Toelichting op de Jaarrekening van de EvgH over 2019
Bladzijde 2, Balans
De waarden van de Materiële vaste activa zijn teruggebracht naar een symbolische waarde van
€ 1,= als gevolg van een Bestuursbesluit. Dit besluit werd ingegeven door de grote mate van onzekerheid omtrent de hypothetische opbrengst.
Onder Vorderingen is een bedrag opgenomen ivm een te vorderen bedrag als gevolg van de
jaarafrekening 2019 van de energieleverancier.
De saldi van de Bankafrekeningen sluiten aan op de desbetreffende Jaaropgaves van de Rabo.
Voor de toelichting van het Eigen Vermogen wordt verwezen naar bladzijde 4 van de Jaarrekening.
Onder Overlopende posten is een bedrag van € 700,= opgenomen ivm met een nog te betalen
bedrag voor een zendingsactie alsmede een bedrag van € 1.000,= ivm een geschat bedrag als
te betalen voor de verzekeringspremie over de periode van 1 september tot 31 december 2019.

Bladzijde 3, Winst- en Verliesrekening
Onder Schenkingen betaling voorganger is in 2019 een laatste tranche opgenomen van de
vrijval ivm met een enkele jaren geleden gedane schenking.
Voor de toelichting op de Kosten wordt verwezen naar de toelichting verderop,

Bladzijde 4, Toelichting op de balans
In het saldo van het Eigen Vermogen is een bedrag van € 5.730,= begrepen ivm het positief saldo
over het boekjaar 2019.

Bladzijde 4, Toelichting op de winst- en verliesrekening
Dat de premie verzekeringen over 2019 zo laag zijn heeft te maken met het feit dat er per 1-9-2019
voor een andere verzekering werd gekozen en de eerstvolgende jaarpremie in 2020 weer betaald
zal worden.
In de post diversen m.n. kosten raad zijn onder meer de volgende bedragen opgenomen:
€ 2.867,16 onkostenvergoeding 2018 voorganger
€ 2.990,27 kosten MFG bijeenkomst 2019
€ 780,= lidmaatschap 2019 MFG
€ 1.700,= onkostenvergoeding 2019 echtgenote voorganger
€ 850,= schenking aan MFG
€ 545,= kosten financiële administratie
De energiekosten zijn in 2019 hoog als gevolg van het feit dat de eindafrekening over het jaar 2018
abusievelijk in 2019 is geboekt. Het gaat hier om een bedrag van € 1,625,=. Gecorrigeerd zouden
de jaarbedragen voor energie als volgt zijn: 2018 = € 9,867 en 2019 € 10,308.
Het jaargasverbruik was als volgt: 2017 10,952; 2018 13,402; 2019 12,042.
Het jaarverbruik electra: 2017 4.185; 2018 4.810; 2019 5.242.
In de kosten onderhoud gebouw/invenstaris is een bedrag begrepen van € 6.535,64 inzake
schilderskosten.

