
3.2 Staat van baten en lasten over 2019
Begroting

2019
Rekening

2019
Rekening

2018
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen
Opbrengsten levend geld
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten A

Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)

Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

Resultaat naar Algemene reserve (D)

35.000 42.454 49.364
82.500 75.314 72.178

- 17.189 22.425
501.000 508.236 532.040

- 34.219 -
618.500 677.412 676.007

92.500 126.182 103.596

1.800 3.573 3.830

19.000 18.061 18.045
276.000 292.776 297.621

54.000 14.268 15.720
43.500 43.167 40.660

173.000 183.780 216.165
34.000 46.176 49.151

9.000 7.978 8.201
702.800 735.961 752.989

-84.300 -58.549 -76.982

14.000 148.773 25.177
- 50 -

14.000 148.823 25.177

-70.300 90.274 -51.805

55.300 37.197 39.454
- 1.467 -

-58.300 -120.392 -40.199
- -14.935 -

-3.000 -96.663 -745

-73.300 -6.389 -52.550
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