Samenstellingsverklaring

Opdracht
Wij hebben het financieel verslag 2019 (opgenomen in pagina 1 tot en met 14) van het College
Diakenen van de Protestantse Gemeente Rijnwaarden, bestaande uit de balans per 31 december
2019 en de staat van baten en lasten 2019 met de toelichting, samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor de samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het College
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het College.
Verantwoordelijkheid van het administratiekantoor
Het is mijn verantwoordelijkheid als administrateur/boekhouder om de door het College
verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht en de daarbij
geldende gedrags- en beroepsregels.
In overeenstemming met de geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden
mijn werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het
samenvatten van de financiële gegevens. De aard van mijn werkzaamheden is zodanig dat ik
geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kan verstrekken.
Bevestiging
Op basis van de aan mij verstrekte gegevens heb ik de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de grondslagen van waardering en resultaatbepaling, zoals gebruikelijk is
bij uw College.
De verklaring heeft betrekking op het financieel jaarverslag 2019, sluitende met een negatief
ald an ink m en en i ga en an 2.555,--.
Administratiekantoor Ikink V.O.F.

P.H.A. Ikink
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Batenrekeningen (inkomsten) rekening 2019
Overige opbrengsten onroerende zaken
Ontvangen interest bank
Interest obligaties en pandbrieven minus kosten
Ontvangen interest SKG
Kerkcollecten
Giften
Inkomsten totaal

€
€

Lastenrekeningen (Uitgaven) rekening 2019
Diaconaal werk plaatselijk
Diverse kosten
Jeugdwerk
Ouderenwerk
totaal

7.745
65
2.520
346
3.268
0
13.944

1.038
0
964
2.002

Diaconaal werk landelijk en wereldwijd
Afgedragen collecten (diaconaal aandeel)
Bijdrage andere instellingen
totaal

555
7.294
7.849

totaal

40
93
1.112
-1.245

Verplichtingen / bijdragen
Quotum Federatie Diaconieën
Bijdrage I.K.A. Achterhoek/de Liemers
Quotum diaconaal PKN
Solidariteitsfonds Rijnwaarden

€

Kosten kerkdiensten
Bijdrage kosten kerkdiensten
Overige kosten kerkdiensten

€
€

totaal

200
1.440
1.640

totaal

1.668
1.668

totaal

1.028
465
602
2.095

Uitgaven totaal

16.499

Lasten onroerende zaken
Belastingen, verzekeringen en overige

Algemeen organisatie
Kosten beheer en administratie
Bank- en rentekosten
Afschrijvingen
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