
Protestantse gemeente te Julianadorp 

 

TOELICHTING OP BALANS per 31-12-2020 en RESULTATENREKENING 2020 

 

Installaties en inventarissen 

Aankoop videoapparatuur en bijbehorende materialen  €  8.595,00 

af: Voorziening geluidsinstallatie - saldo 1 januari 2020  € 2.200,00 

     In 2020 toegevoegde bijdrage niet-kerkelijke organisaties  € 4.000,00 

     In 2020 toegevoegde giften  € 2.095,00 

  Totaal verwerkte mutaties   €  8.295,00 

Opgenomen als investering in videoapparatuur in 2020 (afschrijving 10% per jaar)  €     300,00 

     

Aankoop liturgische tafel  €  2.135,00 

af: Voorziening liturgische tafel - saldo 1 januari 2020  €          0,00 

     In 2020 toegevoegde giften      €     620,00 

 Totaal verwekte mutaties   €     620,00 

Opgenomen als investering in liturgische tafel in 2020 (afschrijving 20% per jaar)  €  1.515,00 

   

Overige voorzieningen 

Voorziening Pioniersplek - saldo 1 januari 2020 € 35.074,00 

af: Onttrekking kosten pioniersproject in 2020  €  2.336,00 

Saldo per 31 december 2020  € 32.738,00 

 

Voorziening Fakkel - saldo 1 januari 2020  € 11.140,00 

af: verwerkte mutatie(s) in 2020:  

Opbrengst Kerkblad € 2.655,00 - Kosten kerkblad € 2.769,00    €       115,00 

Saldo per 31 december 2020 €  11.025,00 

 

Voorziening Nog te verrekenen factuur - saldo 1-1-2020 € 5.000,00. Het betreft een correctie op 

voorziening voor een nog te ontvangen factuur met betrekking tot de afwikkeling van een 



nalatenschap in 2012. Besloten is om de voorziening te herbenoemen en te bestemmen voor de 

aankoop van een vleugel. 

Voorziening Sauter vleugel - inleg na herbenoeming eerder gevormde voorziening  € 5.000,00 

bij: In 2020 toegevoegde giften   € 2.150,00 

Saldo per 31 december 2020 € 7.150,00 

 

Kortlopende schulden en overlopende activa 

Collectebonnen  

De coronacrisis ving aan per medio maart 2020. Het saldo op de grootboekkaart collectebonnen is bij 

aanvang van de coronacrisis € 1.760,00. Ingaande de coronacrisis is het inleveren van de 

collectebonnen tijdens eredienstcollectes gestaakt. Per medio maart 2020 zijn er nog verkochte 

collectebonnen in omloop en zal, wanneer daartoe weer de gelegenheid bestaat, worden ingeleverd 

in eredienstcollectes. Op basis van de gemiddelde maandinkopen van 2019 is de waarde van de 

voorraad collectebonnen bepaald. De gemiddelde aankopen januari en februari 2020 worden 

gewaardeerd op 2 x € 650,00 = € 1.300,00. € 460,00 wordt aangemerkt als opbrengst collecten 2020. 

 


