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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Medlemsavgifter, gåvor och bidrag 2 1 177 032 3 648 833
Nettoomsättning 3 302 610 258 744

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 1 479 642 3 907 577

Rörelsekostnader
Verksamhetskostnader -210 778 -285 241
Övriga externa kostnader -1 452 104 -1 934 376
Personalkostnader 4 -1 564 966 -1 547 757
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -82 987 -78 504

Summa rörelsekostnader -3 310 835 -3 845 878

Rörelseresultat -1 831 193 61 699

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 010 528 90 869
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och 
kortfristiga placeringar -56 030 -
Räntekostnader och liknande resultatposter - -59

Summa finansiella poster 1 954 498 90 810

Resultat efter finansiella poster 123 305 152 509

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt 123 305 152 509

Skatter

Årets resultat 123 305 152 509
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 179 825 246 674

Summa materiella anläggningstillgångar 179 825 246 674

Summa anläggningstillgångar 179 825 246 674

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 103 904 40 744
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 255 689 195 045
Summa kortfristiga fordringar 359 593 235 789

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 6 11 887 320 12 034 408

Summa kortfristiga placeringar 11 887 320 12 034 408

Kassa och bank
Kassa och bank 1 289 847 1 096 768

Summa kassa och bank 1 289 847 1 096 768

Summa omsättningstillgångar 13 536 760 13 366 965

SUMMA TILLGÅNGAR 13 716 585 13 613 639
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7

Eget kapital vid räkenskapsårets början 12 901 694 12 749 185
Årets resultat 123 305 152 509

Summa utgående eget kapital 13 024 999 12 901 694

Summa eget kapital 13 024 999 12 901 694

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 158 035 163 404
Skatteskulder 14 130 14 656
Övriga skulder 73 080 89 205
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 446 341 444 680

Summa kortfristiga skulder 691 586 711 945

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 716 585 13 613 639
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Noter

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Redovisningsprinciper
 Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
 råd BFNAR 2017:3 Årsbokslut. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
 Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
 Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar År
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer 3-10

Not 2  Medlemsavgifter, gåvor och bidrag
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31

Bidrag Stockholms stad, Socialnämnden 400 000 400 000
Bidrag Stockholms stad, Äldrenämnden 333 480 342 077
Bidrag Tysta Skolan 30 000
Lönebidrag 186 168 276 924
Medlemsavgifter exkl. förbundsavgift 195 450 174 261
Gåvor 6 250 2 434 206
Övriga bidrag 25 684 21 365

Summa 1 177 032 3 648 833

Not 3  Nettoomsättning
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Kungshallen Bingo 22 088 27 727
Hyresintäkter 280 522 231 017

Summa 302 610 258 744
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Not 4   Anställda och personalkostnader

Personal
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Medelantalet anställda
Föreningen 3 3

Summa 3 3

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Löner och andra ersättningar:
Styrelse 158 177 125 956
Övriga anställda 976 614 1 016 471

Summa 1 134 791 1 142 427
Sociala kostnader 421 801 374 585
(varav pensionskostnader) 73 344 76 932

Not 5  Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 856 658 856 658
-Nyanskaffningar 16 138 -

Vid årets slut 872 796 856 658

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -609 984 -531 480
-Årets avskrivning anskaffningsvärden -82 987 -78 504

Vid årets slut -692 971 -609 984

Redovisat värde vid årets slut 179 825 246 674

Not 6  Övriga kortfristiga placeringar
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 12 034 408 12 616 422
-Tillkommande tillgångar 2 244 950 1 362 988
-Avgående tillgångar -2 336 008 -1 945 002
-Nedskrivning tillgångar -56 030 -

Redovisat värde vid årets slut 11 887 320 12 034 408

Noterade andelar
 Redovisat Marknads-
 värde värde
Noterade andelar 11 887 320 15 399 717

11 887 320 15 399 717
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Not 7  Eget kapital
 Ändamåls   
  bestämda Balanserat Årets  
 medel kapital resultat
Vid årets början 6 108 623 6 640 562 152 509
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel -6 057 6 057
Omföring årets resultat föregående år 152 509 -152 509
Årets resultat 123 305

Vid årets slut 6 102 566 6 799 128 123 305

Ändamålsbestämda medel: 2021-12-31 2020-12-31
Anna Bexell 1 016 090 1 016 090
"Eget hus" insamlingen 1 194 478 1 194 478
Inga Larsson 165 947 165 947
Harry Olstone 650 244 650 244
Harry Rungård 101 125 101 125
Ragnar Feith 227 710 227 710
Hilda Rundgren 84 900 84 900
Uppsökande verksamhet bland äldre
behövande och bidrag till sommarvistelse 2 649 662 2 655 719
Ständiga medlemmars fond 12 410 12 410
Summa 6 102 566 6 108 623
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Revisionsberättelse Hörselskadades förening i Stockholm, org.nr 802001-5551 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Hörselskadades förening i Stockholm, org.nr 802001-5551 

Rapport om årsbokslutet 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Hörselskadades förening i Stockholm för räkenskapsåret 2021-01-01-2021-12-31. 

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Annan information än årsbokslutet 

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av verksamhetsberättelsen men innefattar 
inte årsbokslutet och vår revisionsberättelse avseende denna. 

Vårt uttalande avseende årsbokslutet omfattar inte denna information vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information. 

I samband med vår revision av årsbokslutet är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsbokslutet. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas 
och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsbokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsbokslutet. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel, utformar och utför 

granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 

inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 

ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 

felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 

väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 

oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 

eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens 

interna kontroll som har betydelse för vår revision för att 

utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 

till omständigheterna, men inte för att uttala oss om 

effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 

redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 

använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 

årsbokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de 

inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 

väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 

eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 

föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 

drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 

måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
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upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga 

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. Våra 

slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 

till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 

händelser eller förhållanden göra att föreningen inte 

längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, 

strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland 

upplysningarna, och om årsbokslutet återger de 

underliggande transaktionerna och händelserna i enlighet 

med bokföringslagen. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Hörselskadades förening i Stockholm för år  

2021-01-01-2021-12-31.  

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

 

 

 

 

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift  

Deskjockeys Revision AB 

 

 

 

Hanna Rexhammar 

Auktoriserad revisor 
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