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begroting diaconie

 Protestantse Gemeente Enkhuizen Begroting 2018 versie 3 (1-02-2006)
Enkhuizen

Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening)

 begroting begroting rekening
2018 2017 2016

baten

80 baten onroerende zaken -€ 66.179-          -€ 65.875-          -€ 65.624-          
81 rentebaten en dividenden -€ 23.857-          -€ 25.645-          -€ 24.330-          
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen -€ 908-               -€ 908-               -€ 908-               
83 bijdragen levend geld -€ 7.250-             -€ 8.000-             -€ 7.922-             
84 door te zenden collecten -€ 11.500-          -€ 10.000-          -€ 10.771-          

totaal baten -€ 109.694-        -€ 110.428-        -€ 109.555-        

lasten
41 lasten overige eigendommen en inventarissen -€ --                    -€ --                    -€ --                    
42 afschrijvingen -€ --                    -€ --                    -€ --                    
43 pastoraat -€ --                    -€ --                    -€ --                    
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. -€ 2.630-             -€ 2.850-             -€ 2.130-             
45 verplichtingen/bijdragen andere organen -€ 14.540-          -€ 14.540-          -€ 14.295-          
46 salarissen -€ --                    -€ --                    -€ --                    
47 kosten beheer en administratie -€ 4.900-             -€ 5.300-             -€ 4.735-             
48 rentelasten/bankkosten -€ 350-               -€ 350-               -€ 327-               
50 diaconaal werk plaatselijk -€ 67.037-          -€ 40.302-          -€ 22.664-          
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk -€ 12.500-          -€ 8.637-             -€ 22.056-          
52 diaconaal werk wereldwijd -€ 17.000-          -€ 8.637-             -€ 17.215-          

totaal lasten -€ 118.957-        -€ 80.616-          -€ 83.422-          

Saldo baten - lasten -€ 9.263-             -€ 29.812-          -€ 26.133-          

53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen -€ 16.487-          -€ 16.487-          -€ 17.988-          
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen -€ 40.000-          -€ --                    -€ 1.870-             
56 streekgemeenten -€ --                    -€ --                    -€ --                    
57 aandeel in lasten federatie -€ --                    -€ --                    -€ --                    
58 overige lasten en baten -€ 1.750-             -€ 750-               -€ 1.093-             

totaal -€ 21.763-          -€ 17.237-          -€ 17.211-          

Resultaat -€ 12.500-          -€ 12.575-          -€ 8.922-             

Bestemming van het resultaat boekjaar 2018
toevoeging aan onttrekking aan (-)

Algemene reserve -€ 12.500-          
Reserve koersverschillen -€ --                    -€ --                    
Herwaarderingsreserve -€ --                    -€ --                    
Overige reserve -€ --                    -€ --                    

Totaal -€ 12.500-          -€ --                    

Per saldo een toevoeging/onttrekking van -€ 12.500-          


