
KNOPSTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Ett år i förändring



Ekonomiska sprörsmål
Ekonomiskt så var 2020 ett bra år. Med låga lönekostnader  
och kapitalstarka kunder fick vi möjlighet att vända några 

år med dålig lönsamhet till en nystart inte bara jobbmässigt, utan 
även ekonomiskt.

Det finns alltid en väg ut
2020 var ett speciellt år. I början av året ställdes alla live-
gig in, tillsammans med alla föreläsningar, alla inspelningar 

och helt plötsligt stod vi utan arbete, och utan intäkter. 
Med flexibilitet, statligt stöd och nya kunder gick vi in i en ny era.

Vi jobbar med horisonten i horisonten
Vi tänker stort och vi tänker brett. Vi anställer personal 
och utökar våra möjligheter till nya affärsmöjligheter.

Kommer inte jobben till oss, får vi ta oss till jobben.

Framtidens ekonomi
Investeringar och buffertar, anställningar och intäkter. Så 
här har vi tänkt oss att året 2021 skall bli. 

Vi jobbar med horisonten i horisonten
Vi tänker stort och vi tänker brett. Vi anställer personal 
och utökar våra möjligheter till nya affärsmöjligheter.

Kommer inte jobben till oss, får vi ta oss till jobben.
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Det finns alltid en väg ut
2020 var ett speciellt år. I början av året ställdes alla live-
gig in, tillsammans med alla föreläsningar, alla inspelning-

ar och helt plötsligt stod vi utan arbete, och utan intäkter. Med 
flexibilitet 

Svåra tider skapar nya idéer. Det är 
väl något som  tider av Corona har 
visat oss. 
Styrelsen, som under året utgjordes 
av Henrik Ström, Charlie Tilljander, 
Benny Palo och Rasmus Tilljander 
har haft ett år fyllt av utmaningar 
och beslut att ta. Det var inte bara 
Covid 19 som komplicerade situa-
tionen för Knopster. Arbetsförmed-
lingens flytt till Halmstad gjorde det 
svårare att ha personliga samtal med 
arbetsförmedlare. Möten har hållts 
per telefon, och det var en utmaning 
att skapa goda relationer. 

möjligheten till ekonomisk frihet för 
den enskilde medlemmen, och kan-
ske även för Knopster. Dessa båda 
som jobbade i HR-gruppen gick i 
höstas vidare till andra uppdrag, och 
vi har ännu inte lyckats fylla luckor-
na efter dessa.
Åtet har ju varit turbulent, men inte 
värre än att vi kunnat skapa nya 
verksamheter och nya jobbmöjlighe-
ter. Vi har under året jobbat men en 
rad nya verksamhetsområden; Vi har 
blivit trädgårdsskötare i en trädgård 
i Sibbarp, vi har hållt lite datorut-
bildningar och samarbetat en hel del 
med Samordningsförbundet.

Föreningen har jobbat internt
med våra viktiga måndagsmöten. Den interna 
demokratin blir viktigare när det blåser utomhus

Våra måndagsmöten hålls på plats i 
lunchrummet, men också i Teams för 
de som jobbar hemifrån. Där är alla 
välkomna, såväl anställda som prak-
tikanter och arbetstränare.Vi anställ-
de en sociolog för att jobba med våra 
medarbetare. Vi utvecklade tillsam-
mans med en projektanställd ett ef-
fektmätningssystem som var anpassat 
för vår typ av verksamhet. Med en-
skilda samtal och gruppsamtal så fick 
vi möjlighet att utvecklas individuellt 
och i grupp. Det är en vital del av vår 
verksamhet, som inte i första hand 
genererar intäkter, men som skapar  

Samarbete med samordningsförbundet är bara en 
av många möjligheter i Coronans spår. Vi har 
skött trädgård, och spelat in video. Bland annat.

Vi har föreläst och bistått vid digitala 
möten, och så har vi översatt en film 
från danska till svenska. Vänsterpar-
tiets olika hallandsföreningar har 
varit en stor kund under 2020, och 
förväntas bli en ännu större under 
2021 och 2022. 
Corona kom och stannade, och 
Knopster genomgick en metamorfos 
och överlevde, något som inte alla 
ASF i Halland gjorde. Vi är tacksam-
ma och ger oss en ordentlig klapp på 
axeln för att vi står pall när det blåser.
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Ekonomiska sprörsmål
Ekonomiskt så var 2020 ett bra år. Med låga lönekostnader  
och kapitalstarka kunder fick vi möjlighet att vända några år 

med dålig lönsamhet till en nystart inte bara jobbmässigt, utan 
även ekonomiskt.

Året var ett förvirrande år. När alla 
årets jobb försvann på en vecka, så 
suckade tillochmed vårat ekonomi-
system. Utan intäkter såg framtiden 
mörk. 

Spara och slösa   Vi har varit försiktiga  med 
utgifterna. Vi avvaktade med att uppgradera 
vår bilpark, lagom till allt ställdes in.

Det som i första hand räddade oss 
var det faktum att vi inte har en dyr 
maskinpark som kostade pengar var-
je dag även om den inte användes. Vi 
har varit försiktiga med investeringar, 
något som visade sig var en bra sak. 

En del av våra intäkter kommer från 
våra arbetsträningsplatser, något som 
bara kräver tid och inte så mycket 
hårdvara. Vi växte ur vårt trasport-
fordon, men han inte investera innan 
Corona slog till och raderade alla be-
hov att frakta ljudanläggningar.
Sedan agerade staten snabbt och ef-
fektivt, iallafall från vårt perspektiv. Vi 
kom snabbt igång med korttidsper-
mitteringen, och kunde anpassa den 
reella arbetstiden efter arbetstrycket. 
Stöd från Socialstyrelsen gav oss möj-
lighet att anställa kompetens vi sakna-
de. Trots Corona-pandemi klarade vi 
av att undvika röda siffror, något som 
vår revisor intygar här nedan.-

Till ordinarie föreningsstämman 2021 för Knopster ekonomisk förening 
 
Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 för den ekonomiska föreningen Knopster avgiven av 
den av föreningsstämman utsedda förtroendevalda revisorn 
 
Jag har granskat föreningens räkenskaper för räkenskapsåret 2020 och tagit del av en andra 
relevanta 
dokument. Formerna för beslut  och uppföljning av besluten har förbättrats och jag 
rekommenderar  
att styrelsen fördjupar och konkretiserar detta arbete och därvid lägger särskild vikt vid 
finansieringen av verksamheten samt att besluten fortsatt formuleras tydligare.  
 
I granskningen har ingått stickprovskontroller av verifikationer, kontroll av de preliminära balans- 
och resultaträkningarna samt bokföringen generellt. 
 
Jag bedömer att bokföringen är i god ordning och att räkenskaperna skötts på ett korrekt och 
tillfredsställande sätt och att den interna ekonomiska kontrollen varit tillräcklig ur detta 
perspektiv. Utifrån denna bedömning tillstyrker jag att stämman fastställer resultat- och 
balansräkningarna. 
 
Jag bedömer att styrelsen har utfört sitt uppdrag på ett ur bokföringssynpunkt tillfredsställande 
sätt och utifrån denna granskning tillstyrker jag att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet av 
föreningsstämman. 
 
Sibbarp 2021-05-06 
 
Agneta Lindblom Hulthén 
 
Förtroendevald revisor 
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3041 Försäljn tjänst 25% sv
3043 Försäljn tjänst 6% sv
3047 Försäljn Praktikplats 25% sv
3051 Försäljn varor 25% sv
3520 Fakturerade frakter
3596 Påminnelseavgift
3740 Öres- och kronutjämning

3980 Erhållna offentliga stöd m.m.
3982 Stöd till personligt biträde
3985 Erhållna statliga bidrag
3987 Föreningslönebidrag (erhållna kommunala bidrag)
3988 AF Lönestöd (Erhållna bidrag och ersättningar för personal)
3989 AF trygghets- utvecklings & särskild lönestöd
3997 Sjuklöneersättning

5010 Lokalhyra
5020 El för belysning - lokalkostnader
5030 Värme - lokalkostnader
5040 Vatten och avlopp - lokalkostnader
5191 Fastighetsskatt/fastighetsavgift
5210 Hyra, släp, maskiner och andra tekniska anläggningar
5400 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto)
5410 Förbrukningsinventarier Administration
5412 Förbrukningsinventarier Remake
5413 Förbrukningsinventarier verkstad
5414 Förbrukningsinventarier studio
5415 Förbrukningsinventarier studio inom EU
5416 Förbrukningsinventarier studio utanför EU
5420 Programvaror
5421 Hyra av programvaror från land utanför EU
5422 Hyra av programvaror från land inom EU
5423 Hyra av programvaror från Sverige
5425 Köp av programvaror från land inom EU
5460 Förbrukningsmaterial Administration
5462 Förbrukningsmaterial Remake
5463 Förbrukningsmaterial Verkstad
5464 Förbrukningsmaterial Studio
5490 Hyra av Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
5610 Personbilskostnader
5611 Drivmedel för personbilar
5612 Försäkring och skatt för personbilar
5613 Reparation och underhåll av personbilar
5690 Släphyra
5700 Frakter och transporter (gruppkonto)

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31 
 
Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31 
Period fg år: 2019-01-01 - 2019-12-31

  
 

Perioden Ackumulerat
Periodslut

 fg år
 
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

263 355,60 263 355,60 288 740,10
1 255,00 1 255,00 606,00
4 650,00 4 650,00 0,00
5 237,80 5 237,80 9 092,00

0,00 0,00 28,80
0,00 0,00 -500,00

-28,34 -28,34 -9,23
274 470,06 274 470,06 297 957,67

Övriga rörelseintäkter
520 538,00 520 538,00 129 858,00
192 900,00 192 900,00 202 691,00
317 755,00 317 755,00 1 620,00
64 527,00 64 527,00 57 870,00

782 449,00 782 449,00 933 654,00
2 800,00 2 800,00 81 202,00

50 787,00 50 787,00 0,00
1 931 756,00 1 931 756,00 1 406 895,00

2 206 226,06 2 206 226,06 1 704 852,67

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-120 224,00 -120 224,00 -134 216,00
-19 574,96 -19 574,96 -20 800,28
-24 000,00 -24 000,00 -21 295,00
-1 200,00 -1 200,00 -1 200,00
-2 868,00 -2 868,00 -2 868,00

0,00 0,00 -2 064,00
-5 107,07 -5 107,07 -607,56

0,00 0,00 -236,00
-4 604,47 -4 604,47 0,00

0,00 0,00 -3 305,56
-23 549,22 -23 549,22 -17 506,80
-3 175,20 -3 175,20 -7 647,13

0,00 0,00 -550,49
-8 197,60 -8 197,60 -5 590,68
-7 995,36 -7 995,36 -1 921,23

-18 958,78 -18 958,78 -18 416,89
0,00 0,00 -670,00

-2 594,00 -2 594,00 0,00
0,00 0,00 -1 056,10

-760,34 -760,34 -380,00
-260,36 -260,36 -3 761,29

0,00 0,00 -286,96
-160,00 -160,00 0,00
-479,20 -479,20 -365,49
-887,40 -887,40 -7 201,08

-8 496,00 -8 496,00 -8 764,00
-64,80 -64,80 0,00

-440,00 -440,00 0,00
-261,00 -261,00 -1 021,40

Resultaträkning
Knopster Ek. för. 
769627-6190

Utskrivet av KNOPSTER EK FÖR 2021-05-06 08:30:36 Visma eEkonomi

Sida 1 av 3
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Perioden Ackumulerat
Periodslut

 fg år
5790 Övriga kostnader för frakter och transporter
5800 Resekostnader (gruppkonto)
5810 Biljetter
5812 Parkeringsbiljett privat bil
5830 Kost och logi
5831 Kost och logi i Sverige
5940 Utställningar och mässor
5971 Webhotell
6000 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto)
6071 Representation, avdragsgill
6090 Övriga försäljningskostnader
6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)
6200 Frimärken
6216 Bredbandsabonnemang och abonnemang för fast telefoni
6250 Postbefordran
6310 Företagsförsäkringar
6370 Kostnader för bevakning och larm
6500 Övriga externa tjänster (gruppkonto)
6570 Bankkostnader
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla
6994 Påminnelseavgift

7010 Löner till kollektivanställda
7081 Sjuklöner till kollektivanställda
7082 Semesterlöner till kollektivanställda
7210 Löner till tjänstemän
7281 Sjuklöner till tjänstemän
7285 Semesterlöner till tjänstemän
7290 Förändring av semesterlöneskuld
7331 Skattefria bilersättningar
7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar
7500 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (gruppkonto)
7510 Lagstadgade sociala avgifter
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar
7573 Arbetsmarknadsförsäkringar, betalda premier och avgifter
7610 Utbildning
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill
7631 Personalrepresentation, avdragsgill
7690 Övriga personalkostnader
7694 Fika på jobbet

7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel

8410 Räntekostnader för långfristiga skulder
8413 Räntekostnader för checkräkningskredit
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter

0,00 0,00 -60,00
0,00 0,00 -6 800,00

-1 356,95 -1 356,95 -3 261,74
0,00 0,00 -545,82
0,00 0,00 -377,15
0,00 0,00 -1 126,74
0,00 0,00 -860,00

-1 682,90 -1 682,90 -2 017,89
-139,30 -139,30 -802,16
-172,72 -172,72 -78,21
-32,00 -32,00 0,00

-385,60 -385,60 -1 666,80
-1 179,77 -1 179,77 -360,00
-6 968,89 -6 968,89 -5 786,66

-253,00 -253,00 -452,00
-11 414,00 -11 414,00 -9 822,00
-7 200,00 -7 200,00 -7 200,00

-640,00 -640,00 -4 000,00
-3 413,50 -3 413,50 -2 795,19
-4 972,00 -4 972,00 -3 802,00
-1 550,00 -1 550,00 -800,00

0,00 0,00 -700,00
-120,00 -120,00 -122,00

-295 338,39 -295 338,39 -315 168,30

Personalkostnader
-842 355,47 -842 355,47 -901 761,80
-20 857,66 -20 857,66 21 067,78
-91 948,92 -91 948,92 -131 229,31

-112 212,56 -112 212,56 -14 400,00
-8 805,10 -8 805,10 0,00

-16 156,36 -16 156,36 0,00
0,00 0,00 -3 226,00

-2 820,20 -2 820,20 -1 008,25
-42 214,00 -42 214,00 -43 601,00
-28 187,44 -28 187,44 0,00

-237 281,56 -237 281,56 -333 372,16
0,00 0,00 -1 014,00

-10 239,00 -10 239,00 -10 577,00
-2 714,00 -2 714,00 -2 520,75
-1 940,00 -1 940,00 133,00

-51 908,40 -51 908,40 -4 748,80
-17 650,00 -17 650,00 0,00

-491,05 -491,05 0,00
-91,21 -91,21 0,00

-3 025,98 -3 025,98 -2 731,74
-1 490 898,91 -1 490 898,91 -1 428 990,03

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
-1 300,00 -1 300,00 -1 300,00

 
Rörelseresultat 418 688,76 418 688,76 -40 605,66

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

-208,00 -208,00 -965,00
-20,70 -20,70 -16,96
-1,37 -1,37 0,00

-66,00 -66,00 3,00
-296,07 -296,07 -978,96

Resultaträkning
Knopster Ek. för. 
769627-6190

Utskrivet av KNOPSTER EK FÖR 2021-05-06 08:30:36 Visma eEkonomi

Sida 2 av 3
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Perioden Ackumulerat
Periodslut

 fg år

8890 Övriga bokslutsdispositioner

8910 Skatt som belastar årets resultat

8999 Årets resultat

Resultat efter finansiella poster 418 392,69 418 392,69 -41 584,62

Bokslutsdispositioner
18 420,00 18 420,00 52,00

 
Resultat före skatt 436 812,69 436 812,69 -41 532,62

Skatt på årets resultat
-24 012,00 -24 012,00 -12 735,00

 
BERÄKNAT RESULTAT 412 800,69 412 800,69 -54 267,62

Årets bokförda resultat
412 800,69 412 800,69 -54 267,62

 

Resultaträkning
Knopster Ek. för. 
769627-6190

Utskrivet av KNOPSTER EK FÖR 2021-05-06 08:30:36 Visma eEkonomi

Sida 3 av 3
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1000 obs

1240 Bilar och andra transportmedel
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel

1510 Kundfordringar

1610 Kortfristiga fordringar hos anställda

1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1910 Kassa
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto
1940 Övriga bankkonton

2018 Övriga egna insättningar

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31 
 
Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31 
Period fg år: 2019-01-01 - 2019-12-31

  
 

Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

Periodslut
 fg år

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
0,00 -4 709,00 -4 709,00 0,00

 
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer
13 000,00 0,00 13 000,00 13 000,00
-6 500,00 -1 300,00 -7 800,00 -6 500,00
6 500,00 -1 300,00 5 200,00 6 500,00

 
Finansiella anläggningstillgångar

 
Summa anläggningstillgångar 6 500,00 -6 009,00 491,00 6 500,00

Omsättningstillgångar
Varulager mm

 
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
9 500,00 -1 575,00 7 925,00 9 500,00

 
Övriga fordringar

-11 745,00 11 745,00 0,00 -11 745,00
 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
8 173,29 -5 731,69 2 441,60 8 173,29

 
Övriga omsättningstillgångar

Kassa och bank
65,00 -65,00 0,00 65,00

11 036,04 91 319,29 102 355,33 11 036,04
434,30 350 000,00 350 434,30 434,30

11 535,34 441 254,29 452 789,63 11 535,34

 
Summa omsättningstillgångar 17 463,63 445 692,60 463 156,23 17 463,63

SUMMA TILLGÅNGAR 23 963,63 439 683,60 463 647,23 23 963,63

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Insättningar el uttag under året

-195,00 0,00 -195,00 -195,00
 

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Balansräkning
Knopster Ek. för. 
769627-6190

Utskrivet av KNOPSTER EK FÖR 2021-05-06 08:33:01 Visma eEkonomi

Sida 1 av 2
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Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

Periodslut
 fg år

2098 Vinst eller förlust från föregående år

2099 Årets resultat

2352 Lån från ALMI

2389 Skuld till Charlie - långfristig skuld

2440 Leverantörsskulder

2510 Skatteskulder
2518 Betald F-skatt

2650 Redovisningskonto för moms
2710 Personalskatt
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter
2732 Avräkning särskild löneskatt
2893 Skulder till Charlie, kortfristig del
2894 Skulder till Henrik, kortfristig del

2920 Upplupna semesterlöner
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Vinst eller förlust föregående år
276 642,55 54 267,62 330 910,17 276 642,55

 
Årets resultat

54 267,62 -467 068,31 -412 800,69 54 267,62
 
Summa eget kapital 330 715,17 -412 800,69 -82 085,52 330 715,17

Obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver 0,00 0,00 0,00 0,00

Avsättningar
Summa avsättningar 0,00 0,00 0,00 0,00

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

-6 167,67 6 167,67 0,00 -6 167,67
 

Övriga långfristiga skulder
-11 074,00 11 074,00 0,00 -11 074,00

 
Summa långfristiga skulder -17 241,67 17 241,67 0,00 -17 241,67

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

20,00 -6 919,00 -6 899,00 20,00
 

Skatteskulder
0,00 -24 012,00 -24 012,00 0,00
0,00 13 506,00 13 506,00 0,00
0,00 -10 506,00 -10 506,00 0,00

 
Övriga skulder

-8 088,00 6 061,00 -2 027,00 -8 088,00
-17 311,00 -590,00 -17 901,00 -17 311,00
-29 893,35 2 398,35 -27 495,00 -29 893,35
-22 868,00 12 628,00 -10 240,00 -22 868,00
-31 769,37 8 326,43 -23 442,94 -31 769,37
-33 758,41 -1 705,36 -35 463,77 -33 758,41

-143 688,13 27 118,42 -116 569,71 -143 688,13

 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-143 752,00 -44 642,00 -188 394,00 -143 752,00
-45 167,00 -14 026,00 -59 193,00 -45 167,00
-4 850,00 4 850,00 0,00 -4 850,00

-193 769,00 -53 818,00 -247 587,00 -193 769,00

 
Summa kortfristiga skulder -337 437,13 -44 124,58 -381 561,71 -337 437,13

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -23 963,63 -439 683,60 -463 647,23 -23 963,63

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00

Balansräkning
Knopster Ek. för. 
769627-6190

Utskrivet av KNOPSTER EK FÖR 2021-05-06 08:33:01 Visma eEkonomi

Sida 2 av 2
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2021 kommer förmodligen att bli ett 
år färgat av Covid 19. Krogar som 
stänger 20.00 och offentliga framträ-
danden med ett fåtal sittande i publi-
ken. Knopster kommer att ligga lågt 
med tankar om konserter och fysiska 
föreläsningar. Vi får tänka nytt, och 
tänka rätt. För att ro iland vår verk-
samhetsplan anställer vi en socialpe-
dagog. Det möjliggjörs tack vare en 
generös Socialstyrelse. Tillsammans 
med socialpedagogen skapar vi hand-
lingsplaner för alla medarbetare, det 
vill säga anställda, praktikanter och 
arbetstränare. Vi jobbar kontinuer-

Vi kommer att fortsätta på förra årets 
inslagna väg med digitala möten, 
både i form av verksamhetsmöten 
och som föreläsningar och digitala 
konferenser. Vi har skaffat oss kom-
petensen, erfarenheten och de tek-
niska lösningarna för att både kunna 
jobba ute på fältet och på hemmap-
lan i vår greenscreen-studio. Våra 
kunder är ifrån offentlig sektor och 
den ideella sektorn. Vi är lyhörda för 
den fjärde sektorn, medborgarsek-
torn, och försöker jobba med dessa 
rörliga objekt. Den offentliga sektorn 
är likvid, och kan ge oss möjligheter-
na att jobba med mer eller mindre 
pro-bono-jobb.Vi jobbar med vår inre resa   både på det personliga 

planet och ur Knopsters perspektiv. När vi mår 
bättre, mår företaget bättre.

ligt med vår personliga inre resa, så-
väl som Knopsters kooperativa resa. 
Vi mår bättre, vi jobbar bättre och 
har kraft att hjälpa andra som är i 
behov av Knopsters varma famn. Vi 
tar emot fler arbetsträningar än nå-
gonsin.
Vi jobbar tillsammans med Skoopi 
på att förändra samhället och dess 
syn på ASF-er. Vi deltar på Skoopis 
medlemsmöten varannan fredag där 
vi tillsammans blir starka och kunni-
ga om vad som händer i relation till 
riksdag, kommuner och arbetsför-
medlingar. För att nämna några. 

Vi vinglar vidare  Det är inte bara ur social och 
ekonomisk synvinkel, utan vi producerar Vingel 
i verkliga lvet också. Bokstavligen.

Vi fortsätter att tillverka Vingel, ett 
vinnande koncept där vi syr ihop 
säcken så att säga. Legoarbete är en 
bra verksamhetsgren; dels är det kort 
startsträcka så praktikanter, och ar-
betstränare kan snabbt lära sig hur 
man gör och känna att man produce-
rar något bra. Dels är det ett tillskott 
i kassan, för det krävs inte mycket 
hårdvara, utan det är mest den ned-
lagda tiden man får betalt för. Små 
investeringar som ger mycket arbete.
Vi har startat ett pod-hotell, där tan-

Vi jobbar med horisonten i horisonten
Vi tänker stort och vi tänker brett. Vi anställer personal 
och utökar våra möjligheter till nya affärsmöjligheter.

Kommer inte jobben till oss, får vi ta oss till jobben.
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ken är att vi ska tillhandahålla allt 
som behövs för att skapa en podd. 
Allt utom teknisk support. En kund 
kan hyra in sig för ett antal timmar 
och efter en kort introduktion klarar 
sig själv. Behöver man starthjälp så 
kan man hyra in sig i den andra stu-
dion, och får hjälp av en ljudtekniker 
och en praktikant som bistår med 
sitt kunnande. Mot extra betalning 
så klart.
Vi producerar video, både informa-
tionsfilmer för internt bruk, men 
också kurser i NPF för distribution 
på Youtube eller till kunders egna 
nätverk. Vi gör färdiga föreläsning-
ar som vi kan sälja. Ämnena är NPF 
och hur det är att leva med psykiska 
funktionsvariationer.
Vårt nya samarbete med Social Trade 

bär frukt. Social Trade säljer tjänster 
från ASF som Knopster, gör upp-
handlingar och skapar avtal mellan 
kunden och tjänsteföretaget. Vi säljer 
bokföringstjänster och kan så finan-
siera vår ekonomiansvarigs lön. 
Vi utvecklar vår trädgårdsdel och 
månar om såväl gamla kunder som 
nya. 
Vi arbetar med inscanning och för-
säljning av vykort. 

Social Trade säljorganisation  Levererar det vi är 
minst bäst på, nämligen försäljning. Genom att 
faktiskt berätta om våra tjänster, höjer vi vinsten.
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Under 2021 så ökar vi personalstyr-
kan för att kunna vara effektivare och 
skapa bättre förutsättningar för att 
arbeta vidare mot nya mål. Vi inves-
terar i nytt fordon och en ny skrivare. 

Inkommande  Med nya arbetsuppgifter har vi 
också hittat nya kunder. Kunder som har 
likviditet på ett sätt vi inte är vana vid. 

Omkostnaderna kommer att öka, 
men det gör intäkterna också - vi rä-
kar med en bruttovinst på 100 000. 
Det här är året då vi går från visshet 
till visshet. Framtiden gör oss starka.

Utgående  Högre lokalkostnader, högre 
lönekostnader. Kostar det så smakar det. 
Vi slår rekord både i inkomster och i utgifter.

Framtidens ekonomi
Investeringar och buffertar, anställningar och intäkter. 
Så här har vi tänkt oss att året 2021 skall bli. 

Arbetsträning 80 000
Föreläsningar 70 000
Studioproduktion 80 000
Digitala möten 100 000
Bokföringstjänster 92 000
Grafisk produktion 105 000
Socialstyrelsen 500 000
Legoarbeten 50 000
Scanningsjobb 75 000
Liveband på Downtown 9 000
Värdering av arbetsförmåga 20 000
Trädgårdsskötsel 18 000
Lönestöd och andra stöd 912 000
Stöd till personligt biträde 102 000
Föreningslönebidrag 66 000
Summa 2 279 000

Lokalhyra 140 000
Elektricitet 21 000
Uppvärmningskostnader 24 000
Programvaror 37 000
Bilinköp 75 000
Fiberanslutning startkostnad 7 500
Fiberanslutning löpande 16 500
Försäkringar 12 000
Föreningsavgifter 12 000
Personalkostnader 1 790 000
Skrivarleasingavtal 5 400
Avskrivningar 1 300
Summa 2 141 500
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