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GUSTAVSBERGS SIMSÄLLSKAP 802411-5431

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A177, D46, E43

Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
351 837,503015 Träningsavgifter
36 250,003019 Medlemsavgifter GSS

22,283029 Övriga intäkter
29 007,193153 Anmälnings- / deltagaravgifter Läger
15 200,003540 Försälj av idrottskläder/idrottsmaterial

S:a Nettoomsättning 432 316,97

Förändring av varulager
-10 628,004900 Förändring av lager

S:a Förändring av varulager -10 628,00

Aktiverat arbete för egen räkning
69 802,003810 Kommmunala bidrag
73 869,383820 Statliga bidrag
17 800,003880 Övriga bidrag

S:a Aktiverat arbete för egen räkning 161 471,38

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 583 160,35

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-241 685,004018 Plan- / hallhyror

-334,004020 Materialkostnader
-1 937,004022 Priser, medaljer
-5 725,004027 Startavgifter
-2 136,004115 Kostnad övriga tävlingar
-1 303,154116 Kostnad GSS egna tävlingar

-36 885,004120 Kostnader läger
-11 635,834329 Övriga kostnader
-7 340,004358 Medlemsavgifter

-21 107,254540 Inköp av idrottskläder/-material
S:a Råvaror och förnödenheter -330 088,23

253 072,12Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

-19 410,005420 Dataprogram
-625,006070 Ej avdragsgill kostnad
-99,806110 Kontorsmateriel

-791,256230 Datakommunikation
-153,006250 Postbefordran

-1 205,506570 Bankkostnader
S:a Övriga externa kostnader -22 284,55

Personalkostnader
-194 418,007110 Löner till idrottsutövare och tränare
-13 106,007510 Arbetsgivaravgifter
-1 689,007610 Utbildning funktionärer

-28 475,007612 Utbildning tränare
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S:a Personalkostnader -237 688,00

S:a Rörelsens kostnader -590 060,78

-6 900,43Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar

-4 512,007832 Avskrivningar på inventarier och verktyg
S:a Avskrivningar -4 512,00

-11 412,43Rörelseresultat efter avskrivningar
-11 412,43Resultat före finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter och kostnader

Räntekostnader och liknande resultatposter
-18,008423 Räntekostnader på skattekonto

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -18,00

S:a Finansiella intäkter och kostnader -18,00

-11 430,43Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
-11 430,43Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
-11 430,43Resultat före skatt

Beräknat resultat: -11 430,43
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