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Protestantse Gemeente Maasdijk begroting begroting rekening t/m 31 aug

2016 2015 2014 2015 Korte toelichting op begroting 2016

baten Najaar 2015 Najaar 2014 Voorjaar 2015Najaar 2015

baten onroerende zaken 36.500€      39.000€      39.564€      20.188€      Geen inkomsten EMM

rentebaten en dividenden 2.500€        5.000€        5.478€        1.500€        Daling rentetarieven

opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen -€                -€                -€                -€                

bijdragen levend geld 220.500€    238.500€    234.782€    176.921€    Terugloop inkomsten vrijw. Bijdrage én collecte-inkomsten

door te zenden collecten -€                -€                -€                -€                

subsidies en bijdragen 20.000€      33.500€      18.225€      -€                Betreft kerkenveiling/bazar + verjaardagsfonds

totaal baten 279.500€    316.000€    298.049€    198.609€    

lasten

lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 50.500€      59.400€      59.982€      33.916€      Minder onderhoud voorzien, zolang geen keuze voor gebouw. 

lasten overige eigendommen en inventarissen -€                -€                -€                704€           In 2015 zit ruim 7000 voor taxatie gebouwen. Voor 2016 2000 div kosten opgenomen.

afschrijvingen 26.000€      25.350€      25.504€      20.131€      Is vrij stabiel

pastoraat 175.000€    171.000€    167.715€    109.362€    Lichte stijging aangehouden ivm meelopen met CAO-Rijk

lasten kerkdiensten, catechese, etc. 8.500€        8.600€        8.705€        2.561€        In lijn met (gemiddelde van) 2013-2014

verplichtingen/bijdragen andere organen 18.200€      19.300€      17.337€      8.772€        In lijn met (gemiddelde van) 2013-2014

salarissen 44.800€      44.600€      44.021€      27.319€      Koster+organisten. Iets hoger dan 2014, mede vanwege hogere vergoeding organisten

kosten beheer en administratie 9.800€        11.400€      9.308€        5.297€        In lijn met (gemiddelde van) 2013-2014

rentelasten/bankkosten 900€           900€           908€           454€           In lijn met (gemiddelde van) 2013-2014

totaal lasten 333.700€    340.550€    333.479€    208.516€    

Saldo baten - lasten 54.200-€      24.550-€      35.430-€      9.908-€        

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen -€                -€                -€                -€                

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen -€                -€                11.056€      -€                

streekgemeenten -€                -€                -€                -€                

aandeel in lasten federatie -€                -€                -€                -€                

overige lasten en baten -€                5.000€        1.497€        1.023-€        Inkomsten buffet; vallen in 2015 al weg.

totaal -€                5.000€        12.553€      1.023-€        

Resultaat 54.200-€      19.550-€      22.877-€      10.931-€      

Bestemming van het resultaat boekjaar 2016

toevoeging aanonttrekking aan (-)

Algemene reserve -€                -€                

Reserve koersverschillen -€                -€                

Herwaarderingsreserve -€                -€                

Overige reserve -€                -€                

Totaal -€                -€                

Per saldo een toevoeging/onttrekking van -€                
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