
College van Diakenen Hervormde gemeente Epe
Publicatie jaarcijfers 2020 en begroting 2021

Begroting 
2021

Rekening 
2020

Rekening 
2019

€ € €
Opbrengsten onroerende zaken 42.734           48.247           48.627           
Opbrengsten uit rente, dividend en beleggingen 1.610             1.389             1.679             
Bijdragen 1.500             10.848           5.479             
Door te zenden collecten en giften 27.500           29.793           27.709           

Totaal baten (A) 73.344           90.277           83.495           

Kosten overige niet kerkelijke eigendommen 1.750             3.137             3.112             
Bijdragen aan andere organen 5.000             4.555             4.880             
Kosten beheer, administratie 3.250             2.648             2.654             
Rentelasten en bankkosten 750                490                509                
Diaconaal werk, plaatselijk 25.094           30.223           27.937           
Diaconaal werk, regionaal/landelijk 5.000             7.100             3.000             
Diaconaal werk, wereldwijd 5.000             12.936           14.358           
Afdrachten door te zenden collecten 25.000           29.793           27.709           

Totaal laten (A) 70.844           90.881           84.158           

Operationeel resultaat (A) 2.500             -604               -664               

Incidentele baten 122.879         640                
Incidentele lasten -                 -72                 

Incidentele baten en lasten  (B) -                 122.879         568                

Mutaties bestemmingsreserves en fondsen:
 Onttrekking bestemmingsreserves -                 97                  
 Toevoeging bestemmingsreserves -2.500            122.078         
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) -2.500            -122.078        97                  

Resultaat naar Algemene reserve (D) -                 198                1                    

Toelichting op de cijfers

 De baten stegen oveer 2020 door extra bijdragen uit de gemeente voor acties die door de 
 Diaconie werden opgezet voor de voedselbank, vluchtelingen en de Beiroet ramp
 Desbetreffende bedragen zijn aan deze doelen overgemaakt waarmee ook een deel van de 
 hogere lasten is te verklaren.

 Het operationeel resultaat bedroeg (-) € 604

 Vanaf het boekjaar 2020 moeten landerijen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde.
 Hiertoe zijn bepaalde waarderingsvoorschriften opgelegd door de PKN.
 Als gevolg hiervan werden de landerijen/pachtboerderij per 1-1-2020 met terugwerkende kracht 
 geherwaardeerd en is de mutatie als gevolg van verdere waardeverandering in het boekjaar 2020
 via de incidentele baten verantwoord (€ 122,879)
 Dit zelfde bedrag werd (met enkele andere kleinere mutaties in bestemmingsreserves) verwerkt
 als toevoeging aan de bestemmingsreserve "herwaardering landerijen en boerderij".

 Het uiteindelijke netto resultaat bedraagt € 198 positief.

 Over 2020 is ca. 89% van de inkomsten besteed aan diaconale doelen.


