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ELS COMPTES DE LA PARRÒQUIA 

CORRESPONENTS AL QUART TRIMESTRE DEL 2012 

 
Presentem els comptes de la parròquia corresponents al quart 

trimestre del 2012. Veureu que el saldo final del trimestre és positiu: 

1.744,79 euros. I el saldo final de tot l’any també: a 31 de desembre 

del 2012, a “La Caixa” la parròquia hi tenia un saldo de 7.229,11 
euros. En el dia d’avui, aquest saldo ja és més petit perquè, durant 

aquest mes de gener hi ha hagut despeses que constaran, 

evidentment, en els comptes que presentarem en el primer trimestre 

del 2013. Amb tot, com que podem anar fent front a les despeses 
ordinàries de la parròquia (llum, aigua, gasoil, reparacions, etc.) i no 

tenim deutes, hem d’estar contents.  

 

En el capítol d’entrades hi ha tres quantitats que sobresurten: les 
col·lectes ordinàries, els lloguers dels pisos i una quantitat  que ens 

van retornar de l’aigua (a l’agost passat, hi va haver una fuita d’aigua 

als baixos de la rectoria i ens va arribar una factura de 903,25 euros; 

després de fer les gestions corresponents, la companyia d’aigües  ens 

va anul·lar la factura esmentada i ens ha fet una nova factura amb 
una rebaixa important, que caldrà pagar a finals de gener del 2013). 

En el capítol de despeses, sobresurten dues quantitats: la d’aigua 

(per la raó que ja hem indicat abans) i l’altra quantitat important és 

la que hem de lliurar al Fons comú diocesà, com cada trimestre.  
 

Tal com ens vam proposar a començament d’any, durant aquest any 

2012, no s’ha fet cap despesa extraordinària i això explica que 

tinguem un saldo positiu.  
 

Ara, a finals de gener, la despesa més important que haurem de fer 

és la de gasoil per a la calefacció de l’església. La darrera vegada que 

vam omplir el dipòsit va ser el 13 de setembre del 2012. 

 
I no res més. Moltes gràcies per la vostra col·laboració i la vostra 

generositat. 

   

El mossèn 
 

 

  

 
  



 

 

ESTAT DE COMPTES QUART TRIMESTRE 2012 

                                 E N T R A D E S     

Col·lectes     2.413,15 

Col·lecta DOMUND     617,61 

Col·lecta GERMANOR     614,60 

Donatius Vitrines     85,00 

Llum Vitrines     19,00 

Caixeta obres parroquials     195,67 

Lloguers pisos     1.390,00 

Donatius     420,00 

Esgésia Pietat - Llantions i donatius   100,00 

Llantions     159,99 

Intencions de Misses     470,00 

Full Diocesà i Parroquial     128,27 

Celebracions     120,00 

Devolució aigua (Sorea)     1.003,25 

Llibres Catequesi     75,00 

Donatiu Parròquia (Funeral)     27,67 

Capelletes Sgda. Família     80,41 

Càritas     95,50 

Mans Unides     95,50 

Total d'entrades     8.110,62 

                                S O R T I D E S     

Aigua     1.042,85 

Electricitat     154,76 

Misses celebrades     400,00 

Pa i Vi Eucaristia     31,00 

Catequesi     320,33 

Reparacions i manteniment     323,86 

Telèfon     80,25 

Full Diocèsà i Full Parroquial   240,33 

Llantions     58,08 

Ciris     20,00 

Despeses financeres     45,60 

Col·lecta DOMUND     617,68 

Col·lecta GERMANOR     614,60 

Mans Unides     95,50 

Càritas     95,50 

Alarma Vitrines     176,66 

Varis     229,85 

Fons Diocesà     1.754,94 

Material Oficina     64,04 

Total de sortides     6.365,83 

        

Saldo Caixa 30.09.2012     5.484,32 

  Entrades 8.110,62   

  Sortides 6.365,83   

  Saldo positiu   1.744,79 

Saldo Caixa 31.12.2012     7.229,11 


