
20 junii 2022, Monnikmartelaar Methodius, bisschop van Patar


Toelichting op staat van baten en lasten 2021

Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december 2021.


Baten 
Opbrengsten uit bezittingen zijn iets afgenomen. Dit is toe te schrijven aan een van de kantoren 
die een half jaar leeg heeft gestaan. Door de corona crisis zijn er ook minder opbrengsten uit 
zaalverhuur. Tevens zijn er substantieel minder opbrengsten uit het offerblok en maandelijkse 
bijdragen van de parochieleden dan voorgaande jaren. Er zijn wel iets meer collectes en 
incidentele bijdragen geweest dan het jaar daarvoor. In totaal zijn de opbrengsten in 2021 hoger 
dan voorgaande jaren.


Lasten 
Bestedingen uit kerkdiensten, catechese en gemeentewerk zijn hoger dan afgelopen jaren, o.a. 
door een extra (eenmalig) diaconie. De bijdrage aan het bisdom is minimaal geworden. De 
energiekosten zijn in tegenstelling gestegen door het nieuwe flexibele energiecontract in 
combinatie met de energiecrisis. Er waren geen kosten voor groot onderhoud geweest dit jaar. Er 
waren wel onvoorziene onderhoudskosten bij de tuin geweest i.v.m. gevaarlijke situatie 
veroorzaakt door de grote boom. Ook eenmalige werkzaamheden in de kerk zoals verhuurkosten 
kantoorruimte en vloerrenovatie van een van de garages hebben voor extra kosten verzorgt. Het 
onderhoud aan de noodvoorzieningen was ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Desondanks zijn de 
lasten van de kerkelijke gebouwen toch lager dan de afgelopen jaren. Veel activa zijn volledig 
afgeschreven. De werkzaamheden in het kerkgebouw m.b.t. het podium zijn op de balans 
geactiveerd. Er is wel nieuwe kerkinventaris aangeschaft o.a. zilverwerk. Deze wordt niet 
afgeschreven gezien de waardevastheid. Hierdoor zijn de lasten van overige eigendommen en 
inventarissen (inclusief afschrijving) iets lager dan de afgelopen jaren. Lasten beheer en 
administratie, bankkosten en rente zijn iets gestegen door hogere algemene kantoorkosten.


Resultaat 
Het resultaat over 2021 bedraagt € 8.411.


Begroting 2022 
Voor 2022 verwachten we een resultaat van € 5.900, iets lager dan in 2021. Ondanks hogere 
verwachte baten, verwachten we nog hogere lasten door onderhoudskosten van het gebouw, 
stijgende energiekosten en extra afschrijvingen door aanschaf nieuwe inventaris en investeringen.

      
Controle en decharge 
De jaarrekening en de boekhouding zijn gecontroleerd door de controlecommissie en in orde 
bevonden. De controlecommissie heeft hiertoe op 20 juni 2022 verklaard en de Parochieraad 
geadviseerd het Dagelijks Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid voor 
het jaar 2021. Het is daarnaast gedeeld met de leden van de Algemene Parochievergadering in de 
maand juni 2022.


