Jaarrekening Gereformeerde kerk te Rotterdam 2015
Inleiding
Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de Gereformeerde kerk te Rotterdam. Een jaar waarin
er het nodige is gebeurd in de kerk. Zo hebben we een nieuwe dominee, is de BMVier fors
verbouwd als gevolg van samenwerking met Wijkpastoraat en vierden we het 100 jarig
jubileum. Al deze zaken hebben zijn weerslag gevonden in deze jaarrekening. Tevens het
vermelden waard dat de financiën van het nieuw kerkelijk centrum vanaf 2015 integraal
onderdeel uitmaken van de jaarrekening van de kerk.
Verlies en winstrekening 2015

tabel 1: verlies en winstrekening 2015

Toelichting verlies en winstrekening
De vaste vrijwillige bijdrage is in 2015 helaas verder gedaald. Deze trend is al meerdere
jaren zichtbaar en zet zich ook in 2015 door. In 2015 heeft de kerk een erfenis ontvangen,
waardoor de giften hoger liggen dan begroot. De vermogensopbrengsten zijn lager dan
in 2014, als gevolg van dalende rente percentages en een minder goed beursjaar dan 2014.
In de overige inkomsten zijn de bijdragen verwerkt van het 100 jarig jubileum en
inkomsten van bazar, geraniummarkt en oliebollenverkoop.
De lasten voor gebouwen waren hoger door de renovatie van het orgel in 2015. De overige
kostenposten zijn redelijk conform begroting verlopen. Enige uitzondering hierop betreft de
post overig. Hierop zijn de kosten van de verbouwing van de BMvier (bijna € 50.000) en de
afwikkeling van opheffing van Stichting de wijkplaats verantwoord. Deze stichting beheerde
de Tidemanstraat 18 voor de kerk. De stichting is eind 2015 opgehouden te bestaan,
waardoor een deel van de lasten voor rekening van de kerk zijn gekomen.
De correctie voorgaande jaren is positief door het opnemen van de rekening van het
nieuw kerkelijk centrum in de jaarrekening (ongeveer € 24.000) en het opheffen van de
eigen bankrekening van de kerktelefoon. Het saldo op deze rekening betrof € 13.827.
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Balans 2015

tabel 2: balans 2015

toelichting balans
Begin 2015 had de kerk nog een 2 tal langlopende leningen bij de Stichting Rotterdam. Deze
leningen zijn gedurende 2015 afgelost. De stichting bood bij aflossing van de lening een
korting aan van 30%. Hierdoor werd het zeer aantrekkelijk om de lening af te lossen. In de
balans komt de aflossing terug door het naar nul gaan van de langlopende schulden en
het afnemen van de materiële vaste activa. Aan materiële vaste activa staan eind 2015
voor € 1,- elk nog de Bergsingelkerk, BMvier, Tidemanstraat, Het Zwaanshals en de beide
orgels op de balans. Het resultaat van afwaardering is wel dat het eigen vermogen van de
kerk met ruim € 33.000 meer is afgenomen.
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