
PROTESTANTSE GEMEENTE LEEK-OLDEBERT

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

STAAT VAN BATEN EN LASTEN KERK PGLO

begroting rekening rekening

2017 2016 2015

€ € €

Baten

baten onroerende zaken 33.800 30.246 19.028

rentebaten en dividenden 1.500 5.286 23.529

bijdragen gemeenteleden 424.400 410.241 426.274

subsidies en overige bijdragen van derden 2.000 3.153 3.509

door te zenden collecten 4.300 4.039 3.660

466.000 452.965 476.000

Lasten

lasten kerkelijke gebouwen 74.000 182.421 40.381

lasten overige eigendommen en inventarissen 4.700 5.743 4.653

afschrijvingen 411.900 15.797 214.600

pastoraat 222.200 210.697 242.763

lasten kerkdiensten 40.000 41.050 39.125

verplichtingen en bijdragen andere organen 52.700 51.540 52.389

salarissen 73.200 70.520 70.105

kosten beheer en administratie 11.900 14.744 13.600

rentelasten en bankkosten 300 159 1.267

890.900 592.671 678.883

Saldo baten en lasten -424.900 -139.706 -202.883

mutatie voorzieningen 25.000 114.967 0

overige baten en lasten 27.300 28.778 4.397

afdracht door te zenden collecten -4.300 -4.039 -3.660

Resultaat -376.900 0 -202.146

TOELICHTING:

De resultatenrekening 2016 vertoonde oorspronkelijk een voordelig saldo van € 30.033;

dit bedrag is in overleg met het Regionaal College voor Behandeling van Beheerszaken 

(toezichthoudend orgaan van de PKN) toegevoegd aan de voorziening voor onderhoud.

De toevoeging is ten laste van het resultaat gebracht met als gevolg dat het resultaat 

nihil bedraagt.

Als gevolg van de renovatie is in overleg met het RCBB een bedrag groot € 128.000



van de kosten van de renovatie als achterstallig onderhoud aangemerkt, vandaar de 

hogere post "lasten kerkelijke gebouwen". Dit bedrag is tevens in mindering gebracht

op de voorziening voor onderhoud, vandaar de hoge bate onder de post "mutatie 

voorzieningen".

Bij de opbrengsten is het effect van meer huur pastorieën en minder rente op 

de leningen merkbaar. Dit is het gevolg van de terugkoop van de pastorieën in 2015.

De bijdragen levend geld (VVB en collecten) is fors lager ten opzichte van 2015,

Minder leden en weinig toenemende bijdragen per lid zijn hiervan de oorzaak.

De hogere kosten kosten van onderhoud gebouwen, onderdeel van de post lasten

kerkelijke gebouwen, is hierboven reeds toegelicht.

De post afschrijvingen in 2015 was voor een bedrag groot € 198.413 het gevolg van 

afwaardering van de pastorieën. In de begroting 2017 heeft de hoge post afschrijvingen 

betrekking op de afwaardering van het kerkgebouw De Hoeksteen groot € 411.000.

Beide posten zijn opgenomen op dringend advies van het RCBB.

De lasten pastoraat zijn lager als gevolg van wijzigngen in het pastorale team.

De overige baten en lasten 2016 en begroting 2017 geven een juist beeld; de 

lagere post in 2015 had betrekking op een éénmalige last als gevolg 

de terugkoop van de pastorieën.

 


