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1 Algemene gegevens
Organisatie
Aantal wijkgemeenten 1
Aantal begraafplaatsen 0
Aantal annexe stichtingen 1

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Predikanten - bezetting in aantallen
Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden 2
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht 0
Totaal aantal predikanten 2

Predikanten - bezetting in FTE
Bezetting predikanten fulltime in FTE 0
Bezetting predikanten parttime in FTE 1,60
Totaal bezetting predikanten in FTE 1,60
Waarvan vacatures in FTE 0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE 0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE 0,00

Kerkelijk werkers
Aantal kerkelijk werkers 0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE 0,00
Waarvan vacatures in FTE 0,00

Personeel
Overige betaalde medewerkers
Aantal overige betaalde medewerkers 4
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE 0,75

Ouderlingen
(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester) 11
Waarvan vacatures 2

College van kerkrentmeesters
Ouderlingen-kerkrentmeester
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 6
Waarvan vacatures 2

Kerkrentmeesters
Aantal kerkrentmeesters 2
Waarvan vacatures 0
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College van diakenen
Diakenen
Aantal diakenen 10
Waarvan vacatures 2

Diaconale rentmeesters
Aantal diaconale rentmeesters 1
Waarvan vacatures 0

Leden
Aantal belijdende leden 818
Aantal doopleden 540
Totaal aantal leden 1.358

Pastorale eenheden
Aantal pastorale eenheden 1.252

ANBI-pagina
protestantswarnsveldzutphen.nl/over-ons/
anbi/anbi-zutphen/anbi-gegevens-
protestantse-gemeente-zutphen/
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2 Verslag van het college van kerkrentmeesters
BESTUURSVERSLAG

2021 was het tweede coronajaar. Dat drukte een groot stempel op het kerkelijk leven. We misten
de vieringen, de bijeenkomsten en elkaar.

Vieren en ontmoeten in coronatijd

De eerste maanden van het jaar vierden we onze diensten alleen online. Het hele jaar door zijn
de diensten uitgezonden via YouTube. We hebben zo elke zondagmorgen een dienst gehouden.
Vanwege de langdurige lock-down konden we pas op zondag 2 mei weer ‘live’ naar de kerk, zij
het in eerste instantie maar met 30 van te voren aangemelde gemeenteleden, en zang verzorgd
door twee of drie zangers. Vanaf 27 juni hebben we stap voor stap de maatregelen afgebouwd.
Koffiedrinken na de dienst startten we voorzichtig op, de gemeente ging weer meezingen, er
konden (en kwamen) meer mensen in de kerk. In september konden we de startdienst met elkaar
in de Walburgis vieren. Op 7 november begon de situatie weer dreigender te worden, zodat de we
de maatregelen weer moesten invoeren en vanaf de kerstnachtdienst waren we weer terug bij het
begin van het jaar: geen gemeenteleden meer in de diensten.

Er werd in 2021 met grote regelmaat een ‘Koffiemagazine’ uitgezonden met nieuws uit de
gemeente, interviews, etc. De Pastorale Raad heeft zich zeer ingespannen om dreigende
eenzaamheid in de gemeente zo veel mogelijk op te vangen. Om met elkaar in contact te blijven
organiseerden we bijvoorbeeld wandelingen tussen gemeenteleden en werden er met
inachtneming van de maatregelen pastorale bezoeken afgelegd. Na de zomer is een aantal
bijeenkomsten in de Wijngaard georganiseerd zoals gespreksgroepen, bijbelen en een filmavond.

Afscheid kerkelijk werker

In september namen we afscheid van Rini Bekkers, onze kerkelijk werker. Vijf jaar is ze aan onze
gemeente verbonden geweest en heeft ze veel betekend voor met name de ouderen in de
verzorgingshuizen. Haar werk is zo veel mogelijk verdeeld onder de ouderlingen en de
predikanten. In het voorjaar van 2022 bleek de taakbelasting van de predikanten en pastorale
ouderlingen toch dermate te hoog opgelopen te zijn dat de Kerkenraad besloten heeft tot
aanstelling van een nieuwe kerkelijk werker voor een periode van twee jaar.

Ruimte voor anders kerk zijn (RAnK)

Om als gemeente voorbereid te zijn op de toekomst zijn er door twee werkgroepen adviezen
opgesteld, financieel en beleidsmatig. De meeste financiële adviezen zijn doorgevoerd. De
beleidsmatige adviezen zijn in diverse gremia besproken en vragen om een verdere verdieping en
verbreding van het gesprek in 2022.

Locatie De Wijngaard
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De vernieuwde Wijngaard mocht nieuwe typen huurders ontvangen. De kerkzaal is bijvoorbeeld
verhuurd als vaccinatielocatie, vergaderplek voor politieke partijen en het verpleeghuis Lunette
heeft enkele weken zalen gehuurd voor dagbesteding. De voormalige kosterswoning bij de
Wijngaard is in 2021 verbouwd en gerenoveerd. Zo is er ruimte voor het kerkelijk bureau en
hebben de jongeren een grotere ontmoetingsplek gekregen.

Bestuurlijk

In 2021 vond een deel van de vergaderingen van de kerkenraad online plaats. De Grote
Kerkenraad heeft 5 keer vergaderd en de kleine kerkenraad 9 keer. Belangrijkste
gesprekspunten waren de coronamaatregelen, (de financiering van) de verbouwing resp. verkoop
van de beide voormalige kosterswoningen en de toekomst van de gemeente. In september
werden twee ambtsdragers herbevestigd en namen we afscheid van 1 ouderling. Aan het einde
van het verslagjaar waren er 12 ouderlingen en 8 diakenen. Er is 1 vacature, voor een tweede
scriba.

VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CvK)

De jaarrekening bevat de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten
(exploitatierekening) over het kalenderjaar 2021 (de periode van 1 januari tot en met 31
december) alsmede een toelichting op beide. Het resultaat over 2021 inclusief incidentele baten
en lasten bedraagt € 334.078,- positief tegenover een begroot resultaat van € 39.000,- negatief.
Het CvK stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen:

1. vorming van een bestemmingsreserve voor de kosten van de nieuw aan te trekken
pastoraal medewerker voor de komende twee jaren ad € 70.000

2. vorming van een bestemmingsreserve voor de kosten van de aanschaf van een beeld-
en geluidinstallatie in De Wijngaard ad € 15.000

3. toevoeging van het restant ad € 249.078 aan de algemene reserve.
Vooruitlopend op de goedkeuring van de jaarrekening in de Kerkenraad is bovengenoemd
voorstel reeds in de balans per 31 december 2021 verwerkt.

Algemeen

Per 31 december 2021 bestond het CvK uit de volgende personen:

• H.A. Dollekamp, voorzitter

• J.W. König-Van Delft Westerhof, secretaris

• S.G. Meijer, penningmeester

• A. van der Meij, M.E. Oltvoort en F. Pennings, allen lid

Verslag over het boekjaar
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Ook in 2021 heeft de Covid19-pandemie gevolgen gehad voor de financiële uitkomsten van de
kerk. De daaraan gerelateerde problematiek verlangde flexibiliteit en soms creatieve oplossingen.

Naast het corona-virus is er een aantal zaken dat een groot beslag heeft gelegd op het College en
grote financiële en organisatorische gevolgen heeft gehad.

De verkoop van het pand aan de Rodetorenstraat 30 / Kerkhof 3, de verbouwing van de
voormalige kosterswoning bij De Wijngaard en de verhuizing van het kerkelijk bureau
daarnaartoe, zijn voor het boekjaar bepalend geweest.

Na het vertrek van de administratief medewerkster duurde het enige tijd voor de administratie
weer vlot getrokken was. Op vrij korte termijn werden twee vrijwilligers gevonden die de
administratie wilden voeren.

Door de verbouwing en de corona-crisis bleef de zoektocht naar een grote huurder lastig. Wel
nam tussen de lockdowns door de verhuur van De Wijngaard toe.

Voor wat betreft de contacten met Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) en Stichting
Walburgiskerk Zutphen (SWZ) valt te melden dat die in 2021 in het teken stonden van de
zoektocht naar goede apparatuur voor o.a. het streamen van de kerkdiensten en het nog steeds
niet aangeschaft hebben van nieuwe stoelen. De realisatie van de geluids- en beeldapparatuur
vindt in het voorjaar van 2022 plaats. Dat geldt ook voor De Wijngaard.

Het blijven respecteren van de belangen van de kerk door SOGK en SWZ blijft een voortdurend
punt van aandacht en zorg. Dit betreft met name het boekenbezit in beide librijes en het religieus
erfgoed in de Walburgiskerk.

De controle van de jaarrekening 2020 leverde geen noemenswaardige punten van kritiek op.
Diverse zaken uit het rapport n.a.v. de controle over 2019 zijn inmiddels opgelost. Andere punten
vergen meer tijd en aandacht.

De werkgroep RAnK (Richting Anders Kerk-zijn) bracht in 2021 rapport uit. De zoektocht naar
meer opbrengsten en minder kosten werd door een deel van de werkgroep financieel uitgewerkt.
Een aantal van de uitgebrachte adviezen is door het College overgenomen en geïmplementeerd
of uitgevoerd. Andere voorstellen werden na ampele overwegingen vooralsnog geparkeerd. Het
gedeelte van de werkgroep dat zich bezighoudt met de vraag wat voor kerk we willen zijn i.c.m.
de te maken beleidsmatige keuzes zet het werk voort.

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Voor de toelichting op de meeste posten verwijzen wij u naar de toelichting op de balans welke na
de cijfermatige balans per 31 december 2021 is opgenomen. Een aantal opvallende posten
behoeft wat meer uitleg.

Begin 2021 werd door de Kerkenraad besloten het pand waarin het kerkelijk bureau en de
voormalige kosterswoning gevestigd waren, te verkopen tegen de geldende marktwaarde, in de
huidige staat, zonder eerst te verbouwen of achterstallig onderhoud te laten verrichten.
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In het vorige boekjaar werd een nieuwe erfpacht gevestigd op het perceel Doornweide in Tonden.
De juridische afwikkeling hiervan heeft pas in 2021 zijn beslag gekregen. De per ultimo 2020 nog
te ontvangen en onder de vorderingen opgenomen koopsom van € 26.890 is in het boekjaar
ontvangen. De per ultimo 2021 opgenomen vordering inzake subsidiegelden betreft de afrekening
van de subsidies voor de verbouwing van de voormalige kosterswoning.

Ter toelichting op de mutatie in de liquide middelen is het zogenaamde kasstroomoverzicht
opgenomen. Daarnaar wordt hier kortheidshalve verwezen.

De mutatie in de algemene reserve betreft de toevoeging van het resultaat over het boekjaar (ná
de mutaties in de herwaarderingsreserves) ad € 249.078. De mutaties in de
herwaarderingsreserves betreffen de aangepaste herwaardering van een aantal panden en
percelen. De betreffende reserves zijn niet snel beschikbaar vermogen omdat ze gekoppeld zijn
aan de onroerende goederen op de debetzijde van de balans.

Er zijn in het boekjaar geen uitgaven gedaan die ten laste van de bestemmingsreserves 'Tuin De
Wijngaard' en 'Streaming kerkdiensten Walburgiskerk' konden worden gebracht. Wel is het
kerkzilver gerestaureerd. Dat bracht € 751 aan kosten met zich mee. Dat bedrag is ten laste van
de betreffende bestemmingsreserve gebracht. Het restant van het fonds ad € 249 is vrijgevallen
ten gunste van de exploitatie.

De bestemmingsreserve 'Streaming kerkdiensten De Wijngaard' ad € 15.000 is gevormd ten
gevolge van een daartoe strekkend voorstel van het CvK en besluit van de Kerkenraad. Het
bestemmingsfonds Antependia ad € 1.808, ten behoeve van de aanschaf van nieuw liturgisch
textiel is in 2021 evenmin aangesproken.

In het voorjaar van 2022 bleek dat de werkdruk bij de predikanten en pastorale ouderlingen door
het vertrek van de pastoraal medewerker dermate was opgelopen dat door de Kerkenraad
besloten is voor twee jaar een nieuwe pastoraal medewerker aan te stellen. Dit is een gebeurtenis
na balansdatum die zodanig grote financiële invloed heeft dat deze in de financiële positie per
balansdatum dient te worden verwerkt. Als onderdeel van de resultaatbestemming is in de balans
voor de kosten van de pastoraal medewerker voor de komende twee jaar een
bestemmingsreserve gevormd ad € 70.000.

Voor een nadere toelichting op het vermogen per 31 december 2021 wordt verwezen naar het
stuk 'Toelichting op het vermogen per 31 december 2021' hieronder.

Aan de voorziening voor groot onderhoud voor het complex De Wijngaard en het orgel in De
Wijngaard liggen inmiddels meerjarenonderhoudsplannen (verder: MJOP's) ten grondslag.
Discussie over de op te nemen posten en de daarbij horende kostenposten stonden het opstellen
van een langjarig MJOP in de weg. Dit geldt nog steeds voor de pastorie aan de
Warnsveldseweg. Voor wat betreft de dotatie aan de voorziening voor De Wijngaard wordt
aangesloten bij het door het destijds door de bouwbegeleider opgestelde MJOP terzake i.c.m.
recente ervaringscijfers. Voor 2021 leidde dat tot een € 50.755 hoger dan begrote dotatie aan de
voorziening. In 2020 gaf de Kerkenraad toestemming om voor een bedrag ad € 28.738 aan
achterstallig onderhoud ten laste van de voorziening te brengen. Dat is in 2021 uitgevoerd en
leidde tot een evengrote onttrekking.

Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2021
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Het resultaat bedraagt € 121.813 positief, begroot was een resultaat van € 39.000 negatief. Het
positieve verschil ad € 160.813 wordt hoofdzakelijk als volgt verklaard:

Positieve verschillen:

• De ontvangst van twee legaten ter grootte van een gezamenlijk bedrag van € 43.600

• Hoger dan begrote bate levend geld (o.a. actie Kerkbalans, collectegelden en giften) van €
20.600 (appèl)

• Hogere ontvangen subsidies / bijdragen van € 8.000 (o.a. Stichting Behoud Walburgiskerk m.b.t.
huur Walburgiskerk )

• De gerealiseerde boekwinst bij de verkoop van Rodetorenstraat 30 / Kerkhof 3 ad € 151.000

• Lager dan begrote kosten kerkdiensten € 8.700 (minder activiteiten door corona, zoals vespers)

• Lager dan begrote kosten salarissen € 12.400 (vertrek administratief medewerkster, inzet
vrijwilligers)

• Hogere herwaardering pastorie aan de Warnsveldseweg met € 80.000

• Incidentele baten ad € 5.100 (niet begroot)

Negatieve verschillen:

• De hogere buitengewone lasten door hogere verbouwingskosten voormalige kosterswoning ad €
91.100 (besluit GKR)

• De lagere inkomsten uit onroerend goed ad € 11.900 (minder verhuur, vervallen woonbijdrage 1
predikant m.i.v. 1 juli)

• Hogere dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud De Wijngaard ad € 50.800
(meerjarenonderhoudsplan)

• Lagere herwaardering verpachte gronden ad € 16.000 (lagere waarde per ultimo boekjaar)

• Niet begrote verkoopkosten pand Rodetorenstraat 30 / Kerkhof 3 ad € 10.800

Hiermee is per saldo € 148.800 van het verschil van € 160.800 verklaard. Het restant betreft
meerdere kleinere verschillen.

Diverse posten zijn erg in de buurt van of binnen het begrote bedrag gebleven. Sommige wijken
erg af van de begrotingscijfers. Hieronder worden de fors van de begroting afwijkende posten
toegelicht.

Opbrengsten levend geld:

Voor wat betreft de actie Kerkbalans (vaste vrijwillige bijdragen), de belangrijkste inkomstenbron
van de kerk, is in 2021 een appèl gedaan op de gemeenteleden per persoon € 30 tot € 40 meer te
geven dan in 2020. Dit heeft zich uitbetaald. Honderden leden hebben aan de oproep gevolg
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gegeven. Daardoor steeg de totale opbrengst met ruim 2%. In 2020 was tegen de verwachting in
sprake van een stijging van 0,5 % t.o.v. het jaar ervoor. Per saldo bijna € 12.600 hoger dan
begroot. De collecten in de kerkdiensten vallen lager uit dan die in 2020, maar liefst ruim 7%. Wel
bijna € 3.500 meer dan begroot. Dit heeft als duidelijke oorzaak dat er weer meer feitelijk
kerkbezoek mogelijk was. Tijdens de lock-downs boekte men al met al hogere bedragen via de
bank over dan die welke men in de collectezak zou hebben gedaan. Ook de giften vielen fors
hoger uit dan begroot. Al met al kwam de totale opbrengst 'levend geld' € 20.600 hoger uit dan
begroot.

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen:

Naast de bijdrage van de Sareptastichting (via het door de diaconie van de PGZ beheerde
Nijhofffonds) ter dekking van de kosten van de pastoraal medewerkster (€ 21.900), bestaat deze
post uit de van Stichting Henrick Baderorgel ontvangen bijdrage in de kosten van de organist (€
5.200) en de van Stichting Behoud Walburgiskerk ontvangen bijdrage voor het bestrijden van de
kosten van huur van de Walburgiskerk (€ 5.000, teneinde deze op te kunnen blijven stellen i.h.k.v.
Kerk in de Stad) en voor administratief beheer ad € 1.500. De post 'bijdrage kerkelijke organen'
betreft de bekostiging door de landelijke kerk van de pioniersplek en de specifiek voor de
pioniersplek ontvangen giften.

Onttrekkingen bestemmingsreserves:

Deze post betreft voor € 1.000 de vrijval van de bestemmingsreserve m.b.t. het avondmaalszilver
ter grootte van de de bestedingen ad € 751 en de vrijval van het restant van de reserve ad € 249.

De grootste posten betreffen echter de vrijval van de in 2020 gevormde herwaarderingsreserve
voor het pand Rodetorenstraat 30 / Kerkhof 3 ad € 275.300 (door verkoop van het pand valt deze
in het resultaat) en de verlaging van de herwaarderingsreserves van de percelen met in totaal €
16.000.

Incidentele baten:

De verkoop van het pand Rodetorenstraat 30 / Kerkhof 3 leidde ook tot een boekwinst van €
151.000. De hogere waardering van de pastorie aan de Warnsveldseweg met € 80.000 en de
lagere van de percelen grond met € 16.000, leidde per saldo tot een incidentele bate van €
64.000. Naast voornoemde zaken had ook de ontvangst van twee legaten een bepalende invloed
op het resultaat over 2021. Van twee overleden gemeenteleden ontving de kerk een gezamenlijk
bedrag van € 43.600.

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen:

De kostenrubriek 'Monumentale kerkgebouwen' betreft de kosten van de huur van de
Walburgiskerk. Onder de 'Niet-monumentale kerkgebouwen' vallen de kosten van De Wijngaard.
De dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud is fors hoger dan begroot (plus € 50.800)
i.v.m. het meer en meer completeren van het meerjarenonderhoudsplan. De overige kosten

onder de post 'Pastorieën' betreffen hoofdzakelijk de huurlast van de woning van de familie
Pijpers. Deze huur stopte per 1 juli i.v.m. verhuizing naar een eigen woning, zodat de last
aanzienlijk lager uitvalt dan begroot (en wel € 7.400).

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen:
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De post 'overige bebouwde eigendommen' betreft de woning aan de Rode Torenstraat 30 (boven
het kerkelijk bureau). Aangezien deze niet meer bewoond werd (door de koster), mocht deze niet
meer als kosterswoning worden aangemerkt. De post 'overige' ad € 497 betrof de schouw ter
verkrijging van het voor de verkoop benodigde energielabel.

Pastoraat:

De bezettingsbijdrage predikantsplaatsen had het hele jaar betrekking op 1,6 FTE. De kosten en
baten inzake de kerkelijk werkster zoals in deze rubriek opgenomen worden uit elkaar getrokken
en apart gepresenteerd. De vergoeding van de lasten door de Sareptastichting is verantwoord
onder de post 'Subsidies en bijdragen'.

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten:

De onderschrijding van de begroting met € 8.700 is duidelijk een gevolg van de voortdurende
coronacrisis. Zo konden lang niet alle geplande vespers en evensongs doorgang vinden.

Salarissen en vergoedingen:

Met name de post 'Administratief personeel en overige personeel' springt in het oog. De kosten
vallen € 11.800 lager uit dan begroot. Dat wordt veroorzaakt doordat voor de vertrokken
administratief medewerkster geen opvolging is gevonden in een betaalde kracht maar in 2
vrijwilligers. Deze hebben beide afgezien van uitbetaling van de vrijwilligersvergoeding.

Kosten beheer, administratie en archief:

De kosten liggen in lijn met die van 2020. Ten opzichte van de begroting is met name bij de
bureaubehoeften en drukwerk en de publiciteitskosten sprake van hoger dan begrote kosten. Bij
de eerste rubriek is de taakstellende bezuiniging nog niet gerealiseerd. In de publiciteitskosten is
de afrekening van de nieuwe website ad € 1.100 begrepen. Deze was niet begroot.

Incidentele lasten:

Ten gevolge van een besluit van de Kerkenraad is het bedrag aan kosten inzake de verbouwing
van de voormalige kosterswoning aan de Wilhelminalaan dat boven de daarvoor ontvangen
subsidies uitkomt, per saldo € 91.100, ten laste van de exploitatie gebracht. Belangrijkste
overweging van dit besluit ligt in het argument dat zonder de verkoop van het vorige pand waarin
het kerkelijk bureau was gevestigd er geen ruimte zou zijn geweest voor extra uitgaven. Er is
zodanig causaal verband tussen verkoop en verbouwing dat deze zaken niet los van elkaar
gezien kunnen worden. De verkoop- en verhuiskosten bedroegen samen € 12.500.

Toelichting op het vermogen per 31 december 2021

In de begroting voor het jaar 2021 is in de toelichting een aantal kengetallen opgenomen alsook
de minimale waarde van het vrij besteedbaar vermogen. Het vrij besteedbaar vermogen werd
destijds bepaald op de stand van de vrij besteedbare reserves aan het eind van een jaar -/- de
boekwaarde van de materiële vaste activa. De uitkomst van die som is per ultimo boekjaar €
842.741 (verwacht was € 342.000). De minimale waarde van het besteedbaar vermogen is binnen
het college gesteld op 5 maal de totale kosten voor gebouwen. Voor 2021 o.b.v. realisatie te
stellen op € 547.500 en o.b.v begroting op € 338.000 (totaal rubriek 'Kosten kerkelijke gebouwen
exclusief afschrijvingen' is in de realisatie in totaal € 109.506 en in de begroting € 67.600).
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Begin 2020 publiceerde de landelijke PKN het rapport 'Werkzaam vermogen - Zet je talenten in'.
In dat rapport wordt een nieuwe definitie gegeven van het vrij besteedbaar vermogen te weten:

Zichtbaar eigen vermogen in de balans -/- boekwaarde van de kerkelijke activa -/-
continuïteitsreserve -/- bestemmingsfondsen en -reserves.

Hierbij geldt dat de kerkelijke activa in principe voor 100% uit eigen vermogen worden
gefinancierd. Onder kerkelijke activa worden verstaan de kerkgebouwen, verenigingsgebouwen,
pastorieën en overige kerkelijke gebouwen. De continuïteitsreserve wordt bepaald op dat bedrag
dat nodig is om de totale lasten minimaal een jaar te kunnen betalen. Deze reserve kan ook
bepaald worden o.b.v. een uit te voeren risico-analyse. Wanneer risico's geïnventariseerd en
vervolgens gekapitaliseerd worden, is duidelijk welk beslag op het vermogen moet worden gelegd
om de risico's af te dekken. In afwachting van een dergelijke analyse hanteert het CvK de totale
lasten als norm. Het totaal van bestemmingsfondsen en - reserves wordt in mindering gebracht
omdat besteding daarvan andere doelen dient.

Voor de PGZ is de som per 31 december 2021 als volgt (afgerond in honderden euro's):

€ 2.765.200 -/- € 465.300 (€ 71.300 kerkelijke gebouwen / De Wijngaard en € 394.000 pastorie)
-/-€ 394.300 -/- € 98.200 = € 1.807.400. Dat is een enorm bedrag dat echter niet makkelijk ingezet
kan worden voor de doeleinden van de kerk omdat het vastligt in overige gebouwen en percelen
grond. De boekwaarde daarvan bedroeg per 31 december 2021 (na herwaardering) € 1.476.000.

Echt vrij is dus € 331.400 (was € 37.300 in 2020). De verkoop van het pand Kerkhof 3 /
Rodetorenstraat 30 heeft het bedrag behoorlijk verhoogd, evenals de ontvangen legaten. De
percelen grond worden met name aangehouden omdat deze een constante inkomstenbron in de
vorm van jacht- en pachtgelden genereren. In 2021 dient naast het besteedbaar vermogen echter
ook het belegbaar vermogen te worden bepaald. Dat is een maatstaf voor het vaststellen of de
kerk te veel geld oppot en te weinig aan het 'algemeen nut' besteedt.

Het belegbaar vermogen is het bedrag dat de kerk maximaal kan/mag beleggen in
landbouwgronden, onroerend goed en bebouwde grond en in effecten en deposito's, binnen de
bepalingen van het (nog op te stellen) beleggingsstatuut. Het eigen vermogen per ultimo 2021
bedraagt € 2.765.200 (begroot was € 2.777.100). Daar dient als eerste de waarde van de
kerkelijke gebouwen en pastorieën op in mindering gebracht te worden (respectievelijk € 71.300
en € 314.000 tegenover begroot € 84.600 en € 394.000). Vervolgens worden de standen van de
bestemmingsreserves en - fondsen in mindering gebracht omdat dat gelden met een specifiek
bestedingsdoel zijn (respectievelijk € 98.200 realisatie tegenover € 14.200 begroot). Tot slot wordt
de zogenaamde continuïteitsreserve in mindering gebracht, deze bedraagt minimaal 25% van de
gerealiseerde lasten en maximaal 200% daarvan. Voor 2021 ligt dat tussen 25% - 200% van €
394.300 is € 98.600 tot € 788.700, gemiddeld € 443.600. Daarmee wordt de rekensom: 2.765.200
-/- 71.300 -/- 394.000 -/- 98.200 -/- 443.600 = € 1.758.100. Aan de hand van eerder genoemd
beleggingsstatuut wordt bepaald welk deel hiervan maximaal mag worden belegd. Hierbij wordt
de kanttekening gemaakt dat het CvK de reeds in bezit zijnde landbouwgronden niet als
belegging ziet maar eerder als bedrijfsmiddel dat baten genereert (te weten pachtopbrengsten).
Het CvK stelt voor dat - na in werking treden van een beleggingsstatuut - maximaal 70% van de
liquide middelen per begin van enig jaar belegd zou mogen worden, bovenop de nu aanwezige
landbouwgronden.
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In het licht van RAnK is het zaak na te blijven denken over hoe we kerk willen zijn en hoe we als
gevolg daarvan ons vermogen willen inrichten/besteden. Let wel: Als aan gelden binnen het eigen
vermogen specifieke bestedingsdoelen worden gekoppeld, dan vermindert het besteedbaar
vermogen met die bestemde bedragen.

Door middel van een aantal kengetallen kan worden bepaald of de kosten voor kerkgebouwen in
een goede verhouding staan tot de andere kosten van de gemeente. Te weten:

1) Kosten pastoraat en kerkdiensten / Totale uitgaven = (164.800 + 11.500) / 394.300 = 44,7%
(begroot was 49,4%, 2020 was 50,6%). De kritische ondergrens van de PKN is 30%, Laatst
bekende landelijk getal was 57%. Onze uitkomst leidt tot een zogenaamd 'lichtgroen signaal'.

2) Kosten kerkgebouwen / Totale uitgaven = 109.500 / 394.300 = 27,8% (begroot was 17,9%,
2020 was 20,5%). De kritische bovengrens van de PKN is 45%, laatst bekende landelijk getal was
24%. Onze uitkomst leidt tot een groen signaal.

3) Opbrengst van de actie Kerkbalans (vrijwillige bijdragen) / Kosten pastoraat en kerkdiensten =
229.300 / (164.800 + 11.500) = 130,1% (begroot was 115,9%, 2020 was 119,2%) Kritische
ondergrens PKN is 75%, laatst bekende landelijk cijfer was 100%. Onze uitkomst leidt tot een
groen signaal.

4) Kosten kerkgebouwen / Vrij besteedbaar vermogen = 109.500 / 1.807.400 = 6,1% (begroot
cijfer op basis van oude bepaling 'vrij besteedbaar vermogen', 2020 was 4,1%) Landelijke
kritische bovengrens is 20%. Geen landelijk cijfer bekend. Onze uitkomst leidt tot een groen
signaal.

Tot slot

Er heeft zich in het boekjaar heel wat afgespeeld, met grote financiële gevolgen. Het geweldige
resultaat van € 121.813 positief kan aanleiding zijn tot optimisme. Toch is tempering van het
enthousiasme op zijn plaats. Zonder incidentele baten en lasten zou het resultaat € 38.000
negatief zijn geweest. Weliswaar in de buurt van het begrote bedrag maar toch iets om mee te
nemen in het totaalplaatje van de aan te passen meerjarenbegroting. De uitwerking van de
punten van de werkgroep RAnK-financieel spelen hier een grote rol in.

De grote positieve bewegingen in het vermogen kunnen ertoe leiden dat het gevoel van urgentie
inzake de niet rooskleurige meerjarenbegroting verdwijnt of in ieder geval minder wordt. Immers,
door het grotere vermogen lijkt het of we het de komende jaren nog met gemak uit kunnen zingen.
Uitgangspunt blijft dat de begroting meerjarig moet sluiten. Het is en blijft van belang incidentele
baten niet in te zetten voor structurele uitgaven. Dat neemt niet weg dat bewust inzetten van
besteedbaar vermogen vele kansen en mogelijkheden biedt
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3 Jaarrekening
3.1 Balans per 31 december 2021

Activa
Vaste activa

Onroerende zaken
Niet-monumentale kerkgebouwen
Pastorieën bewoond door predikant
Overige gebouwen
Onbebouwde eigendommen

Installaties en inventarissen
Installaties in kerkelijke gebouwen
Inventarissen in kerkelijke
gebouwen
Inventarissen in overige gebouwen
Niet-monumentale orgels

Financiële vaste activa
Kapitaaldeelnames in stichtingen

Totaal vaste activa

31-12-2021 31-12-2020

71.323 73.157
394.000 314.000

0 340.000
1.475.987 1.491.959

1.941.310 2.219.116

13.187 14.680

3.570 1.282

2.078 0
1 1

18.836 15.963

0 -
0 -

1.960.146 2.235.079
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Vlottende activa

Debiteuren
Debiteuren

Kortlopende vorderingen en
overlopende activa
Overige vorderingen en
overlopende activa

Geldmiddelen
(Wijk)kassen
Bankrekeningen
Kruisposten

Totaal vlottende activa

Totaal activa

31-12-2021 31-12-2020

2.671 5.178
2.671 5.178

28.387 47.469

28.387 47.469

1.027 1.243
908.533 464.545

0 142
909.560 465.930

940.618 518.577

2.900.764 2.753.656
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Passiva
Eigen vermogen

Algemene reserve
Algemene reserve

Bestemmingsreserves en
-fondsen
Nieuw- en verbouw
Pastoraat
Overige bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Herwaarderingsreserves

Totaal eigen vermogen

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen lange termijn

Voorzieningen
Onderhoudsvoorzieningen

Totaal vreemd vermogen lange
termijn

31-12-2021 31-12-2020

31-12-2021 31-12-2020

1.126.726 877.648
1.126.726 877.648

0 0
70.000 -
26.431 12.431

1.808 1.808
1.539.950 1.751.215

1.638.189 1.765.454

2.764.915 2.643.102

98.114 70.005
98.114 70.005

98.114 70.005
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Vreemd vermogen korte termijn

Crediteuren
Crediteuren

Kortlopende schulden en
overlopende passiva
Overige schulden en overlopende
passiva
Af te dragen pensioenpremies
Af te dragen loonheffingen
Collectebonnen/-munten

Totaal vreemd vermogen korte
termijn

Totaal vreemd vermogen

Totaal passiva

31-12-2021 31-12-2020

10.339 15.547
10.339 15.547

18.843 14.519

19 -918
1.777 4.052
6.757 7.349

27.396 25.002

37.735 40.549

135.849 110.554

2.900.764 2.753.656
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3.2 Staat van baten en lasten over 2021
Begroting

2021
Rekening

2021
Rekening

2020
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld
Door te zenden collecten en giften
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten A

Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Afdrachten door te zenden collecten en giften
Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)

Resultaat verslagjaar (A+B)

68.500 56.584 58.975
- - 520

242.600 264.325 258.859
1.000 - 324

27.400 35.111 42.134
339.500 356.020 360.812

67.600 109.506 76.379

12.200 10.605 -2.815

2.600 3.920 2.033
166.800 164.774 178.980

20.200 11.524 9.341
16.500 16.314 17.079
64.500 52.130 67.147
19.100 23.172 22.118

1.000 2.393 2.095
- - 324

370.500 394.338 372.681

-31.000 -38.318 -11.869

- 263.723 1.795.155
-8.000 -103.592 -
-8.000 160.131 1.795.155

-39.000 121.813 1.783.286
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Begroting
2021

Rekening
2021

Rekening
2020

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

Resultaat naar Algemene reserve (D)

- 292.265 920
- - -
- -165.000 -1.762.215
- - -1.808
- 127.265 -1.763.103

-39.000 249.078 20.183
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3.3 Kasstroomoverzicht over 2021
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Saldo baten - lasten

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

Veranderingen in het werkkapitaal:
Debiteuren
Kortlopende vorderingen en
overlopende activa
Crediteuren
Kortlopende schulden en
overlopende passiva

Kasstroom uit primaire activiteiten

Incidentele baten en lasten:
Incidentele baten
Incidentele lasten

Kasstroom uit operationele
activiteiten

Kasstroom uit
investeringsactiviteiten
(Des-)investeringen in onroerende
zaken
(Des-)investeringen in installaties
en inventarissen
Mutaties in de financiële vaste
activa

Kasstroom uit
investeringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

2021 2020

-38.318 -11.869

3.920 2.033
28.109 10.700

2.507 4.094

19.082 -34.996

-5.208 11.938

2.394 -14.126

50.804 -20.357

12.486 -32.226

199.695 43.940
-103.592 -

96.103 43.940

108.589 11.714

340.000 -507

-4.959 -16.211

0 -

335.041 -16.718

443.630 -5.004
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Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

2021 2020

465.930 470.934
443.630 -5.004
909.560 465.930
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3.4 Grondslagen
3.4 Grondslagen

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

1. Algemene grondslag voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn begroting en jaarverslaggeving
PKN zoals deze is voorgeschreven door het GCBB, het Generale College voor de Behandeling
van Beheerszaken. Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de
continuïteitsvooronderstelling.

2. Grondslagen van waardering activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs of tegen nominale waarde
opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Materiële vaste activa - kerkelijke gebouwen

Kerkgebouwen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere cumulatieve waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden berekend als percentage over de verkrijgingsprijs volgens de lineaire methode op basis
van de verwachte economische levensduur van het actief. De minimumwaarde van (kerkelijke)
gebouwen en orgels is € 1. In de toelichting wordt de WOZwaarde en de verzekerde waarde van
de gebouwen vermeld.

Materiële vaste activa - overige kerkelijke materiële activa en vastgoedbeleggingen

De overige kerkelijke materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen
actuele waarde. Dit is met ingang van het boekjaar 2020 verplicht voor de niet-kerkelijke
gebouwen en gronden / landerijen. Voorheen werden deze gewaardeerd op de verkrijgingsprijs
onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen. Op gronden werd niet afgeschreven. De actuele
waarde wordt voor panden gelijkgesteld aan de waarde volgens de Wet waardering Onroerende
Zaken (WOZ-waarde). Mocht de aanschafwaarde hoger zijn dan de WOZ-waarde, dan wordt
deze waarde genomen. Voor gronden en landerijen geldt als actuele waarde de fiscale
waardering zoals deze elk jaar bekend wordt gemaakt door de Belastingdienst (i.e. de waardering
van verpachte gronden met langste looptijd, ter bepaling van het inkomen uit box 3 van de
inkomstenbelasting) van de betreffende vastgoedbeleggingen. Voor landerijen, inclusief
bebouwde grond, die in erfpacht zijn gegeven, wordt vanaf 2020 voor de actuele waarde 60% van
de genoemde fiscale waardering gehanteerd. Op materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
die worden gewaardeerd op de actuele waarde wordt niet afgeschreven.

Materiële vaste activa - installaties en inventarissen

Installaties en inventarissen worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs, verminderd met
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als percentage over de
verkrijgingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur
van het actief.
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Materiële vaste activa - mutaties in de actuele waarde

Winsten en verliezen die ontstaan door een wijziging in de actuele waarde worden verwerkt in
onderdeel B van de staat van baten en lasten. Daarnaast worden in onderdeel C ten laste van de
winstbestemming herwaarderingsreserves gevormd.

Vorderingen, overlopende activa en liquide middelen

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover
er sprake is van een oninbaar deel van een vordering, wordt het geschatte oninbare bedrag in
mindering gebracht op de vordering. De liquide middelen bestaan uit kasgelden en
banktegoeden. De per 31 december aanwezige liquide middelen staan ter vrijer beschikking van
de Protestantse Gemeente Zutphen en zijn niet belast of verpand.

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de rubrieken algemene reserve, herwaarderingsreserves,
bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Het resultaat (D) zoals dat blijkt uit de staat van
baten en lasten wordt gemuteerd op de algemene reserve. Mutaties in bestemmingsreserves en
bestemmingsfondsen worden verwerkt via onderdeel C van de staat van baten en lasten. Er
vinden geen boekingen rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen plaats.

Voorzieningen

De voorzieningen voor groot onderhoud, die dienen als kostenegalisatie, worden gevormd voor
verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, gebaseerd op een
meerjarenonderhoudsplan. De voorziening zijn gewaardeerd op nominale waarde.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van
meer dan een jaar. De schulden worden gewaardeerd op nominale waarde.

3. Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden
verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen
in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de
verslagperiode waarop ze betrekking hebben.

Indeling staat van baten en lasten

In onderdeel A van de staat van baten en lasten zijn de operationele baten en lasten
weergegeven. In onderdeel B van de staat van baten en lasten zijn de incidentele en overige
baten en lasten weergegeven. Baten uit erfenissen en legaten worden verantwoord onder
onderdeel B. Het totaal van onderdeel A plus B geeft het totale resultaat van het boekjaar aan. In
onderdeel C wordt de vrijval van bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen aan dit resultaat
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toegevoegd. Vanuit het resultaat A plus B worden in het kader van de resultaatbestemming
bedragen aan bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen toegevoegd. Het resterende
resultaat D geeft de mutatie op de algemene reserve aan.
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3.5 Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa
Onroerende zaken

Niet-
monumentale

kerkgebouwen

Pastorieën
bewoond door

predikant

Overige
gebouwen

Boekwaarde per 1 januari
Afschrijvingen
(Des-)investeringen
Herwaarderingen
Boekwaarde per 31 december

Onbebouwde
eigendommen

Boekwaarde per 1 januari
Afschrijvingen
(Des-)investeringen
Herwaarderingen
Boekwaarde per 31 december

De verzekerde waarde van kerkgebouw De Wijngaard is onlangs verder verhoogd door het
gereedkomen van de verbouwing van de voormalige kosterswoning bij die kerk. Sinds september
van het verslagjaaar is het kerkelijk bureau daar gevestigd.

De verpachte percelen grond in eigendom van de kerk worden voor de WOZ gewaardeerd tegen
een normwaarde van € 59.000 (in 2020: € 60.500) per hectare in de burgerlijke gemeente
Brummen (Doornweide) en tegen € 61.100 (in 2020: € 61.700) per hectare in de burgerlijke
gemeenten Bronckhorst en Zutphen. Bij de waardering wordt uitgegaan van de formule voor niet
eindige pacht (waardering x 60%). Door de lagere normwaarden t.o.v. van 2020 ontstaat
negatieve herwaardering bij de verschillende percelen. Het totaal hiervan, € 15.972 komt ten laste
van het resultaat en is in bijgaande staat per perceel gespecificeerd. De percelen kennen geen
verzekerde waarde. De vermelde pachtopbrengst is de totale bate over 2021. Het door KKG
uitbetaalde bedrag wordt gecorrigeerd voor dat deel dat vooruit is ontvangen m.b.t. het volgende
jaar.

73.157 314.000 340.000
1.834 0 0

- - -340.000
- 80.000 -

71.323 394.000 0

1.491.959
0
-

-15.972
1.475.987
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Installaties en inventarissen
Installaties in

kerkelijke
gebouwen

Inventarissen in
kerkelijke

gebouwen

Inventarissen in
overige

gebouwen
Boekwaarde per 1 januari
Afschrijvingen
(Des-)investeringen
Herwaarderingen
Boekwaarde per 31 december

Niet-
monumentale

orgels
Boekwaarde per 1 januari
Afschrijvingen
(Des-)investeringen
Herwaarderingen
Boekwaarde per 31 december

De collectie boeken welke zich in de beide librijes in de Sint Walburgiskerk bevindt, is samen met
de lectrijnen eigendom van de Protestante Gemeente Zutphen. Aan deze collectie valt geen
waarde toe te kennen. De verzekerde waarde van deze collectie ziet met name op de
bereddingskosten in geval van noodsituaties. Omdat de boeken veelal unica zijn en/of dateren uit
de 15e en 16e eeuw, is verzekeren tegen vervangingswaarde geen mogelijkheid anders dan
tegen extreem hoge kosten.

14.680 1.282 0
1.493 324 269

- 2.612 2.347
- - -

13.187 3.570 2.078

1
-
-
-
1
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Financiële vaste activa
31-12-2021 31-12-2020

Kapitaaldeelnames in stichtingen

Stichting Behoud Walburgiskerk

2021 2020

Stichting Behoud Walburgiskerk
Mutaties
Stand per 31 december

Stichting Behoud Walburgiskerk, gevestigd te Zutphen, is een zogenaamde annexe stichting van
de kerk. Er is geen feitelijke kapitaaldeelname. Daarom is het belang gewaardeerd op nihil.
Aangezien de stichting een zelfstandige rechtspersoon is en zelfstandig een jaarrekening dient te
publiceren, is er daarom ook geen sprake van enige consolidatie van cijfers. Het bestuur van de
stichting wordt grotendeels gevormd door het College van Kerkrentmeesters, aangevuld met een
externe derde.
De stichting heeft tot doel:
1. Het wekken van belangstelling voor de Sint Walburgiskerk te Zutphen, verder te noemen: “de
Walburgiskerk”, en het behoud van het gebouw.
2. Het bijeenbrengen van middelen voor onderhoud en restauratie van de Walburgiskerk.
3. Het in overleg met de eigenaar van de Walburgiskerk coördineren en doen uitvoeren van de
werkzaamheden, verbonden aan onderhoud en restauratie van de Walburgiskerk.

0 -
0 -

0 -
0 -
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Vlottende activa
31-12-2021 31-12-2020

Debiteuren

Vorderingen op debiteuren

Kortlopende vorderingen en overlopende activa

Stichting Henrick Baderorgel, deel salaris organist
Sarepta Stichting, salaris kerkelijk werker
Nog te ontvangen pachtgelden
Maatschappij voor Welstand / PKN bijdrage Pioniersplek
Restitutie energiebelasting / afrekening energie
Nog te ontvangen vrijwillige bijdragen afgelopen jaar
Chr. Geref. Kerk bijdrage Pioniersplek
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Te verrekenen met derden
Nog te ontvangen subsidiegelden

De nog te ontvangen vrijwillige bijdragen voorgaand jaar zijn voor een deel nog ontvangen maar
voor een bedrag van € 1.150 afgeboekt ten laste van het resultaat. Dit aangezien er geen
juridische verplichting bestaat tot het voldoen van de toegezegde bijdrage maar slechts een
beroep gedaan kan worden om wel te betalen.

De nog te ontvangen subsidiegelden betreft toegezegde gelden i.h.k.v. de verbouwing van de
voormalige kosterswoning aan de Wilhelminalaan.

2.671 5.178
2.671 5.178

139 173
0 2.793
0 27.338

733 1.333
2.689 4.094
1.099 2.369

0 400
129 4.329

5.598 2.912
1.500 1.728

16.500 -
28.387 47.469
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Geldmiddelen
31-12-2021 31-12-2020

(Wijk)kassen

Kas kerkelijk bureau
Kas Filmcafé
Kas De Wijngaard

Bankrekeningen

SKG NL29RABO0373734034, rekening-courant
SKG NL51RABO0373734026, kerkblad
SKG NL73RABO0373734018, Kerkbalans
SKG NL96RABO0373733992, Solidariteitskas
NL47RABO0376725966, stortingsrekening collectegelden
NL60RABO0154045160, onderhoud De Wijngaard
NL21RABO0373733984, wijkkas
NL62INGB0004235379, collectebonnen
SKG 79.79.23.888, kerkelijke internetspaarrekening
NL62INGB0004235379, collectebonnen spaarrekening

Kruisposten

Af te storten collectegelden

233 397
413 467
381 379

1.027 1.243

122.503 31.080
28.943 793

121.438 1.322
32.639 717
10.151 6.661

358 469
217 229

1.272 731
499.262 415.543

91.750 7.000
908.533 464.545

0 142
0 142
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Passiva

Eigen vermogen
Eigen vermogen

2021 2020
Algemene reserve
Stand per 1 januari
Mutatie via resultaatbestemming
Stand per 31 december

877.648 857.465
249.078 20.183

1.126.726 877.648
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Bestemmingsreserves en -fondsen
31-12-2021 31-12-2020

Nieuw- en verbouw
Pastoraat
Overige bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Herwaarderingsreserves

2021 2020

Verbouwfonds De Wijngaard
Stand per 1 januari
Stand per 31 december

Pastoraal medewerker
Toevoegingen via resultaatbestemming
Stand per 31 december

Deze bestemmingsreserve betreft de personele lasten voor een pastoraal medewerker voor twee
jaren. De kosten worden geschat op € 70.000 voor die twee jaren. De kosten zullen via de staat
van baten en lasten in het resultaat terecht komen en via de resultaatbestemming ten laste van
deze reserve worden gebracht.

Tuin De Wijngaard
Stand per 1 januari
Onttrekkingen via resultaatbestemming
Stand per 31 december

Restauratie avondmaalszilver
Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming
Onttrekkingen via resultaatbestemming
Stand per 31 december

Streaming kerkdiensten Walburgiskerk
Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming
Stand per 31 december

0 0
70.000 -
26.431 12.431

1.808 1.808
1.539.950 1.751.215
1.638.189 1.765.454

0 0
0 0

70.000 -
70.000 -

1.431 2.351
- 920

1.431 1.431

1.000 -
- 1.000

1.000 -
0 1.000

10.000 -
- 10.000

10.000 10.000
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2021 2020

Streaming kerkdiensten De Wijngaard
Toevoegingen via resultaatbestemming
Stand per 31 december

In het verslagjaar werd het avondmaalszilver gerestaureerd. De kosten van de restauratie
bedroegen € 751. Dat bedrag en het restant van de bestemmingsreserve ad € 249 zijn
vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

De aanschaf van de apparatuur in de Walburgiskerk werd niet in 2021 gerealiseerd. Realisatie is
nu voorzien voor het voorjaar of de zomer van 2022. Naast de daarvoor gevormde
bestemmingsreserve is een soortgelijke reserve gevormd voor de aanschaf van apparatuur t.b.v.
de streaming van kerkdiensten vanuit De Wijngaard. Deze is hoger dan voor de Walburgiskerk
omdat er daar meerdere contribuanten zijn en de PGZ volledig de kosten voor De Wijngaard zelf
dient te dragen.

Antependia
Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming
Stand per 31 december

Dit betreft de opbrengst van de collecten die ten behoeve van de aanschaf van nieuwe liturgisch
textiel in 2020 zijn gehouden. Hoewel voorzien voor 2021 heeft deze aanschaf niet plaats
gevonden.

Herwaardering pastorie Warnsveldseweg 12
Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming
Stand per 31 december

Herwaardering pand Kerkhof 3/Rodetorenstraat 30
Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming
Onttrekkingen via resultaatbestemming
Stand per 31 december

Herwaardering percelen Branderhorst
Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming
Onttrekkingen via resultaatbestemming
Stand per 31 december

15.000 -
15.000 -

1.808 -
- 1.808

1.808 1.808

29.771 -
80.000 29.771

109.771 29.771

275.293 -
- 275.293

275.293 -
0 275.293

739.709 -
- 739.709

7.419 -
732.290 739.709
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2021 2020

Herwaardering perceel Klein Jebbink
Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming
Onttrekkingen via resultaatbestemming
Stand per 31 december

Herwaardering perceel Voorslag
Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming
Onttrekkingen via resultaatbestemming
Stand per 31 december

Herwaardering perceel Doornweide
Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming
Onttrekkingen via resultaatbestemming
Stand per 31 december

Herwaardering perceel Remmelinksdijk
Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming
Onttrekkingen via resultaatbestemming
Stand per 31 december

Door wijzigingen in de Richtlijn Begroting en Jaarrekening PKN per 29 oktober 2020, is het
verplicht de niet kerkelijke gebouwen en landerijen te waarderen tegen de actuele waarde. Het
verschil tussen de actuele waarde en de boekwaarde dient als herwaardering zichtbaar in de
jaarrekening te worden verwerkt. Voor de inzichtelijkheid wordt de herwaarderingsreserve per
pand of perceel weergegeven. Door fluctuaties in de WOZ-waarden van de panden en percelen,
beweegt de waardering daarvan mee en daarmee ook de herwaarderingsreserve.

De herwaardering van het pand Kerkhof 3 / Rodetorenstraat 30 is door verkoop van het pand
gerealiseerd en ten gunste van het resultaat gekomen.

493.078 -
- 493.078

4.912 -
488.166 493.078

24.958 -
- 24.958

277 -
24.681 24.958

94.631 -
- 94.631

2.421 -
92.210 94.631

93.775 -
- 93.775

943 -
92.832 93.775
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Vreemd vermogen

Vreemd vermogen lange termijn
Voorzieningen

31-12-2021 31-12-2020
Onderhoudsvoorzieningen

De Wijngaard / HIER
Pastorie Warnsveldseweg 12
Kerkelijk bureau
Rodetorenstraat 30
Orgel

2021 2020

De Wijngaard / HIER
Stand per 1 januari
Toevoegingen via lastenrekeningen
Onttrekkingen niet via baten en lasten
Stand per 31 december

Pastorie Warnsveldseweg 12
Stand per 1 januari
Toevoegingen via lastenrekeningen
Stand per 31 december

Kerkelijk bureau
Stand per 1 januari
Toevoegingen via lastenrekeningen
Stand per 31 december

Rodetorenstraat 30
Stand per 1 januari
Toevoegingen via lastenrekeningen
Stand per 31 december

Orgel
Stand per 1 januari
Toevoegingen via lastenrekeningen
Stand per 31 december

85.589 61.380
8.925 6.925

0 0
0 0

3.600 1.700
98.114 70.005

61.380 39.380
62.755 22.000
38.546 -
85.589 61.380

6.925 4.925
2.000 2.000
8.925 6.925

0 3.750
- -3.750
0 0

0 11.250
- -11.250
0 0

1.700 -
1.900 1.700
3.600 1.700
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2021 2020

De forse toevoeging aan de voorziening voor groot onderhoud voor het complex De Wijngaard
vindt zijn oorsprong in de nadere invulling van het meerjarenonderhoudsplan en kosten van
uitvoering van dat plan op middellange en lange termijn. Aangezien de daken binnen kortere tijd
dan in eerste instantie ingeschat dienen te worden vervangen, dient de voorziening nu al een
hoger saldo te hebben om t.z.t. aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

De dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud aan het orgel is door een nagekomen factuur
over 2020 verhoogd van €1.700 naar € 1.900 per jaar.

Vreemd vermogen korte termijn
31-12-2021 31-12-2020

Crediteuren

Schulden aan crediteuren 10.339 15.547
10.339 15.547
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Kortlopende schulden en overlopende passiva
31-12-2021 31-12-2020

Overige schulden en overlopende passiva

Vooruit ontvangen bijdragen Actie Kerkbalans
Vooruit ontvangen bijdrage Pioniersplek
Reservering vakantiegeld
Afrekening resp. declaraties verbouwing De Wijngaard
Vooruit ontvangen pacht- en jachtgelden
Afrekening energie
Overige schulden

De toename van de post 'vooruit ontvangen pacht- en jachtgelden' wordt verklaard doordat bij de
vestiging van de nieuwe erfpacht op het perceel Doornweide in Tonden de pachtgelden voor 3
jaren ineens werden ontvangen.

Af te dragen pensioenpremies

Af te dragen resp. vooruitbetaalde pensioenpremies

Af te dragen loonheffingen

Loonheffing en sociale lasten

Collectebonnen/-munten

Uitstaande verplichting collectebonnen

6.285 3.930
0 -

1.321 2.218
0 -

9.722 4.901
0 -

1.515 3.470
18.843 14.519

19 -918
19 -918

1.777 4.052
1.777 4.052

6.757 7.349
6.757 7.349
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten
Begroting

2021
Rekening

2021
Rekening

2020
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten onroerende zaken
Niet-monumentale kerkgebouwen
Pastorieën bewoond door predikant
Onbebouwde eigendommen
Buffetten

De inkomsten uit pastorieën betreffen de op de predikantstraktementen ingehouden woonbijdrage
van beide predikanten. Deze wordt door de landelijke kerk aan de lokale kerk uitbetaald. Door de
verhuizing van een van de predikanten in het midden van het jaar, verviel die bijdrage voor de
betreffende predikant vanaf de verhuizing.

De inkomsten uit onbebouwde eigendommen betreffen het totaal aan bate inzake pacht- en
jachtgelden.

Opbrengsten uit rente, dividenden en
beleggingen
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Rente van banken

Opbrengsten levend geld
Opbrengsten levend geld
Vrijwillige bijdragen
Collecten in kerkdiensten
Giften
Kerkblad
Collectebussen
Solidariteitskas en quotum
Overige opbrengsten levend geld

Door te zenden collecten en giften
Door te zenden collecten en giften
Collecten van niet-diaconale aard

20.000 14.673 11.383
15.500 11.247 15.552
31.000 29.934 30.821

2.000 730 1.219
68.500 56.584 58.975

- - 520
- - 520

216.700 230.098 224.589
12.400 14.446 15.554

2.500 8.641 6.658
3.400 3.815 4.656
1.300 346 462
6.300 6.640 6.540

- 339 400
242.600 264.325 258.859

1.000 - 324
1.000 - 324
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Begroting
2021

Rekening
2021

Rekening
2020

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen
Bijdragen kerkelijke organen

De bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen bestaan voor € 21.872 uit de bijdrage van de
Sareptastichting, vanuit het door de diaconie beheerde Nijhoff-fonds in de kosten van de
pastoraal medewerker, voor € 5.139 uit de aan Stichting Hendrick Baderorgel doorberekende
personeelskosten van een van de organisten, voor € 5.000 uit de van Stichting Behoud
Walburgiskerk ontvangen bijdrage in de huurkosten van de Walburgiskerk teneinde deze open te
kunnen blijven stellen en voor € 1.500 uit de van idem ontvangen bijdrage voor het voeren van de
administratie en het beschikbaar stellen van vergaderruimte.

De bijdragen van kerkelijke organen betreffen de bekostiging van pioniersplek De Levensboom.

Incidentele baten
Incidentele baten
Incidentele baten
Boekwinsten onroerende zaken
Herwaardering onroerende zaken
Ontvangen legaten/erfenissen/schenkingen

De incidentele baten betreffen voor € 3.505 de restitutie van de afdracht voor
predikantstraktementen over 2019 en voor € 1.601 de ontvangen schadevergoeding na
inbraakschade. De boekwinst op onroerende zaken werd gerealiseerd bij de verkoop van het
pand Rodetorenstraat 30 / Kerkhof 3. De herwaardering onroerende zaken bestaat voor € 80.000
positief uit de mutatie in de WOZ-waarde van de pastorie aan de Warnsveldseweg en voor €
15.972 negatief uit de afwaarderingen op de percelen grond.

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves betreffen voor € 1.000 de bestedingen inzake de
restauratie van het avondmaalszilver. De verkoop van het pand Rodetorenstraat 30 / Kerkhof 3
zorgde voor de vrijval van de betreffende herwaarderingsreserve ad € 275.293. De
afwaarderingen van de verschillende percelen grond leidde tot een vrijval van de
herwaarderingsreserves ad € 15.972.

27.400 33.511 37.426
- 1.600 4.708

27.400 35.111 42.134

- 5.106 26.890
- 151.000 3.550
- 64.028 1.751.215
- 43.589 13.500
- 263.723 1.795.155

- 292.265 920
- 292.265 920
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Uitgaven en Kosten
Begroting

2021
Rekening

2021
Rekening

2020
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief
afschrijvingen
Monumentale kerkgebouwen
Overige kosten

De overige kosten betreffende de doorberekende huur van de Sint Walburgiskerk, inclusief
doorberekening van energielasten.

Niet-monumentale kerkgebouwen
Onderhoud
Belastingen
Verzekeringen
Energie en water
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen
Overige kosten

Voor een verklaring van de extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening ad € 50.755 wordt
verwezen naar hetgeen hierover in de toelichting op de balanspost 'Voorzieningen' wordt vermeld.

Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra
Onderhoud
Belastingen
Verzekeringen
Energie en water
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen
Overige kosten

10.200 10.167 9.554
10.200 10.167 9.554

2.000 1.189 189
800 942 771

2.200 2.948 3.720
10.900 10.239 15.839
12.000 62.755 22.000

4.000 3.571 6.301
31.900 81.644 48.820

700 - -
700 535 762
200 -206 146

1.500 767 1.092
- - -3.750

600 1.241 666
3.700 2.337 -1.084
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Begroting
2021

Rekening
2021

Rekening
2020

Pastorieën bewoond door predikant
Onderhoud
Belastingen
Verzekeringen
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen
Overige kosten

De overige kosten betreffen de huur van de woning aan Het Schieven in Warnsveld in de
hoedanigheid van pastorie. Vanwege de verhuizing van een van de predikanten naar een
koopwoning, is de huur van de woning per 1 juli opgezegd.

Niet-monumentale orgels
Onderhoud
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen
Overige kosten

Het reguliere onderhoud aan het orgel viel door enkele tegenvallers hoger uit. De overige kosten
betreffen een nagekomen kostenpost uit 2020. Als gevolg van die post is de dotatie aan de
voorziening met € 200 opgehoogd.

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen
en inventarissen
Overige bebouwde eigendommen
Onderhoud
Belastingen
Verzekeringen
Energie en water
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen
Overige kosten

Onbebouwde eigendommen
Onderhoud
Belastingen
Overige kosten

2.000 158 32
600 869 613
200 207 237

2.000 2.000 2.000
13.800 6.384 13.593
18.600 9.618 16.475

1.000 1.996 762
1.700 1.900 1.700

500 1.844 152
3.200 5.740 2.614

67.600 109.506 76.379

1.500 - -
500 633 506
300 421 339
200 409 147

- - -11.250
- 497 -

2.500 1.960 -10.258

100 82 -
3.100 2.880 2.813

- - 282
3.200 2.962 3.095
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Begroting
2021

Rekening
2021

Rekening
2020

Overige kosten (on)roerende zaken
Beheer derden
Inventarissen
Buffetten
Overige kosten

Afschrijvingen onroerende zaken,
installaties/invent.
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/
invent.
Niet-monumentale kerkgebouwen
Kerkelijke inventarissen
Niet-kerkelijke inventarissen

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Eigen predikanten
Afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage
predikantsplaatsen
Vaste onkostenvergoedingen
Vergoedingen op declaratiebasis

Overige kosten pastoraat
Preekvoorziening
Overige kosten pastoraat

Kerkelijk werkers
Salarissen en toeslagen
Pensioenpremies
Sociale lasten
Vergoedingen

3.000 3.704 2.146
- 751 -

3.500 1.228 1.477
- - 725

6.500 5.683 4.348

12.200 10.605 -2.815

1.400 1.834 1.784
- 1.817 249

1.200 269 -
2.600 3.920 2.033

140.400 140.419 142.800

- 1.350 1.000
1.000 445 671

141.400 142.214 144.471

2.000 811 1.595
2.000 - 64
4.000 811 1.659

15.400 15.365 22.810
1.600 1.631 3.106
2.600 2.729 3.838
1.800 2.024 3.096

21.400 21.749 32.850

166.800 164.774 178.980
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Begroting
2021

Rekening
2021

Rekening
2020

Kosten kerkdiensten en kerkelijke
activiteiten
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Kerkdiensten
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten
Overige kosten kerkdiensten en catechese
Wijkwerk en gemeenteavonden
Jeugdwerk
Pioniersplekken
Overige kosten kerkelijke activiteiten

Verplichtingen/bijdragen andere organen
Verplichtingen/bijdragen andere organen
Afdrachten voor quotum
Afdrachten voor de solidariteitskas

Salarissen en vergoedingen
Kosters
Salarissen en toeslagen
Pensioenpremies
Sociale lasten

Organisten en/of cantors
Salarissen en toeslagen
Pensioenpremies
Sociale lasten
Overige vergoedingen

Administratief personeel en overig personeel
Salarissen en toeslagen
Pensioenpremies
Sociale lasten
Overige vergoedingen

4.900 5.011 1.553
5.200 1.672 606
1.200 111 -
2.900 1.496 2.580
1.600 460 447
1.400 1.513 1.819
3.000 1.261 2.336

20.200 11.524 9.341

12.000 11.804 12.389
4.500 4.510 4.690

16.500 16.314 17.079

13.100 13.681 13.708
1.100 1.168 1.124
2.300 2.237 2.321

16.500 17.086 17.153

13.600 12.858 12.660
1.400 1.469 1.376
2.200 2.058 2.112
5.000 3.867 4.475

22.200 20.252 20.623

15.400 6.198 18.427
1.400 577 1.671
2.600 1.005 3.181

400 216 521
19.800 7.996 23.800
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Begroting
2021

Rekening
2021

Rekening
2020

Overige kosten personeel/vrijwilligers
Arbodienst/ziekteverzuim
Vergoedingen vrijwilligers
Overige kosten personeel
Overige kosten vrijwilligers

Kosten beheer, administratie en archief
Kosten beheer, administratie en archief
Bestuur
(Wijk)kerkenraad
Bureaubehoeften en drukwerk
Telefoon
Administratie en archief
Ledenregistratie
Jaarrekeningcontrole
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)
Publiciteit
Kerkblad
Overige kosten

In de kosten voor publiciteit is een bedrag van € 1.101 begrepen inzake een aanbetaling op de
nieuwe website van de kerk (samen met de Protestantse Gemeente Warnsveld-Leesten).

Rentelasten/bankkosten
Rentelasten/bankkosten
Rente bankschulden
Bankkosten
Overige rentelasten en bankkosten

De rente op bankschulden betreft de betaalde debetrente wegens 'te hoge' saldi.

4.500 4.654 4.757
- 711 -

500 339 428
1.000 1.092 386
6.000 6.796 5.571

64.500 52.130 67.147

700 717 289
- 529 430

5.000 6.727 6.781
1.500 1.775 1.355
3.000 3.247 3.276
1.200 971 1.522

- 316 -
500 552 547

1.500 2.152 2.343
5.600 5.705 5.370

100 481 205
19.100 23.172 22.118

- 1.316 153
1.000 1.068 1.933

- 9 9
1.000 2.393 2.095
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Begroting
2021

Rekening
2021

Rekening
2020

Afdrachten door te zenden collecten en
giften
Afdrachten door te zenden collecten en giften
Collecten van niet-diaconale aard

Incidentele lasten
Incidentele lasten
Incidentele lasten

Dit bedrag bestaat voor € 10.841 uit verkoopkosten van het pand Rodetorenstraat 30 / Kerkhof 3.
Voor € 91.113 betreft het dat deel van de kosten van de verbouwing van de voormalige
kosterswoning bij De Wijngaard boven de ontvangen subsidies terzake. De kerkenraad heeft
besloten het meerdere van de kosten ineens ten laste van het resultaat te brengen. Het restant
betreft de feitelijke verhuiskosten van het kerkelijk bureau van Kerkhof 3 naar Wilhelminalaan 3.

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen

Dit betreft de toevoeging aan de herwaarderingsreserve m.b.t. de pastorie aan de
Warnsveldseweg ad € 80.000, de vorming van een bestemmingsreserve van € 70.000 voor de
kosten van een pastoraal medewerker in de komende twee jaren en van een van € 15.000 voor
beeld- en geluidsapparatuur in De Wijngaard t.b.v. het streamen van kerkdiensten vanuit die kerk.

- - 324
- - 324

8.000 103.592 -
8.000 103.592 -

- 165.000 1.762.215
- - 1.808
- 165.000 1.764.023
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4 Staat van de vaste activa
Balans

01-01-2021 Afschrijvingen (Des-)
investeringen Herwaardering Balans

31-12-2021
Verzekerde

waarde WOZ-waarde

Onroerende zaken
Niet-monumentale kerkgebouwen
Kerkgebouw De Wijngaard
Schuur De Wijngaard
Verbouwing De Wijngaard
Verbouwing De Wijngaard
Waterfilter

Pastorieën bewoond door
predikant
Pastorie Warnsveldseweg 12
Huurwoning Het Schieven 12

Overige gebouwen
Woning Rode Torenstraat 30
incl. kerkelijk bureau

58.281 - - - 58.281 4.120.800 128.000
1.623 270 - - 1.353 0 0

0 - - - 0 - -
12.797 1.463 - - 11.334 0 0

456 101 - - 355 0 0
73.157 1.834 - - 71.323 4.120.800 128.000

314.000 - - 80.000 394.000 452.700 394.000
- 0 - - 0 0 0

314.000 0 - 80.000 394.000 452.700 394.000

- 0 - - 0 0 0
340.000 - -340.000 - 0 0 0
340.000 0 -340.000 - 0 0 0
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Balans
01-01-2021 Afschrijvingen (Des-)

investeringen Herwaardering Balans
31-12-2021

Verzekerde
waarde WOZ-waarde

Onbebouwde eigendommen
Branderhorst (1.64.50 ha)
Klein Jebbink (13.64.30 ha)
Voorslag (0,76.85 ha)
Doornweide (2.68.90 ha)
Remmelinksdijk (2.61.90 ha)
Branderhorst (18.98.95 ha)
Opbrengst pacht

Balans
01-01-2021 Afschrijvingen (Des-)

investeringen Herwaardering Balans
31-12-2021

Verzekerde
waarde

Installaties en inventarissen
Installaties in kerkelijke gebouwen
Warmte terugwin-installatie
Groepenkast
CV-ketel

60.888 - - -583 60.305 - 60.306
505.064 - - -4.912 500.152 - 500.152

28.450 - - -277 28.173 - 28.173
97.611 - - -2.421 95.190 - 95.191
96.955 - - -943 96.012 - 96.013

702.991 - - -6.836 696.155 - 696.155
- 0 - - 0 - 0

1.491.959 0 - -15.972 1.475.987 - 1.475.990

4.618 470 - - 4.148 -
3.016 307 - - 2.709 -
7.046 716 - - 6.330 -

14.680 1.493 - - 13.187 -
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Balans
01-01-2021 Afschrijvingen (Des-)

investeringen Herwaardering Balans
31-12-2021

Verzekerde
waarde

Inventarissen in kerkelijke
gebouwen
Liturgische tafel

Inventarissen in overige
gebouwen
Kopieerapparaat
Vouwmachine
Museale boekencollectie in de
Iibrijes

Niet-monumentale orgels
Leeflangorgel De Wijngaard

1.282 324 2.612 - 3.570 -
1.282 324 2.612 - 3.570 -

0 227 1.512 - 1.285 -
- 42 835 - 793 -

- 0 0 - 0 113.000

0 269 2.347 - 2.078 113.000

1 - - - 1 592.900
1 - - - 1 592.900
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