[ College van Kerkrentmeesters> Penningmeester ]

19-04-2016
JAARREKENING 2015 GEREED EN AKKOORD
<b>Op 19 april 2016 werd de jaarrekening over 2015 van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht behandeld en
goedgekeurd in de Kerkenraad.</b>
Hieronder geven we de belangrijkste opmerkingen
over het boekjaar 2015:

De opbrengsten uit levend geld zijn flink lager
dan in 2014. De belangrijkste post binnen levend
geld is de Vrijwillige Bijdrage. Het aantal gevers
hiervoor is gedaald tot 366 (van 383 in 2014), en
de bijdrage per gever is helaas ook met 2,5 % gedaald naar ¬ 316. Dit resulteerde in ¬ 8.500 minder opbrengsten.
De rentebaten zijn licht gedaald. Dit komt door een nog lagere rente op de Kerkelijke Spaarrekening. Gelukkig hebben we
het grootste deel van ons vermogen vastgezet in een zogenaamde rentevervalkalender met een flink hogere rente. Daarom
treft de rentedaling ons niet zo hard.
De opbrengsten uit verhuur zijn flink gedaald in 2015 ten opzichte van 2014, door een teruglopend aantal 'kleine'
huurders (dat zijn huurders die slechts incidenteel huren).
Door detachering van 0,3 FTE van de werktijd van Ds. Stegink hebben we een significante opbrengst gecreëerd.
De uitgaven zijn licht lager dan begroot.
Dit betekent dat we een negatief resultaat (verlies) van ¬6.307 hebben over 2015. Hoewel negatief is dit resultaat
relatief goed in de serie flinke verliezen die we in de laatste jaren hebben gekend. Echter, als de Vrijwillige
Bijdragen op het niveau van 2014 hadden gelegen was het resultaat voor het eerst in veertien jaar positief geweest en
daarom is er toch ook een lichte teleurstelling.
In de tabel hieronder staat een samenvatting van de boekhouding.
Voor nadere informatie over de jaarrekening kunt u contact opnemen met de penningmeester, telefoon 046-4514246.
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