
Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen, te Wijchen

Samenstellingsverklaring afgegeven  Pagina 1 van 5

Balans per 31 december 2020

Activa 

(Voor voorstel resultaatbestemming) 31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € € € 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 614.209   628.389   

Andere vaste bedrijfsmiddelen 4.427   5.349   

618.636   633.738 

Vlottende activa 

Voorraden 

Winkel voorraad 10.300   11.900   

10.300 11.900 

Liquide middelen 
  478.740   460.687 

Totaal 1.107.676 1.106.325 
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Passiva 

(Voor voorstel resultaatbestemming) 31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € € € 

Eigen vermogen 

Stichtingskapitaal 976.776   975.288   

976.776 975.288 

Voorzieningen 

Voorziening groot onderhoud 120.000   120.000   

120.000 120.000 

Langlopende schulden 

Andere obligaties en onderhandse 

leningen 10.900   10.900   

10.900 10.900 

Kortlopende schulden 

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen -   137   

- 137 

Totaal 1.107.676 1.106.325 



Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen, te Wijchen

Samenstellingsverklaring afgegeven  Pagina 3 van 5

Staat van baten en lasten over 2020 

2020 2019 

  € € 

Baten 44.429 65.798 

Som der exploitatiebaten 44.429 65.798 

Inkopen 3.133 5.268 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 

Afschrijvingen materiële vaste activa 15.696 15.581 

Overige bedrijfskosten 

Huisvestingskosten 16.531 16.181 

Mandir kosten 1.813 8.534 

Algemene kosten 5.123 5.237 

Som der exploitatielasten 42.296 50.801 

Exploitatieresultaat 2.133 14.997 

Financiële baten en lasten 

Rentelasten en soortgelijke kosten -645 -580 

Resultaat 1.488 14.417 

Resultaatbestemming 

Stichtingskapitaal 1.488 14.417 

Bestemd resultaat 1.488 14.417 
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Algemene toelichting

Naam rechtspersoon 

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir 

Wijchen 

Rechtsvorm Stichting 

Zetel rechtspersoon Wijchen 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 41057659 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen, statutair gevestigd te Wijchen 

bestaan voornamelijk uit: Het behouden en promoten van de Vedische Filosofie en het beheren van een 

Hindoe tempel. 

Locatie feitelijke activiteiten 

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Wijchen. 

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 

Stichting Jai Hanuman Shree Raam Mandir Wijchen zich verschillende oordelen en schattingen die 

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van 

het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen 

inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 

jaarrekeningposten. 
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Grondslagen voor financiële verslaggeving 

Algemeen 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en 
de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad 
voor de jaarverslaggeving. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en 

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 

genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Grondslagen voor waardering activa 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 

worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 

percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

Voorraden 

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere 

marktwaarde. Deze lagere marktwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 

Grondslagen voor waardering passiva 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante waarde 

van die uitgaven. 

Overige voorzieningen 

Tenzij anders vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de 

uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen. 

Langlopende schulden 

Renteloze leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Grondslagen voor baten en lasten 

Baten 

Onder baten wordt verstaan de ontvangsten in het boekjaar onder aftrek van de over de baten geheven 

belastingen. 

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 


