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Vänsterpartiet Östergötland 822000-6020

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A400, M6

Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
-5,383740 Öresutjämning

S:a Nettoomsättning -5,38

Aktiverat arbete för egen räkning
4 097,003890 Medlemsintäkter

S:a Aktiverat arbete för egen räkning 4 097,00

Övriga rörelseintäkter
292 657,003985 Partistöd partiförening
65 659,003986 Partiskatt

938 000,003987 Erhållet regionbidrag
1 800,003989 Övriga erhållna bidrag

121 094,163990 Övr ersättningar och intäkter
126 114,003991 Masstidning

S:a Övriga rörelseintäkter 1 545 324,16

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 1 549 415,78

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-6 750,004010 Inköp materiel och varor

S:a Råvaror och förnödenheter -6 750,00

1 542 665,78Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

-83 999,005010 Lokalhyra
-1 565,805410 Förbrukningsinventarier

-33 326,765460 Förbrukningsmaterial
-152 162,695700 Möteskostnader
-17 215,805720 Kvinnors organisering
-17 738,905800 Resekostnader
-20 730,005900 utbildning

-800 300,895910 Annonsering
-143 977,005920 Masstidning
-22 649,006050 medlems/serviceavg
-1 740,006070 torgmöten

-61 672,006095 Scenkonst
-2 314,226110 Kontorsmateriel

-410 464,006150 Trycksaker
-9 660,006250 Porto
-3 124,006260 Postbox

-54 325,446540 IT-tjänster
-2 716,006541 Redovisningsprogram
-2 166,676570 Bankkostnader, momsfria

-26 051,006970 Tidningar, facklitteratur
-625,006992 Övriga ej avdragsgilla kostnader

80 990,306993 Lämnade bidrag och gåvor
S:a Övriga externa kostnader -1 787 533,87
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Personalkostnader
-614 075,677010 Löner till kollektivanställda
-194 054,007510 Lagstadgade sociala avgifter

-9 803,007533 Löneskatt pensionskostnader
-40 411,357550 Pension/försäkring

S:a Personalkostnader -858 344,02

S:a Rörelsens kostnader -2 652 627,89

-1 103 212,11Rörelseresultat före avskrivningar
-1 103 212,11Rörelseresultat efter avskrivningar
-1 103 212,11Resultat före finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter och kostnader

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
128 693,008390 Övriga finansiella intäkter

S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 128 693,00

Räntekostnader och liknande resultatposter
-3 638,008423 Räntekostnader ej avdragsgilla

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -3 638,00

S:a Finansiella intäkter och kostnader 125 055,00

-978 157,11Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
-978 157,11Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
-978 157,11Resultat före skatt

Årets resultat

978 157,118999 Årets resultat
S:a Årets resultat 978 157,11

Beräknat resultat: 0,00
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