Financiële verantwoording Gtime City Church 2016

Balans per 31 december 2016
Activa
Vaste activa:
IT apparatuur/inventaris
Muziek apparatuur/inventaris
Inventaris overig

1.620,01
4.201,69
316,67

Vlottende Activa:
ING

4.528,19

Totaal activa

In euro

Passiva
Eigen vermogen

10.666,56 Totaal passiva

In euro
10.666,56

10.666,56

Staat van baten en lasten over 2016
Baten
Tienden, offerandes etc. etc.
Som der baten

In euro
23.046,16
23.046,16

Lasten
Afschrijving IT apparatuur/inventaris
Afschrijving muziek apparatuur/inventaris
Afschrijving inventaris overig
IT-kosten
Uitgaande giften
Huur gebouw
Overige huisvestingskosten
Zondagsdienst (alles behalve de catering)
Catering kosten
bankkosten
Som der lasten
Saldo (positief)

In euro
810,46
1.279,35
158,33
77,95
1.950
5.302,55
216,79
1.351,24
1.048,17
184,76
12.379,60
10.666,56

Toelichting Balans en staat van baten en lasten Gtime City Church 2016
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor
hun activiteiten. Zo ook Gtime City Church. Het grootste percentage van de inkomsten van Gtime City
Church komt voort uit bijdragen tijdens de samenkomsten van en het (digitaal) overmaken van
giften door vrienden en bezoekers.
We zijn dankbaar dat het eerste jaar van Gtime City Church, dat liep van 1 april tot 31 december
2016, zo goed verlopen is. Financieel hebben we het jaar met een positief saldo mogen afsluiten. Dit
is bijzonder te noemen omdat we geen startkapitaal hadden en geconfronteerd werden met
behoorlijke investeringen op het gebied van muziek en IT. Ook de zaalhuur en het bekostigen van alle
activiteiten waren behoorlijk kostenposten. Desondanks waren we in staat om ongeveer 10% van
onze inkomsten ook weer weg te schenken aan goede doelen (met ANBI-status), de zogenaamde
uitgaande giften.
We zien zowel groei in het aantal vrienden dat de zondagse bijeenkomsten bezoekt en deelneemt
aan activiteiten als groei in inkomsten. Het beleidsplan is leidend in hoe de doelen worden
verwezenlijkt, hoe de activiteiten worden georganiseerd en vormgegeven en hoe deze worden
gefinancierd (zie beleidsplan).
Het eigen vermogen is te beschouwen als vrij vermogen omdat er (nog) geen voorzieningen zijn
getroffen.
Van het totaal vermogen was een gedeelte beschikbaar als werkkapitaal; € 3328,19, het saldo op de
ING rekening € 4528,19 minus een bankgarantie van € 1.200,- die is afgegeven ten gunste van de
verhuurder van de zaal.
De verwachting is dat de investeringen voor de huidige locatie niet zullen toenemen en bij het
huidige peil van maandelijkse inkomsten het positief saldo verder zal toenemen. Dit is ook
noodzakelijk omdat binnen afzienbare tijd de locatie te klein wordt en we moeten uitwijken naar iets
ruimers en dus iets duurders. In een ruimte die twee tot drie keer groter wordt zal de huur fors hoger
worden en zullen nieuwe investeringen nodig zijn.
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