Jaarrekening 2021 Gered Gereedschap Nijkerk
Balans 2021
Activa
Geldmiddelen
Inventaris
Debiteuren
Totaal activa

31.12.21
€ 14.682,17
€
500,00
0.0
€ 15.182,17

01.01.21
€ 12.486,59
€
500,00
0.0
€ 12.986,59

Passiva
Vermogen
Crediteuren
Totaal passiva

€ 15.182,17
0.0
€ 15.182,17

€ 12.986,59
0.0
€ 12.986,59

Resultatenrekening 2021
Lasten
Huisvestingskosten
Kosten werkplaats
Inkoop materialen projecten
Afschrijvingen
Transport / reiskosten
sposoring DCGG LOW
Voorzieningen vrijwilligers
Kosten beheer en administratie
Diverse uitgaven
Totale lasten

€
€
€
€
€
€

0.0
981,42
70,00
0.0
450,00
660,00
1.735,00
245,00
318,00
4.459,42

Baten
Eigen opbrengsten (uit winkel)
losse verkoop
oud ijzer
Subsidies en donaties
Totale baten

€
€
€
€
€

2.200,00
2.001,00
1.868,00
586,00
6.655,00

Saldo voordelig 2021

€

2.195,58

€
€

Toelichting op de balans 2021
Ing betaalrekening
Ing spaarrekening
Kasgelden
Stand op 31.12.2021

31,12,21
€
765,45
€ 13.505,72
€
411,00
€ 14.682,17

€
€
€
€

31,12,20
2.327,87
9.004,72
1.154,00
12.486,59

Inventaris
Machines
Transportmiddelen
Stand op 31.12.2021

€
€

31,12,21
0.0
500,00
500,00

€
€

31,12,20
0.0
500,00
500,00

Eigen vermogen
stand begin boekjaar
Resultaat lopend boekjaar

31,12,21
€ 12.986,59
€ 2.195,58
€ 15.182,17

31,12,20
€ 13.545,56
€ -558,97
€ 12.986,59

Toelichting resultatenrekening
Huisvesting,

dankzij stichting s’Heerenloo die de
kringloopwinkel “Goed Bezig “ in Nijkerk
exploiteert huren wij “om niet”.

Kosten werkplaats,

kosten gemaakt voor verbruiksartikelen,
straalgrid, olie, schuurborstels e.d.

Inkoop materieel, projecten

inkoop van niet voorradige zaken, ijzerzaagjes ,
timmermanspotloden e.d..

Afschrijvingen

geen afschrijvingen, restwaarde opgenomen voor
aanhanger

Transport / reiskosten,

km vergoeding voor gemaakte zakelijke km.

Sponsoring DCGG,

kosten voor landelijk werkplaats overleg, LOW,
gesponsord aan DCGG

Voorzieningen vrijwilligers,

kosten voor o.a. kerstpakketten 2020 en
2021.

Kosten beheer en administratie

kosten gemaakt voor o.a. drukwerk folder en
flayers.

Diverse uitgaven

kosten gemaakt voor rouwadvertentie,
kadobon jubilea, verzekering aanhanger,

Eigen opbrengsten uit winkel

verkoop in de kringloopwinkel van ontvangen
zaken die niet bij projecten behoren.

Losse verkoop uit werkplaats

verkoop rechtstreeks vanuit de werkplaats van
zaken die niet bij projecten behoren zoals
hobbymatige kwaliteit gereedschappen.

Oud ijzer

verkoop van ontvangen gereedschappen die niet
meer op te knappen zijn en als schroot afgevoerd
worden.

Subsidies en donaties

emballageactie van AH Nijkerk ontvangen.

