
Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen

gevestigd te Wijchen

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2018 31 december 2017

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen 642.569 656.749 

Inventaris 5.349 - 

647.918 656.749 

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Handelsgoederen 17.540 12.050 

17.540 12.050 

Liquide middelen 428.529 407.046 

1.093.987 1.075.845 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Balans per 31 december 2018

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen jaarrekening 2018 pagina 1 van 6



Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen

gevestigd te Wijchen

PASSIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2018 31 december 2017

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 960.871 936.394 

960.871 936.394 

Voorzieningen

Groot onderhoud 120.000 120.000 

120.000 120.000 

Langlopende schulden

Overige langlopende schulden 11.513 14.013 

11.513 14.013 

Crediteuren - 1.174 

Belastingen en sociale lasten 1.603 989 

Overlopende passiva - 3.275 

1.603 5.438 

1.093.987 1.075.845 

R.J.J. van der Post, voorzitter                              T Moerlie - Lalbahadoersing, secretaris

J. Lalbahadoersing, penningmeester

D Moerlie               S. Raghoebar               A.S. Lalbahadoersing

Wijchen, 20 juni 2019

Balans per 31 december 2018

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 2018 2017

Baten 77.019 95.803 

Directe lasten (10.167) (8.977)

Baten -/- directe lasten 66.852 86.826 

Afschrijvingskosten 14.666 - 

Overige bedrijfskosten:

Huisvestingskosten 16.365 21.026 

Verkoopkosten 8.553 8.982 

Algemene kosten 2.521 2.483 

Andere kosten - 2.080 

Som der exploitatielasten 42.105 34.571 

Exploitatieresultaat 24.747 52.255 

Rentelasten en soortgelijke kosten (268) (758)

Financiële baten en lasten (268) (758)

Resultaat 24.479 51.497 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

R.J.J. van der Post, voorzitter                              T Moerlie - Lalbahadoersing, secretaris

J. Lalbahadoersing, penningmeester

D Moerlie               S. Raghoebar               A.S. Lalbahadoersing

Wijchen, 20 juni 2019

Staat van baten en lasten 2018 Staat van baten en lasten 2018
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Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen

gevestigd te Wijchen gevestigd te Wijchen

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Wijchen

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

41057659

Activiteiten

Vestigingsadres

Stationslaan 18

6602 BP Wijchen

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen

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 niet 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.

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

De organisatie heeft als SBI-code 94997 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.

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen jaarrekening 2018 pagina 4 van 6



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

Inventaris

Voorraden

Handelsgoederen

Liquide middelen

Voorzieningen

Groot onderhoud

Langlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Directe lasten

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 voorziening groot onderhoud betreft te verwachten toekomstige uitgaven aan onderhoud, gebaseerd op een

onderhoudsplan. De kosten worden in voorafgaande jaren van onderhoud zo gelijkelijk mogelijk verdeeld tot aan de

datum van de uitgaven.

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen

alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens

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

voorzieningen voor incourante voorraden.

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

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

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 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 netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor

geleverde goederen en diensten.

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na

ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).
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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

Afschrijvingskosten

Overige bedrijfskosten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

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.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. De effecten kunnen

worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake

geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de operationele kasstroom.

Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de financieringskasstroom. Betaalde interest kan

ook onder de operationele kasstroom worden opgenomen.

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de investeringskasstroom, voor

zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze

groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt

voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor

het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

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

Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.
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