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RHS RIKSFÖRBUNDET HUNTINGTONS SJUKDOM 802450-6720

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A417

Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
95 450,003010 Medlemsavgifter

200,003013 Försäljning cd-skivor
15 130,003014 Försäljning utbildning/HLR/veckoschema
65 856,773016 Minnes gåva
3 800,003017 Övriga gåv or

-1,003740 Öresutjämning
S:a Nettoomsättning 180 435,77

Övriga rörelseintäkter
578 000,003985 Erhållna bidrag Socialstyrelsen Viss Verksamhet
250 000,003986 Erh.Bidrag Sällsynta Diag.Socialstyrelsen
75 000,003987 Erhållna kommunala bidrag

2 267 676,003988 Erhållna Bidrag Allmänna Arvsfonden
5 600,003993 Intäkter Familjeläger, Helgläger

S:a Övriga rörelseintäkter 3 176 276,00

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 3 356 711,77

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-11 212,004010 Inköp materiel och varor

S:a Råvaror och förnödenheter -11 212,00

3 345 499,77Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

-32 325,005010 Lokalhyra
-175 447,805800 Resor, kost o logi
-16 875,005910 Annonsering
-10 443,006110 Kontorsmat., porto, telefon

-572,006250 Postbefordran
-5 313,006420 Revisionsarvoden
-6 060,366490 Övriga förvaltningskostnader

-2 759 438,376520 Kostnader Arvsfonden
-554,506532 EHA Medlemsavgift

-1 295,006533 Medlemsavg.Gbg:s för../Sällsynta diag./Fremia
-15 682,396540 IT-tjänster
-3 340,006570 Bankkostnader
-8 106,006590 Övriga externa tjänster

-304 288,006591 Externa tjänster Socialstyrelsen
-930,006970 Tidningar/tidskrifter/facklitt

-1 595,006982 Föreningsavg, ej avdragsgilla
-2 066,006991 Övr ext kostn, avdragsgilla

-750,006993 Lämnade bidrag och gåvor
S:a Övriga externa kostnader -3 345 081,42

Personalkostnader
-246 878,007210 Löner till tjänstemän
-21 205,697412 Premier indiv pens.försäkr
-77 568,007510 Lagstadgade sociala avgifter
-1 500,007690 Övr personalkostn/erh bidrag
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S:a Personalkostnader -347 151,69

S:a Rörelsens kostnader -3 703 445,11

-346 733,34Rörelseresultat före avskrivningar
-346 733,34Rörelseresultat efter avskrivningar
-346 733,34Resultat före finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter och kostnader

Räntekostnader och liknande resultatposter
-89,008400 Räntekostnader

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -89,00

S:a Finansiella intäkter och kostnader -89,00

-346 822,34Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
-346 822,34Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
-346 822,34Resultat före skatt

Årets resultat

346 822,348999 Årets resultat
S:a Årets resultat 346 822,34

Beräknat resultat: 0,00
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