respektera sina kompisar och
lärare. Man ser att detta har påverkat barnen på ett positivt
sätt och att gruppdynamiken i klasserna har blivit bättre.

Stefania går till
skolan varje dag.

"Jag tror
min dotter
kommer
bli framgångsrik i livet, att
hon kommer
få en mycket
bättre framtid."

Barnen från Slatina njuter av de olika lägeraktiviteterna.

kande aktiviteter. Barnen älskade varenda minut att vara tillsammans med varandra och sina lägerledare. Gemenskapen
stärktes bland barnen och alla tog hand om varandra på ett
mycket fint sätt. Även barnen i Buzau åkte iväg tillsammans
under en dagsutflykt till en lantgård, här fick de leka lekar,
delta i tävlingar, karda ull och vara med djuren på gården.

Stefanias mamma säger, jag tror min dotter kommer bli
framgångsrik i livet, att hon kommer få en mycket bättre
framtid. Jag tror att det enda som kan rädda henne är skolan.
Själv gick jag inte i skolan och min man fick tillbringa fyra år
i första klass innan han gav upp. Stefania är den enda av våra
barn som går i skolan, hon är vår familjs hopp om en bättre
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Statistik och ekonomi i korthet
Materialflöden, återanvändning och biståndstransporter
Cirkulärekonomi

Klimatsmart

Hjärta till Hjärta har under året hanterat ett totalt inflöde av skänkta

Förbränning
9%

varor motsvarande cirka 810 ton över alla kategorier. Det är en minskning med mer än 200 ton jämfört med 2020. 74 ton har gått till förbränning. Vid årsskiftet hade vi ett varulager på cirka 60 ton.
Av det totala inflödet har 676 ton sålts varav 250 ton utgjordes av
kläder. Om dessa kläder istället skulle nyproduceras hade det medfört koldioxidutsläpp på 3 750 ton vilket motsvarar ca. 800 svenskars årliga totalkonsumtion av mat, kläder och transporter etc.

Försäljning
45%

339 ton eller 30 sändningar gick på export som materiellt bistånd

Export inkl.
hjälpsändningar
46%

till primärt Rumänien och Bulgarien där merparten av varorna säljs
vidare och återanvänds ytterligare.
Försäljningen av de tre största varugrupperna i butikerna utgjordes
av prylar: 116 661 sålda artiklar, kläder: 73 921 sålda artiklar och möbler:
9 735 sålda artiklar.

Hållbar
konsumtion

Biståndsanslag
Medmänsklighet
Övriga
8%

Albanien
18%

Det totala biståndsanslaget inklusive värdet av materiellt bistånd
uppgick till 3 602 tkr. 92 procent fördelades över fem verksamhets
länder i form av regelbundet budgetstöd till lokala partnerorganisa
tioner. Rumänien stod för 39 procent av det totala anslaget, medan

Bulgarien
13%

Rumänien
39%

Estland
5%
Lettland
17%

48 procent fördelades relativt 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 8 procent
utgjordes av punktinsatser, till exempel julprogrammet Christmas Angel
Tree i Ryssland.

Engagemang
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Förvaltningsberättelse 2021
Styrelsen för biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta avger härmed årsredovisning för
räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31. Sifferuppgifter i följande avsnitt avser föreningen
om inget annat anges. Belopp inom parentes avser år 2020.
Allmänt om verksamheten

Föreningen finansieras till huvudsak genom second hand,

Den ideella föreningen Hjärta till Hjärta är en biståndsorga-

monetära och materiella gåvor från privatpersoner, organi-

nisation och samhällsaktör på kristen grund, med säte i Lin-

sationer och företag.

köping. Utan ekonomiska vinstintressen verkar föreningen

Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta äger samtliga

utifrån två verksamhetsområden: Internationella biståndsin-

aktier i Lintrimex International AB, organisationsnummer

satser och Second Handverksamhet/socialt företag i Sverige.

556488-4186. Lintrimex International AB bildades 1994 och

Uppdraget och drivkraften utgår från övertygelsen om alla

har som affärsidé att sälja överskott av varor från Second

människors lika värde och rätt till trygghet, förändring och

Hand butikerna. Exporten går i första hand till Rumänien och

frihet. Föreningens ändamål är inriktat på materiellt bistånd

Bulgarien.

och sociala insatser för särskilt utsatta människor i såväl
Sverige som internationellt, främst i östra Europa. Samver-

Väsentliga händelser

kan sker med lokala partnerorganisationer utifrån principen

Den 31 januari avled Hjärta till Hjärtas grundare, Sixten

om hjälp till självhjälp. Biståndsinsatserna är långsiktiga och

Widerstedt i en ålder av 93 år. Vi minns Sixten som en sann

bland annat inriktade på att ge särskilt utsatta barn utbild-

social entreprenör med ett stort hjärta för människor.
Första kvartalet präglades av Coronapandemin och dess
effekter på verksamheten med en viss återhämtning under
de senare kvartalen. 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.
Hjärta till Hjärta har tagit del av hyresstöd från fastighetsägarna, motsvarande 0,9 miljoner kronor. Bland annat
tack vare denna stödåtgärd, ökade intäkter från Second Hand
verksamheten i kombination med hård kostnadskontroll har
år 2021 kunnat avslutas med ett positivt resultat.
Under 2021 har Hjärta till Hjärtas vision och värdegrund
fastställts. Visionen lyder: ”Värdigt liv i medmänskliga och
hållbara samhällen.”
De värdeord som föreningen vilar på är:
MEDMÄNSKLIGHET Alla människor har ett unikt och okränkbart värde. Vi är inkluderande och visar varandra omsorg, kärlek och respekt.
ENGAGEMANG Vi är en öppen och välkomnande gemenskap.
I samverkan och genom praktisk handling är vi en utsträckt

Kreativt båtbygge på kriscentret Rasas Perles, Lettland.

hand till dem som behöver oss.

ning så att de får möjlighet att ta sig ur fattigdom och skapa

HÅLLBARHET Vi återskapar mänskliga och materiella värden.

en bättre livssituation.

Genom omsorgsfull förvaltning av våra resurser tar vi ansvar

Hjärta till Hjärta är ett socialt företag som genom sin verk-

för vår miljö och våra medmänniskor – nu och för framtiden.

samhet med fyra Second Handbutiker skapar sysselsättning

Under hösten startade kursen Språkresan, en del av Hjär-

och utveckling för medarbetare av olika slag – till exempel

tat till Hjärtas lokala engagemang för ökad inkludering och

anställda, personer på arbetsprövning, praktikanter, personer

integration i Linköping. Syftet har varit att på ett enkelt och

från frivården och volontärer. Genom Second Handbutikerna

praktiskt sätt öva på att tala svenska. Kursen har varit unik

bidrar Hjärta till Hjärta till en positiv klimatpåverkan samt

då den innehållit både lektioner i svenska samt språkcafé

ger ett viktigt bidrag till biståndsinsatser.

varvat med praktiska övningsmoment i butiksmiljö.
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Den 30 oktober uppmärksammades att föreningen bildades för

Agenda 2030 – Hållbarhetsmålen

30 år sedan. Dagen förgylldes i Linköpingsbutiken med levan-

Utifrån Agenda 2030 har Hjärta till Hjärta identifierat följan-

de musik, auktion på utvalda varor, insamling till språkresan

de hållbarhetsmål som särskilt angelägna i förhållande till

samt nyöppning av Fiket i Lintrimex regi.

föreningens uppdrag och inriktning:

I december gick en Hjälpsändning till familjer i Albanien
som blev hemlösa efter jordbävningen i november 2019. Nu

1. Ingen fattigdom

har nya bostäder byggts upp och via Hjärta till Hjärta har

3. Hälsa och välbefinnande

skänkta varor varit en hjälp att inreda sina hem för de famil-

4. God utbildning

jer som har varit mest utsatta.

10. Minskad ojämlikhet
12. Hållbar konsumtion

Svensk Insamlingskontroll

17. Genomförande och partnerskap

Hjärta till Hjärta har ett 90-konto vilket garanterar att gåvorna
används på rätt sätt. Verksamheten kontrolleras av Svensk

Målen integreras i kommunikations-, planerings- och imple-

Insamlingskontroll som tillåter att högst 25 procent används

menteringsarbetet, både i Sverige och internationell kontext.

till insamling och administration. Hjärta till Hjärtas omkost
nader ligger inom godkända gränsvärden. Under 2021 utgjorde
administrationskostnaderna 7 (14) procent. Ändamålskost
naderna uppgick till 83 (79) procent.

Muhamed i årskurs 1, visar stolt upp sin skrivbok med fina bokstäver i rader.
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Flerårsöversikt för koncernen, TKR

2017

2018

2019

2020

2021

Gåvor, inklusive materiellt bistånd

6 245

6 469

4 964

4 926

4 404

Förmedlat inklusive materiellt bistånd

6 739

5 608

4 026

4 199

3 602

Total butiksomsättning

20 461

18 808

17 521

13 210

16 363

Täckningsbidrag butiker

4 279

1 718

2 101

2 279

4 707

Resultaträkningar						
Nettoomsättning

22 780

20 649

19 202

14 221

17 646

Gåvor och arbetsmarknadsbidrag inkl medlemsavgifter

13 683

15 122

9 880

11 059

8 201

193

447

0

0

0

36 656

36 218

29 082

25 280

25 847

Övriga intäkter
Summa
Förmedlade bidrag

-6 739

-5 608

-4 026

-4 199

-3 602

Personalkostnader

-19 608

-19 731

-14 562

-11 547

-12 554

Övriga rörelsekostnader m m (inkl. avskrivning)

-12 986

-11 928

-10 462

-8 923

-7 996

68

-24

-18

-9

51

-2 609

-1 073

14

602

1 746

Finansnetto
Årets resultat

Balansräkningar						
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Varulager
Kundfordringar

3 216
0
1 493

646

482

255

104

0			
883

1 010

858

781

249

124

85

53

88

Övriga kortfristiga fordringar

2 358

2 118

1 030

2 067

1 910

Kassa, bank och kortfristiga placeringar

1 603

224

1 113

973

2 203

Summa tillgångar

8 919

3 995

3 720

4 206

5 089

535

-538

-589

-175

1 571

Avsättningar och långfristiga skulder

Eget kapital

1 225

-

-

-

-

Kortfristiga skulder

7 159

4 533

4 309

4 381

3 515

Summa eget kapital och skulder

8 919

3 995

3 720

4 206

5 086

Finansiella nyckeltal						
Kassalikviditet, procent
Soliditet, procent
Ändamålskostnader
Administrativa kostnader/totala intäkter, procent

59

54

52

71

6

-13

-16

-4

120
31

107

88

75

79

83

23

24

25

14

7

Resultat och ställning
Soliditet = Justerat Eget kapital/totala tillgångar (Visar vilken grad företaget kan finansiera sin verksamhet)
Kassalikviditet = Omsättningstillgångar + varulager/kortfristiga skulder. (en kvot på 100 % betyder att företaget
kan betala alla sina skulder)

Händelser efter balansdagens utgång
De släppta restriktionerna gällande pandemin förväntas bidra till en fortsatt positiv ekonomisk utveckling.
I vilken omfattning kriget i Ukraina kommmer att påverka verksamheten är osäkert.

VERK SA M H E TS BER ÄT T EL S E M ED ÅR S REDOVI S N I N G 2021

19

Kriscentret Resas Perles Balvi regionen, Lettland.

Butiksomsättning år 2021 uppgick till 16 363 (13 210) tusen

Medlemmar

kronor vilket är en ökning med 24 procent. Året inleddes med

Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta är en ideell förening

en svag försäljning, men en viss återhämtning har skett under

med 608 medlemmar. Inga företag eller organisationer är

de senare kvartalen och kvartal fyra var det bästa under år 2021.

medlemmar.

Kundtillströmningen ökade med 13 procent jämfört med 2020.
detta skall läggas gåvor av materiell art som förmedlats som

Styrelsens sammansättning, kompetens och närvaro vid
sammanträden under året (valda vid årsmötet i april 2021)

bistånd med 373 (273) tusen kronor. Motsvarande summa åter-

Styrelsen ansvarar för organisation och förvaltning av Hjärta

finns även under utbetalat bistånd.

till Hjärtas verksamhet. Föreningen väljer styrelse vid års-

Penninggåvorna uppgick till 4,0 (4,6) miljoner kronor. Till

Utbetalade biståndsanslag exklusive materiellt bistånd
uppgick till 3,2 (3,9) miljoner kronor. Om det materiella
biståndet värderats till försäljnings- eller marknadsvärde
skulle det totala biståndet bli betydligt högre.
Totalt redovisar koncernen ett resultat för verksamhetsåret uppgående till 1 746 (602) tusen kronor. Resultatför-

mötet. Att engagera sig i styrelsen för Hjärta till Hjärta är ett
förtroendeuppdrag. Styrelsen erhåller ingen arvodering.
Styrelsen utgjordes under 2021 av 9 ordinarie ledamöter.
Styrelseledamöternas kompetens och närvaro vid sammanträden under året (valda vid årsmötet i april 2021) framgår under
respektive porträttbild på sid 21.

bättringen är en effekt av tidigare beslutade åtgärder samt

Direktor är högste tjänsteman och adjungerad i styrelsen.

stor återhållsamhet vad gäller kostnader för att få en ekono-

Ersättningen till direktorn uppgick till 552 320 kr. Något så

min i balans. Vid utgången av 2021 uppgick koncernens egna

kallat fallskärmsavtal eller avsättningar till pension utöver det

kapital till 1 571 (-175) tusen kronor.

som kollektivavtalet stipulerar, förekommer inte.
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Styrelsen för Hjärta till Hjärta 2020
ORDFÖRANDE

VICE ORDFÖRANDE

Tidigare lektor i företagsekonomi samt
internationell koordinator vid Linköpings
universitet. Omfattande erfarenhet från
olika styrelseuppdrag.

Tidigare rektor och skolområdeschef
med erfarenhet från skol- och förvaltningsvärlden. Utöver styrelseuppdraget
också en engagerad volontär i Second
handbutikerna.

Jörgen Ljung

Närvaro vid styrelsemöten: 7/7

Birgit Gustafsson

Närvaro vid styrelsemöten: 6/7

SEKRETERARE

LEDAMOT

Ekonom med en lång karriär inom bank
världen, bland annat som ekonomichef.
Utöver styrelseuppdraget också en engagerad volontär i Second handbutikerna.

Filialchef på Stena Recycling med erfaren
het från återvinningssektorn samt från
försäljning inom dagligvaruhandel
och industri. Har ett engagemang för
migrationsfrågor.

Kjell Johansson

Närvaro vid styrelsemöten: 7/7

Mårten Berbres

Närvaro vid styrelsemöten: 6/7

LEDAMOT

LEDAMOT

Civilekonom, entreprenör och lantbrukare
med ett engagemang för migrationsfrågor.

Ingenjör som arbetat större delen av sitt liv
inom Evangeliska Frikyrkan, bland annat
som missionsdirektor. Erfarenhet från
internationellt missions- och utvecklingssamarbete samt ett flertal styrelseuppdrag.

Erik Emanuelsson
Närvaro vid styrelsemöten: 6/7

Bernt-Åke Ottosson

Närvaro vid styrelsemöten: 6/7
LEDAMOT

LEDAMOT

Konsult med erfarenhet från ledande
positioner i näringslivet. Mångårigt
engagemang genom styrelseuppdrag och
ledande funktioner inom Equmeniakyrkan
och civilsamhället.

Statsvetare och folkhögskollärare med
erfarenhet från styrelseuppdrag inom ideell
sektor och folkbildningen.

Per Rydwik

Elisabet Svahn

Närvaro vid styrelsemöten: 6/7

Närvaro vid styrelsemöten: 7/7
LEDAMOT

ADJUNGERAD I STYRELSEN

Musiklärare och kyrkomusiker. Har växt
upp nära Hjärta till Hjärta som dotter till
grundarna Sixten och Karin Widerstedt.

Utbildad vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) i Köpenhamn och
tidigare verksam i kultursektorn.
Mångårig erfarenhet från ledande
positioner i missions- och biståndssektorn.

Annika Widerstedt

Närvaro vid styrelsemöten: 7/7

Mikael Joumé, direktor

Närvaro vid styrelsemöten: 7/7
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Föreningens ändamål, måluppf yllelse
och effekter av insatserna
Fortsatt omställning

att bygga upp en stabil kundkrets. Fokus har varit att stärka

De åtaganden föreningen har gentemot partnerorganisa-

de anställdas kunskap ytterligare för att de ska få rätt förut-

tionerna och slutliga mottagare av bistånd har under verk-

sättningar och förmåga att handleda framtida elever. I dags-

samhetsåret till stor del kunnat genomföras, men även detta

läget har fyra personer med romsk tillhörighet sysselsättning

år med viss omställning på grund av pågående pandemi.

i projektet som på daglig basis förser verksamheterna med

Våra partnerorganisationer har på olika sätt påverkats av

bland annat nybakat bröd och bakverk.

de utmaningar som följer med rådande läge i världen. Vissa
anställda har varit sjuka, förlorat anhöriga eller tvingats ta

Sportprojekt bidrar till hållbar framtid

pauser i arbetet på grund av restriktioner.

I Bulgarien stöder Hjärta till Hjärta tre projekt där 85 skolelever deltar i sportaktiviteter med ett tydligt fokus på att

Förtydligade fokusområden

motivera barnen att gå till skolan, göra sina läxor, utvecklas

En viktig process under 2021 har varit att framarbeta fyra

som individer och förbättra hälsan. Kravet för att vara en del

fokusområden för Hjärta till Hjärta som organisation. De

av aktiviteterna är att eleven deltar i den ordinarie skolgång-

fyra fokusområdena God Utbildning, Social Omsorg, Hållbar

en och gör sitt bästa i skolan, något som följs upp både med

Utveckling och Ökad Jämlikhet blir vägledande i ändamålsar-

lärare och föräldrar. Den tydligaste effekten av programmet

betet och allokeringen av resurser med syfte att uppnå lång-

är att eleverna de facto går i skolan, blir motiverade att göra

siktigt hållbara effekter, både internationellt och i Sverige.

sitt skolarbete och att betygen därmed förbättras. I Lukovit
bekräftar lärarna att alla deltagare i programmen har god-

After School gör verklig skillnad

känd närvaro, att de har flyttats upp till nästa årskurs och i

I Rumänien har 207 barn och tonåringar deltagit i After

de flesta fall även förbättrat sina studieresultat.

School, en utbildningsverksamhet som syftar till att stärka

I det längre perspektivet ökar möjligheterna till en hållbar

elevernas kunskaper i olika skolämnen, öka studiemotiva-

framtid, något som blev tydligt i de intervjuer som gjorts

tionen och medvetenheten om vikten av utbildning, både hos

med dem som var med i projektet från start och som nu är

elever och deras föräldrar. Effekterna av After School-arbetet

vuxna. Fotbollsprojektet gav förutsättningar att klara skolan

är tydligt positiva för alla elever som deltar regelbundet i

och genom tränarnas goda ledarskap fick de verktyg att hålla

verksamheten. Att få godkända betyg och gå vidare till nästa

sig borta från droger och kriminalitet. Flera tidigare deltagare

årskurs med uppfyllda kunskapskrav är den främsta indi-

har idag familj, arbete och är själva med som ideella ledare i

katorn på att den önskade effekten uppnåtts i programmet.

programmet.

Under 2021 har 203 elever klarat sin årskurs med godkända
resultat och skolorna bekräftar att barnens deltagande i After

Gemenskap genom stödgrupper i Lettland

School har positiva effekter på elevernas förmåga att klara

I Lettland har stödet till föreningens partnerorganisationer

den vanliga skolgången. Elevernas upplevelse av skolan som

bland annat resulterat i att 13 stödgrupper för 130 familjer

en rolig och trygg plats tillsammans med att den sociala för-

med barn med funktionsvariationer kunnat träffas regelbun-

mågan stärkts och positiva beteendemönster utvecklats är väl

det. Deltagarna känner tillhörighet och att man i gemenska-

dokumenterat.

pen stöttar och hjälper varandra i de utmaningar som finns

Målinriktade aktiviteter som främjar kompisanda och för-

för dem med funktionsvariationer i det Lettiska samhället.

mågan att arbeta tillsammans i en uppmuntrande miljö har

Under året har en ökad kunskap hos föräldrarna växt fram

genomförts, bland annat i form av lägerverksamhet.

om hur man stimulerar den individuella utvecklingen hos sitt

2021 vill vi speciellt lyfta fram läxhjälpsprogrammet i Buzau

barn. Utbildningsmaterial har framarbetats och delats ut till

för att visa att stödet ger goda effekter på elevernas skol-

familjerna för vägledning och motivation.

resultat. Läsåret som avslutades i juni 2021 firades med att
alla elever gick vidare till nästa årskurs med godkända betyg,

Studiestöd möjliggör yrkesutbildning

13 av 33 elever förbättrade sig i ett eller flera ämnen från

Tretton ungdomar från socioekonomiskt utsatta familjer har

vårterminen 2020. Med tanke på att många av dessa barn har

fått finansiellt stöd för sina studier på yrkesgymnasium och

föräldrar som är analfabeter är det ett mycket bra resultat.

varje elev har uppvisat godkända betyg enligt sina individuella läroplaner. Stödet är resultatstyrt vilket ökar motivatio-

Bageri skapar sysselsättning

nen att prestera sitt bästa under läsåret. Under 2021 har fem

Somebody Cares bageri i Troislav, Rumänien, har som mål att

stycken elever tagit studenten och tre av dem har gått vidare

bli en yrkesutbildning och under året har arbetet fortsatt med

i ytterligare studier.
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Läsplattor till barn på Kriscenter

na elever. Av de 30 eleverna som varit med hela året ser man

Kriscentret Rasas Perles i Lettland har under året haft 215

resultat i form av ökad motivation och högre kunskapsnivå i

individer inskrivna och som har fått stöd i form av terapi,

skolämnena. Behovet av läxhjälpsprogrammet är stort och ett

krishantering och hjälp i kontakten med myndigheter. Alla

kvitto på det fina arbete som gjorts under året är att många

boende på centret har blivit utsatta för psykiska och fysiska

föräldrar vill att deras barn skall vara med i programmet för

övergrepp i nära relationer. Läsplattor för online-studier för

att få den hjälp och stöd de behöver i skolan. En stor andel av

skoleleverna på centret har köpts in och alla barn i skolåldern

barnen kommer från familjer där föräldrarna själva varken är

har nu kunnat följa med i den egna skolundervisningen samt

läs- eller skrivkunniga och därför inte kan hjälpa barnen med

göra läxor och prov på ett tillfredställande sätt.

läxorna. Närvaron i den ordinära skolan har ökat och fem
barn som tidigare inte gått till skolan är nu där regelbundet,

Hälsocenter bidrar till ett friskare liv

detta som en direkt följd av lärarnas uppmuntran och stöd.

I Albanien stöder Hjärta till Hjärta ett hälsocenter som hjälper
människor med olika funktionsvariationer att få behandling

Återanvändning = klimatsansvar

genom fysioterapi och logopedi. Verksamheten fyller en viktig

Genom återanvändning av textilier och andra artiklar i

funktion då det finns en tydlig brist på dessa nödvändiga reha-

secondhandverksamheten samt det materiella bistånd som

biliterings- och omsorgsinsatser i samhället. 118 patienter var

förmedlats under verksamhetsåret 2021 tar Hjärta till Hjär-

inskrivna och fick fysioterapi och 39 patienter fick hjälp med

ta ett klimatsansvar. Det materiella biståndet bidrar till att

logopedi. Av dessa var 60 procent kvinnor och 30 procent under

utsatta familjer får nödvändig hjälp med kläder och andra

18 år. Utan de här insatserna skulle dessa personer i princip

artiklar som annars inte skulle kunna köpas, trots att beho-

inte få någon hjälp alls. Den direkta effekten är att patienter

ven finns. Hanteringen av det materiella biståndet i de olika

på individnivå och genom regelbundna behandlingar av yrkes-

verksamhetsländerna skapar också arbetstillfällen både inom

kunnig personal, får hjälp till ett friskare och mer värdigt liv.

transport, lagerhantering och butiksförsäljning.

Av de patienter som fått behandling under året visar 75 procent
positiva resultat i form av förbättrad hälsa och ökade förmågor.

Matkassar lindrar hunger

Ett stort mervärde är att individernas familjer avlastas samt lär

I spåren av Covid-19 har arbetslösheten och utsattheten

sig metoder för att ge adekvat stöd i hemmiljön.

ökat ytterligare under 2021. Många har haft svårt att täcka
familjens behov av mat. Över 700 matkassar har delats ut i

Ny After School i Albanien

alla verksamhetsländer vilket har gjort stor skillnad för flera

Under 2021 startades ett nytt After School-projekt som i upp-

tusen individer.

starten hade 30 elever och vid årets slut hade hela 67 inskriv-

Förväntad utveckling
Genom bland annat hård kostnadskontroll har det egna kapita-

Ett ständigt fokus är att verka för ett bibehållet ideellt enga-

let återställts under 2021. Det gör föreningen bättre rustad för

gemang samt att rekrytera nya volontärer.

framtiden genom en mer hållbar grund för ändamålsarbetet.
Hjärta till Hjärta fyller en viktig funktion som social aktör i
Under år 2022 bedöms Coronapandemin klinga av vilket

samhället och den gemensamma välfärden. Under året för-

bidrar till att samhället öppnas upp igen. Styrelsen förutser

djupas dialogen med offentlig sektor och andra samhällsak-

därmed ökad försäljning i butikerna liksom ökad gåvoin-

törer om nya samverkansformer med fokus inkludering och

samling. Styrelse och ledning följer dock utvecklingen och

arbetsintegration.

det finns beredskap för att vidta ytterligare åtgärder om det
behövs för att säkra föreningens fortsatta verksamhet.

Det nuvarande biståndsarbetet bibehålls i Östeuropa och på
Balkan, men vi gör också en utblick över nya, möjliga verk-

Hjärta till Hjärta har sedan starten drivits med hjälp av ett

samhetsländer.

stort ideellt engagemang och våra engagerade volontärer
är fortsatt en förutsättning för verksamhetens fortlevnad.
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EKONOMISK R EDOVISNING

Förändring av eget kapital

				
		
			

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt
eget kapital

602 861
-602 861
1 752 987

-131 323
1 752 987

1 752 987

1 621 664

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt
eget kapital

-792 918
601 704

601 704
-601 704
1 746 278

-175 214
1 746 278

-191 214

1 746 278

1 571 064

Belopp i SEK		
Not		
2021-01-01				2021-12-31

2020-01-012020-12-31

Moderföreningen
Belopp vid årets ingång
		
-734 184
Överföring av fg års resultat
		
602 861
Årets resultat
		
				
		
Vid årets slut			
-131 323
		
		

Övrigt
eget kapital

Koncernen
Belopp vid årets ingång		
16 000
Överföring av årets resultat
		
Årets resultat
		
Vid årets slut		
16 000

Resultaträkning - koncernen

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter				
151 550
Gåvor		
2		
4 404 098
Bidrag		
3		
3 645 216
Nettoomsättning		
4		
17 646 217
									
										25 847 081
Rörelsens kostnader
Handelsvaror				
-142 715
Förmedlade bidrag				
-3 601 654
Övriga externa kostnader		
5,6		
-7 660 928
Personalkostnader		
7		
-12 553 837
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar		
8		
-192 815
									
Rörelseresultat				
1 695 132
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter				
Räntekostnader och liknande resultatposter			
									
Resultat efter finansiella poster				
									

265 175
4 925 629
5 867 973
14 165 453
25 224 230
-2 281
-4 199 236
-8 574 415
-11 547 828
-289 756
610 714

56 469
-5 323

-9 010

1 746 278

601 704

Resultat före skatt				
1 746 278
									

601 704

Årets resultat				
1 746 278

601 704
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Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK		

Not

2021-12-31

2020-12-31

103 899

255 236

103 899

255 236

103 899

255 236

781 265

857 552

TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer		
9
			
			
			
Summa anläggningstillgångar			
Omsättningstillgångar		
Varulager m m		
Färdiga varor och handelsvaror			
			
			
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar			
Övriga fordringar			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
11
			

781 265

857 552

88 205
432 073
1 478 017
1 998 295

53 250
291 102
1 776 426
2 120 778

Kassa och bank			

2 203 044

972 714

			
Summa omsättningstillgångar			

4 982 604

3 951 044

			
SUMMA TILLGÅNGAR			

5 086 503

4 206 280

16 000
-191 214
1 746 278

16 000
-792 918
601 704

1 571 064

-175 214

1 078 772
3 408
725 986
1 707 273

888 486
1 635 000
1 858 008

3 515 439

4 381 494

5 086 503

4 206 280

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital		
Övrigt eget kapital			
Balanserat resultat			
Årets resultat			
			
Summa eget kapital			
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder			
Checkräkningskredit		
12
Övriga kortfristiga skulder			
13
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
			
			

			

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			
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Resultaträkning - moderföretag
Belopp i SEK		
Not
			
Rörelsens intäkter		
Medlemsavgifter			
Gåvor		
2
Bidrag		
3
Nettoomsättning		
4
			
			
Rörelsens kostnader
Förmedlade bidrag			
Övriga externa kostnader		
5,6
Personalkostnader		
7
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar		
8
			
Rörelseresultat			
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag			
Ränteintäkter och liknande resultatposter			
Räntekostnader och liknande resultatposter		
			
Resultat efter finansiella poster			
Årets resultat			
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2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

151 550
4 404 098
3 645 216
16 763 383

265 175
4 925 629
5 867 973
13 341 993

24 964 247

24 400 770

-3 601 654
-6 248 109
-12 553 837

-4 199 236
-6 836 346
-11 547 828

-190 482

-247 707

2 370 165

1 569 653

-670 000
56 469
-3 647

-960 000
-6 792

1 752 987

602 861

1 752 987

602 861

EKONOMISK R EDOVISNING

Balansräkning - moderföretag
Belopp i SEK		

Not

2021-12-31

2020-12-31

167 118
167 118

316 122
316 122

104 000

104 000

104 000

104 000

271 118

420 122

687 816

733 664

687 816

733 664

37 352
87 100
52 840
202 734
1 213 836

10 500
94 498
38 867
84 145
1 519 376

1 593 862

1 747 386

2 195 914

975 131

4 477 592

3 453 181

4 748 710

3 873 303

-131 323
1 752 987

-734 184
602 861

1 621 664

-131 323

TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer		
9
			
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag		
10
			
			
			
Summa anläggningstillgångar			
Omsättningstillgångar		
Varulager m m		
Färdiga varor och handelsvaror			
			
			
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar			
Fordringar hos koncernföretag			
Aktuell skattefordran			
Övriga fordringar			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
11
			
			
		
Kassa och bank			
			
Summa omsättningstillgångar			
		
SUMMA TILLGÅNGAR			

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital		
Balanserat resultat			
Årets resultat			
			
Summa eget kapital			
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder			
Övriga kortfristiga skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
13
			
			

798 905
725 986
1 602 155

619 789
1 635 000
1 749 837

3 127 046

4 004 626

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			

4 748 710

3 873 303
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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
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 resultat
räkningen.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar

Koncern år

Moder företag år

Inventarier, verktyg och installationer
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 nettoförsäljningsvärdet 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
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.

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 Årsredovisnings
lagen 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.

		
2021-01-012021-12-31

Not
2 Gåvor
			

2020-01-012020-12-31

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

4 030 903
373 195

4 651 929
273 700

			

4 404 098

4 925 629

		
2021-01-01Not
3 Bidrag
			
2021-12-31

2020-01-012020-12-31

Antalet volontärstimmar uppgår till ca 33 650.

Moderföreningen
Arbetsmarknadsbidrag			
Stadsbidrag till verksamheter för asylsökande		
Tillfälliga stöd i samband med Corona-pandemin		
			

3 503 728
141 488
-

3 869 602
513 896
1 484 475

			

3 645 216

5 867 973

		
2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

Not
4 Nettoomsättning
			
Moderföreningen och koncernen
Försäljning			
Övriga intäkter			
			

16 363 082
400 301*

13 210 423
131 570

			

16 763 383

13 341 993

Försäljning			
Övriga intäkter			
			

17 237 751
408 466*

14 036 183
129 270

			

17 646 217

14 165 453

Koncernen

* I beloppet ingår återbetalning från FORA på 223 733.
Föregående års återbetalning på 293 874 redovisades som en kostnadsreduktion under personalkostnader.
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2021-01-012021-12-31

Not
5 Övriga externa kostnader
			

2020-01-012020-12-31

Moderföreningen och koncernen
Lokalkostnader			
Rese- och transportkostnader			
Övriga kostnader			
			

3 726 356
516 751
2 005 002

3 759 663
715 040
2 361 643

			

6 248 109

6 836 346

		
2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

Not
6 Operationell leasing - leasetagare
			
Moderföreningen och 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		

3 617 201
5 500 817
3 040 235

3 509 244
10 742 885
203 002
3 447 493

Koncernen
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Inom ett år			
4 663 985
Mellan ett och fem år			
7 681 617
Senare än fem år			
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter		
4 165 492
		

4 553 268
15 005 983
290 004
4 841 542

Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda inventarier och lokaler. Avtalen om hyra av lokaler
löper på mellan 1-5 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
Medelantal anställda

2021-01-01-		2020-01-012021-12-31
Varav män (%)
2020-12-31

Varav män (%)

Moderföreningen
Sverige

24

63

25

60

24

63

25

60

Koncernen
Sverige

		
2021-01-01Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2021-12-31

2020-01-012020-12-31

Moderföreningen
Löner och andra ersättningar			
Sociala kostnader			
varav pensionskostnader			

9 053 770
3 420 911
691 281

8 939 448
2 542 906
383 728

9 053 770
3 420 911
691 281

8 939 448
2 542 906
383 728

			
		
Not
8 Avskrivningar av materiella
			
			
2021-01-01och
immateriella anläggningstillgångar
			 2021-12-31

2020-01-012020-12-31

Koncernen
Löner och andra ersättningar			
Sociala kostnader			
varav pensionskostnader			

Moderföreningen
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Inventarier, verktyg och installationer			
			
			

190 482

247 707

190 482

247 707

192 815

289 756

192 815

289 756

Koncernen
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Inventarier, verktyg och installationer			
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2021-12-31

Not
9 Inventarier, verktyg och installationer
			

2020-12-31

Moderföreningen
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början			
-Nyanskaffningar			
			
-Vid årets slut			

1 730 022
41 478

1 667 397
62 625

1 771 500

1 730 022

-1 413 900
-190 482

-1 166 193
-247 707

-1 604 382

-1 413 900

167 118

316 122

1 941 152
41 478

1 878 527
62 625

1 982 630

1 941 152

-1 685 916
-192 815

-1 396 160
-289 756

-1 878 731

-1 685 916

103 899

255 236

		
2021-12-31

2020-12-31

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

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början			
-Nyanskaffningar			
			
-Vid årets slut			
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början			
-Årets avskrivning			
			
-Vid årets slut			
			
Redovisat värde vid årets slut			

Not
10 Andelar i koncernföretag
			
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början			
-Lämnade aktieägartillskott			
-Nedskrivning			
			
Redovisat värde vid årets slut			

104 000
670 000
-670 000

104 000
960 000
-960 000

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.

Dotterföretag / Org nr / Säte

Antal andelar

i%

Redovisat värde

1 000

100

104 000

Moderföreningen
Lintrimex International AB, 556488-4186, Linköping

Koncernen
För räkenskapsåret 2021 redovisar Lintrimex International AB en förlust om 677 kkr och ett eget kapital om 117 kkr.
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Not 11 Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
			

2021-12-31

2020-12-31

248 872
808 846
156 118

286 576
787 892
444 908

1 213 836

1 519 376

248 872
1 070 544
158 601

286 576
1 044 942
444 908

1 478 017

1 776 426

		
2021-12-31

2020-12-31

Moderföreningen
Upplupna lönebidrag			
Förutbetalda hyror			
Övriga poster			
			
			

Koncernen
Upplupna lönebidrag			
Förutbetalda hyror			
Övriga poster			
			
			

Not
12 Checkräkningskredit
			
Moderföreningen
Beviljad kreditlimit			
Outnyttjad del			
			
Utnyttjat kreditbelopp			

700 000
-700 000

700 000
-700 000

-

-

800 000
-796 592

800 000
-800 000

3 408

-

Koncernen
Beviljad kreditlimit			
Outnyttjad del			
			
Utnyttjat kreditbelopp			

		

Not 13 Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
			

2021-12-31

2020-12-31

1 215 955
386 200

1 362 451
387 386

1 602 155

1 749 837

1 215 955
491 318

1 362 451
495 557

1 707 273

1 858 008

Moderföreningen
Personalrelaterade poster			
Övriga poster			
			
			

Koncernen
Personalrelaterade kostnader			
Övriga poster			
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2021-12-31

Not
14 Ställda säkerheter - moderföretaget
			

2020-12-31

Ställda säkerheter
Panter och säkerheter för egna skulder
Företagsinteckningar
			
Summa

700 000

700 000

700 000

700 000

		
2021-12-31

2020-12-31

Not
15 Ställda säkerheter - koncernen
			
Ställda säkerheter
Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
			
Summa

800 000

800 000

800 000

800 000
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Hjärta till Hjärta, Attorpsgatan 10, 582 73 Linköping
b a n k g i ro

900-7857

fa c e b o o k

swish

900 78 57

@hearttoheart.se

te le f o n

013-12 46 11

hem sida

i n s ta g ra m

e -p o s t

info@hearttoheart.se

www.hjartatillhjarta.se
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