
Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen

gevestigd te Wijchen

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2015 31 december 2014

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen 656.749 671.149 

656.749 671.149 

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Handelsgoederen 17.000 35.000 

17.000 35.000 

Vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 1.500 887 

1.500 887 

Liquide middelen 294.381 235.980 

969.630 943.016 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Balans per 31 december 2015
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Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen

gevestigd te Wijchen

PASSIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2015 31 december 2014

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 820.120 787.866 

820.120 787.866 

Voorzieningen

Groot onderhoud 120.000 107.288 

120.000 107.288 

Langlopende schulden

Overige langlopende schulden 26.714 45.514 

26.714 45.514 

Crediteuren 540 - 

Belastingen en sociale lasten 526 618 

Overlopende passiva 1.730 1.730 

2.796 2.348 

969.630 943.016 

R.J.J van der Post, voorzitter

J. Lalbahadoersing, penningmeester

D. Moerlie               M.D. Dool               S.  Raghoebar

Wijchen, 8 juli 2016

Balans per 31 december 2015

Kortlopende schulden en overlopende 

passiva
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Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen

gevestigd te Wijchen gevestigd te Wijchen

(in euro's)

Toelichting 2015 2014

Baten 110.636 129.511 

Directe lasten (2.669) (6.635)

Baten -/- directe lasten 107.967 122.876 

Afschrijvingskosten 14.400 14.400 

Overige bedrijfskosten:

Huisvestingskosten 29.660 32.028 

Mandir kosten 9.350 11.001 

Algemene kosten 2.327 1.381 

Som der exploitatielasten 55.737 58.810 

Exploitatieresultaat 52.230 64.066 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 524 166 

Financiële baten en lasten 524 166 

52.754 64.232 

Buitengewone lasten (2.500) - 

Buitengewoon resultaat (2.500) - 

Resultaat 50.254 64.232 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

R.J.J van der Post, voorzitter

J. Lalbahadoersing, penningmeester

D. Moerlie               M.D. Dool               S.  Raghoebar

Wijchen, 8 juli 2016

Staat van baten en lasten 2015 Staat van baten en lasten 2015

Resultaat uit gewone exploitatie
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Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen

gevestigd te Wijchen gevestigd te Wijchen

Activiteiten

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen

Voorraden

Handelsgoederen

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Voorzieningen

Groot onderhoud

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een

voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de

vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

De stichting heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van:

Het behouden en promoten van de VEdische Filosofie; een bijdrage leveren aan een betere samenwerking door de

universele kernwaarden zichtbaar en overdraagbaar te maken; het bieden van geestelijke zorg voor zowel gezin als het

individu.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de

direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

De handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel - indien lager - de marktwaarde. Een

voorziening voor incourantheid is, zonodig, in mindering op de waarde gebracht.

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van

historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gewijzigd ten opzichte van

vorig jaar en zijn als volgt.

De gebouwen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na

ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. De terreinen en gronden worden gewaardeerd

tegen verkrijgingprijs. Op terreinen en gronden vindt geen afschrijving plaats.

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

De voorziening groot onderhoud betreft te verwachten toekomstige uitgaven aan onderhoud. De kosten worden in

voorafgaande jaren van onderhoud zo gelijkelijk mogelijk verdeeld tot aan de datum van de uitgaven.
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Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen

gevestigd te Wijchen gevestigd te Wijchen

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Langlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Directe lasten

Afschrijvingskosten

Overige bedrijfskosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Buitengewone baten en buitengewone lasten

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve

rentevoet.

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd groter dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat

wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een

specificatie opgenomen.

Onder baten wordt verstaan de van derden ontvangen bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen

en diensten.

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en

worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

De buitengewone baten en buitengewone lasten betreffen resultaten, die niet uit de normale bedrijfsuitoefening

voortkomen en  incidenteel van aard zijn.

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde,

respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke

zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Onder directe lasten van de baten wordt verstaan de aan de bate direct toe te rekenen inkoopwaarde. Tevens zijn,

indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen

voorzieningen voor incourante voorraden.
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