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INLEIDING

Hierbij ontvangt u de financiële jaarrekening met betrekking tot uw 
kerkgenootschap over het boekjaar 1 september 2021 t/m 31 augustus 2022.

Als eerste is de samenvatting van de jaarrekening te vinden. Hierin staan alle 
inkomsten en kosten overzichtelijk vermeld. Ook zijn de bezittingen en schulden te 
zien. Na deze samenvatting is de uitgebreidere jaarrekening te vinden. Hierin 
worden de categorieën uit de samenvatting verder gespecificeerd. Daarna zijn de 
inkomsten en kosten te vinden in vergelijking met wat u begroot heeft. Tot slot zijn er 
bijlagen te vinden. Allereerst de toelichting op onderdelen waarbij een uitleg handig 
kan zijn. Daarna is een overzicht te vinden van welke spullen er onderdeel zijn van 
de inventaris.

U heeft ons de opdracht gegeven om deze jaarrekening samen te stellen. Dit hebben 
we met zorgvuldigheid voor u gedaan, zoals u dat van ons mag verwachten. Deze 
informatie is gebaseerd op gegevens die wij van u hebben ontvangen. Anders dan 
bij een controleverklaring of beoordelingsverklaring is dit niet door ons 
gecontroleerd. Wij vertrouwen erop dat de aangeleverde informatie juist is. De 
verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens ligt bij het 
bestuur van het kerkgenootschap.

We hebben dit rapport zorgvuldig samengesteld, om er voor te zorgen dat het voor u 
duidelijk en begrijpelijk is. Als er onjuistheden in dit rapport zijn vermeld, verzoek ik u 
om dit zo spoedig mogelijk te laten weten. Wanneer iets onduidelijk is, of u wilt graag 
meer informatie, dan horen wij dat graag.
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Samenvatting jaarrekening
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Resultaat

Onderstaand is een overzicht te vinden van alle inkomsten en kosten

€ % € %
Inkomsten
Giften algemene middelen 77.161 100% 86.616 100%

Totaal inkomsten 77.161 100% 86.616 100%

Uitgaven
Personeelskosten 50.058 63% 47.958 73%
Medewerkerskosten 41 0% 200         0%
Huisvestingskosten 11.521 14% 1.033 2%
Externe kosten 4.630 6% 5.197 8%
Gemeenteactiviteiten 1.899 2% 2.008 3%
Kosten samenkomsten 1.105 1% 988 1%
Algemene kosten 6.408 8% 8.235 12%
Kosten leiding en bestuur 1.086 1% 513 1%
Afschrijvingen 438 1% 11 0%
Bankkosten en rente 410 1% 438 1%
Bestemmingsgiften en derdenactiviteiten 1.905 2% -284 0%

Totaal uitgaven 79.499 100% 66.295 101%

Resultaat -2.338 -3% 20.321 21%

2021/2022 2020/2021
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Financiële positie

Onderstaande overzichten ziijn opgesteld om inzicht te geven in de bezttingen en schulden 
van het kerkgenootschap. Deze zijn gebaseerd op de balans per 31/08/2022.

Analyse van de bezittingen, schulden en reserves

€ % € %

Bezittingen en vooruitbetaalde kosten
Inventaris 1.895      2% -              0%
Geld op rekeningen 83.579 92% 88.642 98%
Vooruit betaalde kosten 5.449 6% 1.600 2%

Totaal bezittingen 90.923 100% 90.242 100%

Schulden en vooruitbetaalde bedragen

Nog te betalen bedragen 8.699      10% 5.681      6%

Totaal schulden 8.699      5.681      

Eigen vermogen 42.224 46% 44.561 49%
Reserves 40.000 44% 40.000 44%

Totaal eigen vermogen 82.224 84.561

Totaal schulden en reserves 90.923    100% 90.242    100%

2021/2022 2020/2021




