De financiën van de NIGA in 2020

Gaarne wil ik u in het kort iets vertellen over de financiën van onze kerk in het jaar 2020.
De boekhouding van onze kerk bestaat uit euro’s en Turkse lira’s. De omrekenkoers eind 2020 was 1
euro is 9.09 Turkse lira’s. Begin 2020 was 1 euro 6,67 Turkse Lira’s. Hierdoor ontstaat er een
koersverschil. De verantwoording is in euro’s.
De rekening en verantwoording over 2020.
Door de Corona perikelen in dit jaar was de laatst gehouden eredienst op 8 maart 2020.
De toen aanwezige predikant is met spoed terug gegaan naar Nederland en verdere reiskosten zijn er
dat jaar niet gemaakt.
De inkomsten bestonden uit de volgende onderdelen: Bijdragen Gemeenteleden,€ 3267, in
vergelijking met 2019 (€ 3188.-) . Donateurs € 950,- (in 2019 € 705.-) we zijn dankbaar dat de
donateurs en de leden ons zijn blijven ondersteunen, hartelijk dank.
Collecten € 397.- (€ 1650.-) .
Giften € 585,- ( € 1845.-) .
De koffiepot heeft€ 13.-( € 64.-) opgebracht, dit is het netto bedrag, de uitgaven zijn er al af.
De uitgaven: De huur van de pastorie € 1537.-(€ 1339,-) ,
de reiskosten van de predikanten € 6.-(€ 2757,-) De geboekte terugreis minus een ontvangen
voucher die in 2019 was betaald.. Kosten eredienst, .€ 125.- (€1136,-), . Energiekosten en
communicatiekosten, gas water en licht, telefoon en internet van de pastorie € 241.- (€ 373.-)
resp. € 147.- (€ 266, ).
Kantoorkosten, printer cartridges, papier etc.€ 46.- (€ 186.-). Diverse kosten, zaken die niet onder de
bovengenoemde posten kunnen worden opgenomen, € 417.- (€ 460,-)
De inventaris pastorie € 71.- ( €1045.-)
Over het jaar 2020 was het resultaat € 1670 .- positief, als gevolg van het feit dat alleen de vaste
lasten doorliepen en de variabele veel lager, dit bedrag wordt bijgeschreven op de Balans waarmee
we nu verder gaan.
De Balans per 31 december 2020.
U ziet Activa en Passiva, de activa zijn de bezittingen, het kas- en banksaldo, de passiva de bronnen
waarmee dit gefinancierd is en het eigen vermogen.
Eind 2020 was het eigen vermogen € 5939.- ( 4269.-).
Schulden op korte termijn, Rekening courant Diaconie, geld van de diaconie wat op de
bankrekening van de kerk staat, en te betalen accountantskosten.

Rekening en verantwoording Diaconie 2020

Inkomsten, Collecten € 145 (€ 1138,-)
Activiteit € 57.-M.B. maakte sieraden.
Bankrente € 35,-(€ 82.-)is bij de NIGA verantwoord..
Lasten/uitgaven.
Projecten diaconie, Omdat de scholen in die periode gesloten waren is er dit jaar geen
schoenenproject geweest, wel enkele kleinere projecten. € 325.- ( € 958.-)
De Balans per 31 december 2020

Activa,
kas, bank en rekening courant NIGA, totaal € 9439.-(€ 9545.-).
Passiva, het eigen vermogen van eind 2020 is afgenomen met het resultaat van 2020 en is nu totaal
€ 9439,-.

Ik hoop u met deze uiteenzetting wat meer duidelijkheid te hebben gegeven in de financiën van de
Niga, als u vragen hierover heeft verneem ik dat gaarne.

Ernst H.F. Meijer
Penningmeester

