
Toelichting op de Winst- en verliesrekening 2021-2022.

Ten opzichte van de begroting is het werkelijke resultaat € 7.187,-- hoger, ondanks de lagere collecteopbrengsten.

Dit is verzoorzaakt door de volgende factoren:

In dit boekjaar zijn 2 predikanten naar de Algarve gekomen i.p.v. 4 predikanten.

In Armação de Pêra zijn geen kerkdiensten gehouden, dus geen zaal gehuurd.

De meeste kostenposten zijn lager uitgevallen, dan is begroot.

Extra collecten

Extra collecten voor aflossing schulden pastorie € 1.914,00

Aflossing renteloze leningen - 800,00

Beschikbaar voor uitloting van de obligaties € 1.114,00

Toelichting op de balans per 30 juni 2022.

Activa

Pastorie

Aanschaf pastorie, inclusief inrichting en aankoopkosten € 208.914,00

af: ontvangen giften en collecten - 3.296,00

Totale investering pastorie € 205.618,00

Banken

De saldi van de banken zijn in overeenstemming met het laatste dagafschrift per balansdatum.

Vorderingen

De vorderingen hebben betrekking op te ontvangen huur pastorie, uitkering schade pastorie van de verzekering e.d.

Passiva

Eigenvermogen

Het positieve resultaat van € 7.209 is aan de reserve toegevoegd.

Leningen gemeenteleden

De jaarlijkse aflossingsverplichting van € 800,-- is betaald en in mindering gebracht op de totale schulden.



Obligatieleningen

Over het boekjaar 2020/2021 was beschikbaar voor de uitloting van de obligaties € 3.678,00

Door het bestuur beschikbaar gesteld voor uitloting uit de algemene reserve - 5.822,00

In het totaal is uitgeloot in 2021/2022 € 9.500,00

Vooruitontvangen bedragen

Deze ontvangsten hebben betrekking op het seizoen 2022-2023, w.o. huur pastorie en bijdragen leden en donateurs.

Toelichting op de begroting
Exploitatie pastorie € 3.580,-- negatief

Doordat in 2019 de pastorie is gekocht, is het niet meer nodig een pastorie voor 7 maanden te huren voor de predikant in Albufeira.

De kosten voor het huren van een pastorie bedragen € 800,-- per maand, dus in totaal € 5.600,--.

In feite zouden we dus de € 5.600,-- als ontvangen huur en als opbrengst bij de exploitatie van de pastorie moeten optellen.

Als hiermee rekening wordt gehouden, komt de exploitatie van de pastorie uit op een positief bedrag van € 2.020,--.


