
Financiële verantwoording

Jaarrekening 2016
De jaarrekening 2016 is door de Algemene Kerkenraad goedgekeurd en ligt vanaf 5 juni gedurende
een week ter inzage op het Kerkelijk Bureau. De samenvatting van de staat van baten en lasten
met de vergelijkende cijfers wordt hieronder weergegeven.

Algemene toelichting
Het batig saldo over 2016 bedraagt € 865. Met uitzondering van de bestemde collecte voor
de stoelen in de Grote Kerk wordt dit batig saldo toegevoegd aan het eigen vermogen.

Ten laste van het resultaat werd € 82.375 toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening.
De onttrekking ten laste van deze voorziening bedroeg € 22.310.
Het totaalbedrag aan investeringen bedroeg in 2016 € 30.760

Samenvatting staat van baten en lasten 2016 (x € 1.000)
Rekening Begroting Rekening

2016 2016 2015

B A T E N

Verhuur onroerende zaken 89 74 103

Subsidies, rente en overige baten 105 103 108

Opbrengst kerkbalans en collectes 650 648 651
844 825 862

L A S T E N

Lasten kerkgebouwen (excl. groot onderhoud) 69 69 67

Lasten overige gebouwen en inventarissen 25 27 32

Afschrijvingen installaties en inventaris 25 29 25

Pastoraat, salarissen en vergoedingen 530 532 521

Kerkdiensten, catechese en overige kerkactiviteiten 35 39 25

Verplichte bijdragen aan hogere kerkelijke organen 47 46 47

Kosten van beheer en administratie 25 26 27

Voorziening onderhoud gebouwen en ov. voorziening 87 87 97
843 855 841

Saldo 1 -30 21

Belangrijkste oorzaken van de afwijking ten opzichte van de begroting 2016 (afgerond op € 1.000):
Voordelig:

verhuur lokalen Hervormd Centrum € 9.000

hogere vrijwillige bijdrage € 3.000

incidentele vrijwillige bijdrage € 5.000

hogere brutowinst verkopen € 10.000

lagere afschrijvingskosten en uitgaven kleine investeringen € 5.000

lagere kosten kerkelijke activiteiten € 4.000

Nadelig:

lagere opbrengst collecten, giften etc. € 4.000

lager saldo kerkbode € 6.000

Voor een verdere specificatie en toelichting verwijzen wij naar de ter inzage gelegde jaarrekening.

College van kerkrentmeesters


