Baten en lasten rekening kerk 2016.
In het kort de belangrijkste verschillen met de begroting.
Opbrengsten bezittingen: Hoger door de verkoop van een gedeelte van de landerijen.
Subsidies en bijdragen: De subsidies zijn ontvangen overeenstemmend met de begroting, maar ten laste
van de exploitatie deels gereserveerd ten behoeve volgend jaar / volgende jaren.
Pastoraat: Lager in verband met het ontstaan van een vacature halverwege het jaar 2016.
Lasten kerkelijke gebouwen: De lasten zijn lager dan begroot in verband met vertraging in de
werkzaamheden, deze worden in 2017 uitgevoerd.
Salarissen: Hoger door de toepassing van de secundaire arbeidsvoorwaarden.
Beheer en administratie bankkosten rente: Hoger in verband met de tarieven van de
beleggingsportefeuilles.

Protestantse Gemeente het Vierkant te Wognum/BSN
ANBI-tabel 1-7-2017

begroting

begroting

rekening

2017

2016

2016

baten
Opbrengsten uit bezittingen

€ 95.000,00

€ 125.000,00

€ 160.628,00

Bijdragen gemeenteleden

€ 25.000,00

€ 27.500,00

€ 27.882,00

Subsidies en overige bijdragen van derden

€ 54.000,00

€ 54.000,00

€ 14.371,00

€ 174.000,00

€ 206.500,00

€ 202.881,00

€ 85.000,00

€ 86.000,00

€ 58.451,00

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€ 6.000,00

€ 5.500,00

€ 6.003,00

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 4.251,00

€ 418.000,00

€ 279.000,00

€ 152.600,00

Salarissen (koster, organist e.d.)

€ 26.000,00

€ 26.000,00

€ 29.986,00

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 25.000,00

€ 20.000,00

€ 25.739,00

€ 6.500,00

€ 6.500,00

€ 6.065,00

Totaal lasten

€ 572.500,00

€ 429.000,00

€ 283.095,00

Saldo baten - lasten

€ -398.500

€ -222.500

€ -80.214

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen

€-

€-

€ -809

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen

€ 225.000

€ 225.000

€ 11.549

€-

€-

totaal

€ -173.500

€ 225.000

€ 10.740

Resultaat

€ -173.500

€ 2.500

€ -69.474

Totaal baten

lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

Lasten overige eigendommen en inventarissen

overige lasten en baten

