Verksamhetsberättelse för BPF Second Hand år 2020
Second Hand-butiken är en egen ideell förening men formad som en del av Botkyrka
Pingstförsamlings arbete för att uppfylla Jesu befallning att möta människors behov ute i världen
såväl som i vår närhet.
Pingst-Missionens Utvecklingssamarbete (PMU) är vår samarbetspartner sedan 2010. Fördelningen
av överskottet sker med 70% till Botkyrka Pingstförsamlings missionsprojekt (BPF) och 30% till PMU.
Second Hand-föreningens styrelse har under året bestått av:
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Under året har styrelsen haft totalt 10 stycken protokollförda styrelsemöten. Maud Andersson från
BPFs missionsråd har deltagit i styrelsearbetet som adjungerad ledamot.
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Förstärkning av den ordinarie personalen har dessutom skett genom att ett antal ungdomar
tjänstgjort som timanställda under sommaren och hösten.

Verksamheten
Corona
Under 2020 har vi som alla andra drabbats av pandemin. Försäljningen rasade i samband med
coronautbrottet i mars/april, vilket resulterade i ett stort ekonomiskt tapp under första halvåret. Vi
fick som de flesta andra företag rabatt pa löneskatten under andra kvartalet, men även sänkt
lokalhyra med 35% under sex månader, vilket vi speciellt vill tacka fastighetsägaren Blick Fastigheter
för. Den totala försäljningen sjönk kraftigt under kvartal 1 och 2 men har under kvartal 3 och 4
återhämtat sig väl. Cafeförsäljningen är dock väsentligt lägre än föregående år.

Volontärerna, som i de flesta fall är 70 plus, försvann under våren men har under hösten börjat
återkomma. Likaså försvann LSS-personalen men under senhösten har även dessa återkommit.
Under våren lyckades vi ändå med att hålla butiken öppen alla dagar med den anställda personalen.
Våra anställda har i hög utsträckning ställt upp för varandra, så vi måste ge dem en eloge för deras
insatser under året. Under sommaren och hösten har vi förstärkt lördagspersonalen med några
timanställda ungdomar för att möjliggöra öppethållande på lördagar.
Varutillgången har varit fortsatt god under hela året och coronapandemin har inte påverkat denna.
För att kompensera för tappad försäljning under våren beslutades att hålla butiken öppen på
lördagar även under sommaren. Detta innebar att vi ökade försäljningen även under augusti, vilket
annars brukar vara en svår period efter stängda lördagar under sommaren.
Under december förlängde vi öppettiderna på lördagar till kl 16 - vilket ökade försäljningen
märkbart.
Försäljning under 2020
Butiksförsäljningen sjönk under första halvåret men repade sig under andra halvåret. Total
försäljning under 2020 blev något högre (0,9 %) än föregående år.
Samarbete med Mood Stockholm (lnspo Sthlm)
· Under 2020 har vi samarbetat med en butik i Mood-gallerian i centrala Stockholm, genom att butiken
lnspo Sthlm sålt dyrare möbler och andra kvalitetsprodukter från vår butik. Vi har levererat varor och
fått halva intäkten av försäljningen, vilket tack vare högre priser för varorna i Stockholm varit lönsamt
för båda parter. Tyvärr har detta samarbete avslutats under senhösten då lnspo Sthlm gick i konkurs
pga corona.
Webbshopen
Secondhandbutikens webbshop startade under hösten. Den är fortfarande i sin linda men utvecklas i
positiv riktning.
Investeringar
Under året har vi installerat två nya kassadatorer samt installerat en ny tvättmaskin. Vi har även
genomfört handikappanpassningen av vår verksamhet i form av uppgradering av vår besökstoalett,
elektroniska dörröppnare till vår butiksentre samt markerat en handikapparkering. Dessutom har
nödvändiga kompletteringar av datorer och mobiltelefoner till personalen inköpts. Alla inköp enligt
ovan har direktavskrivits.
Utlåning till BPF Botkyrka Pingst
Under hösten har styrelsen beslutat att låna ut 1,0 MSEK till BPF för delfinansiering av ombyggnad av
kyrkan. Lånet löper på tre år och ger Second Hand en ränta på 0,5% över reporäntan.

Resultat- och balansräkning

Årets budgeterade utdelning av överskott till BPF och PMU är 500 000 SEK, vilket är ca 14% högre än
föregående år. Sammanlagt, under de 26 år som verksamheten pågått, har det därmed totalt
utdelats 23 557 600 SEK i löpande penningvärde, vilket motsvarar ca 28 MSEK i dagens penningvärde.
Verksamheten redovisar efter avskrivningar samt efter utdelning till BPF och PMU en vinst på
486 545 kr vilket ökar det egna kapitalet till drygt 2,12 MSEK. Vår bedömning är att verksamheten
kräver ett ökat eget kapital då osäkerheten om pandemin kvarstår även under 2021 i form av ökat
behov av anställd personal samt kommande investeringsbehov i form av fordon mm.
För en detaljerad redovisning av ekonomin hänvisas till bilagd resultat- och balansräkning.

Övrigt

Stickgruppen och LP-verksamheten har legat nere sedan mars pga pandemin.

Slutord

Trots coronapandemin så har vi lyckats hålla butiken i gång. Vi får naturligtvis tacka all vår personal,
placerade medarbetare och volontärer för den fina insats de gjort under året genom att hålla
verksamheten levande och attraherande för både gåvogivare och kunder.
För 2021 kommer coronaläget troligtvis att bestå en tid, men vi får be till Gud om att göra den tiden
så kort som möjligt.
Vidare tackar vi Gud för året som gått och lägger 2021 i Guds händer.
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