
Přehled hospodaření za rok 2012 Přehled dárců dle výše darů (salárů)
Náklady více než 20000 Kč 1 člen
z toho: energie 10001-20000 3

opravy a údržba 5001-10000 14
telekomunikace 3001-5000 11
služby spojené s pořádanými akcemi 2001-3000 20
ostatní služby 1001-2000 34
mzdy 501-1000 30
spotřeba kancel. materiálu 101-500 59
dataprojektor, koberec za kostelem 100 a méně 20
občerstvení při akcích celkem sboru přispělo 192 členů
celocírkevní repartice průměrný dar na jednoho dárce:
seniorátní repartice
personální fond Přehled jiných, než sborových sbírek: 60024
odpisy z toho:
ostatní náklady na tisk ČCE a jinou publikační činnost 1290

Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty 5555
Výnosy pro Diakonii 1905
z toho: sborové sbírky solidarity sborů 2010

dary tuzemské pro Evagelickou akademii 3000
dary zahraniční pro sociální a charitativní pomoc 2536
salár Jubilejní toleranční dar 2150
příjmy z pronájmu pro bohoslovce a vikariát 4031
dotace Pro etiopské ženy, krajany ve vých. Evropě, Sýrii 11848
příspěvek na energie Martin Fér Sbírka darů Jeronymovy jednoty 22120
ostatní příjmy - příspěvky na tábor a ostat. Seniorátní sbírka na Středisko Diakonie v Libici 3579

Hospodaření našeho sboru bylo v roce 2012 úspěšné.

Velké díky patří Vám všem členům sboru za Vaši obětavost, dále patří díky našemu bratru faráři Martinu Férovi, který s úspěchem shání dotace a granty.
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Kromě běžných výdajů sboru jako jsou úhrady personálního fondu ,repartic, úhrady energií, spotř. materiálu a služeb byla v roce 2012 zaplacena první splátka půjčky 
Jeronymově jednotě ve výši 43 tis. korun.
Dále se podařilo z našich příjmů částečně splatit půjčku Salvátorskému sboru a to ve výši 40 tis. Kč.
Z dotací od města Poděbrady byla hrazena jednak běžná spotřeba sboru, dále čátečně tábor pořádaný pro děti, evangelická pouť, pořídily se nové zpěvníky, pracovní 
materiály pro děti apod.
S částečným přispěním nadace Věry Třebické Řivnáčové byl zakoupen nový dataprojektor.
Ze zahraničního daru se podařilo vyměnit venkovní dveře do kuchyňky. 
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