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FRILUFTSFRÄMJ LOKALAVD H-VALL 887500-2431

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A359, M8

Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
20,003110 kursavgifter,studiecirklar

17 900,003111 tur/träningsavgifter o uthyrning
7 000,003112 kajak plats hyror

11 460,003210 Kursavgifter studiecirklar
2 260,003211 turavgifter och uthyrning av skridskor etc.
9 000,003215 Erhållna bidrag

900,003216 Övriga intäkter
80,003310 Deltagaravgifter

1 100,003410 Deltagaravgifter o uthyrning av utrustning
2 982,003610 Deltagaravgifter

S:a Nettoomsättning 52 702,00

Övriga rörelseintäkter
33 246,003910 Medlemsavgifter

300,003912 Övriga intäkter
75 000,003987 Erhållna kommunala bidrag
10 350,003989 Övriga erhållna bidrag
5 100,003990 Övr ersättningar och intäkter

S:a Övriga rörelseintäkter 123 996,00

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 176 698,00

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-5 217,004111 Telekommunikation, mobiltelefon
-2 318,004112 Fika, mat, lokalhyra, etc. vid möten, ledarträffar

-190,004114 Kostnader för ledare vid turer, möten etc.
-4 494,004116 Hyra av kajakförråd och övriga förrådskostnader

-178,504117 Bankkostnader
-210,004118 Lämnade bidrag och gåvor
-80,004119 Övriga kostnader

-1 464,004121 Kostnader släpvagn
-285,004210 Kursmaterial mm studiecirklar inkl förtäring

-2 549,004212 kostnader vid möten, kurser, ledarträffar
-17 431,504213 Utrustning till ledare
-7 582,004214 Resekostnader turledare samt rekning

-500,004216 Skridskonätet årlig avgift
-81,004217 bankkostnader

-2 550,004218 Lämnade bidrag och gåvor
-1 230,004219 Övriga kostnader
-1 604,004311 inköp av utrustning/material m.m.
-6 328,004711 inköp utrustning

S:a Råvaror och förnödenheter -54 292,00

122 406,00Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

-10 714,005912 inköp utrustning/material
-7 274,005913 redovisningstjänster, adm

-400,005915 Hedestugan div kostnader
-1 846,005917 bankkostnader
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-819,006110 Kontorsmateriel
-2 282,006541 Redovisningsprogram

-77 707,006993 Lämnade bidrag och gåvor
S:a Övriga externa kostnader -101 042,00

S:a Rörelsens kostnader -155 334,00

21 364,00Rörelseresultat före avskrivningar
21 364,00Rörelseresultat efter avskrivningar
21 364,00Resultat före finansiella intäkter och kostnader
21 364,00Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
21 364,00Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
21 364,00Resultat före skatt

Årets resultat

-21 364,008999 Årets resultat
S:a Årets resultat -21 364,00

Beräknat resultat: 0,00
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