
Resultaat vergelijking jaar 2021 met jaar 2020 Resultaat vergelijking 2020 met 2019

Ter analyse van het resultaat van de onderneming de onderstaande opstelling, welke is Ter analyse van het resultaat van de onderneming de onderstaande opstelling, 
gebaseerd op de winst-en verliesrekening welke is gebaseerd op de winst-en verliesrekening

 2021 2020  2020 2019
Euro % Euro % Euro % Euro %

Baten 43.793,00€  100% 28.269,00€  100% Baten 28.269,00€  100% 34.712,00€    100%
Afdrachten 45.000,00€  103% 35.000,00€  123% Afdrachten 35.000,00€  123% 40.000,00€    115%
Bruto-Marge (1.207,00)€   (6.731,00)€   Bruto-Marge (6.731,00)€   (5.288,00)€    

Rente   Rente   
Bruto bedrijfsresutaat (1.207,00)€    3% (6.731,00)€   24% Bruto bedrijfsresutaat (6.731,00)€    24% (5.288,00)€    17%

Algemene kosten 2.883,00€    7% 2.786,00€    10% Algemene kosten 2.786,00€    10% 4.721,00€      
Som der bedrijfskosten 2.883,00€    2.786,00€    Som der bedrijfskosten 2.786,00€    4.721,00€      

  
Resultaat (4.090,00)€   (9.517,00)€   Resultaat (9.517,00)€   (10.009,00)€  

  
Resultaat vergelijking  Resultaat vergelijking   

Het resultaat van 2021 ten opzichte van 2020  gestegen met € 5427  Het resultaat van 2020 ten opzichte van 2019 gedaald met € 3892  
De ontwikkeling van dat resultaat 2021 ten opzichte van 2020 De ontwikkeling van dat resultaat 2020 ten opzichte van 2019 
kan als volgt worden weergegeven: kan als volgt worden weergegeven:

Het resultaat is gunstig beïnvloed door : Het resultaat is ongunstig beinvloed door :
Stijging van baten van € 28269 naar € 43793  daling van baten 6.443,00€      
in het bijzonder door een ontvangen legaat van € 10.000   
en diverse bijzondere giften welke zijn binnen gekomen van bedragen
tussen de € 250 tot  € 5000  
hierdoor was het mogelijk om € 10.000 meer dan het jaar 2021    
aan de scholen over te boeken   

Helaas is het resultaat ongunstig beinvloed door: Het resultaat is gunstig beïnvloed door :
stijging van alg. kosten € 2786 naar € 2883  
wat resulteerd in een bedrag van 97,00€        Daling van algemene kosten 1.935,00€   

negatief resultaat (9.517,00)€    
Dankzij de giften stroom hebben we het jaar kunnen afsluiten   Dankzij de giften stroom hebben we het jaar kunnen afsluiten  
met een positief banksaldo voor 2021 van € 8725,79  met een positief banksaldo voor 2020 van € 2790,49  


