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Jaarrekening Diaconie 2020

exploitatie 2020

Toelichting
In maart 2020 kwam er vanwege corona een voorlopig einde aan de kerkdiensten zoals we
die gewend waren. De collectes werden al snel alleen nog maar digitaal gehouden. Uit de
jaarrekening blijkt dat de collecte inkomsten ondanks deze nieuwe en voor niet iedereen
even toegankelijke manier van collecteren, toch ongeveer gelijk zijn gebleven aan het jaar
ervoor. Een gevolg van deze digitale collectes is dat het minder makkelijk te bepalen is welk
collecte doel welk bedrag heeft opgebracht. Veel donateurs benoemen in hun omschrijving
geen doel of collectedatum. Per gift is geprobeerd na te gaan waar deze voor bedoeld was.
Als er geen duidelijk doel benoemd was is de gift toegewezen aan algemeen diaconie. Wat
blijkt is dat deze inkomsten van in totaal ca. 55 donateurs afkomstig zijn. Over het algemeen
zijn er in deze jaarrekening geen grote onvoorziene verschillen met de inkomsten en
uitgaven van vorig jaar.

balans

De balans geeft de bezittingen en de schulden weer van de diaconie. Aan de activazijde
staan de beleggingen, bankrekeningen en spaarrekeningen van de diaconie. De passiva
bevat de reserves. Na verwerking van het negatieve resultaat 2020 resteert een eigen
vermogen van € 239.687,-

omschrijving 2019 begroting 2020 2020
opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 0 15 0
opbrengsten levend geld 6.393 7.200 6.738
door te zenden collecten en giften 11.751 10.900 5.520
totaal baten 18.144 18.115 12.257,75

Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 20 90 381
Verplichtingen/bijdragen andere organen 1.558 1.495 1.583
Kosten beheer, administratie en archief 112 200 506
Rentelasten/bankkosten 173 150 176
Diaconaal werk plaatselijk 9.071 10.900 8.552
Diaconaal werk regionaal/landelijk 0 250 0
Diaconaal werk wereldwijd 1.000 250 400
afdrachten door te zenden collecten en giften 11.751 10.900 5.656
totaal lasten 23.685 24.235 17.253

saldo baten en lasten -5.541 -6.120 -4.995

Incidentele baten 46.830 0 0
Incidentele lasten 0 0 0
totaal inc baten en lasten 46.830 0 0

omschrijving beginbalans eindbalans
liquide middelen 243.142 236.257
vorderingen 7.956 5.460
totaal activa 251.098 241.717

reserves 203.393 244.682
resultaat boekjaar 41.290 -4.995
kortlopende schulden 6.416 2.030
totaal passiva 251.098 241.717


