
2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2022
Begroting

2022
Begroting

2021
Rekening

2020
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
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
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)

23.550 22.300 20.603
0 25 17

65.750 56.400 70.185
26.300 4.000 6.884

115.600 82.725 97.688

31.520 30.825 22.127

5.350 1.650 3.665

57.847 49.530 50.757
960 2.100 574

3.950 3.895 3.729
11.975 11.655 11.480

6.500 5.875 6.389
1.850 350 312

119.952 105.880 99.033

-4.352 -23.155 -1.345

30.000 60.000 421.249
-26.000 -25.000 -27.118

4.000 35.000 394.131

-352 11.845 392.786

26.000 25.000 61.626
- - -

-30.000 -60.000 -455.756
- - -

-4.000 -35.000 -394.131

-4.352 -23.155 -1.345
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