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ACCOUNTANTSRAPPORTAGE

ACCON AVM ACCOUNTANTS B.V.
KVK NUMMER 09173926

LAAN VAN WESTROIJEN 2B
4003 AZ TIEL
TEL 073 – 649 66 77
FAX 073 – 649 66 70
WWW.ACCONAVM.NL

Aan het bestuur van
Stichting Dhammakaya Nederland
Koningstraat 47
6654AA Afferden

Kenmerk: ROT/18.105
Behandeld door: Tiel
Datum: N.A-1
Betreft: Jaarrekening 2018

Geachte bestuurders,
Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 710.411 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -5.513,
samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Dhammakaya Nederland, te Afferden is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de
winst-en-verliesrekening over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met de grondslagen in het rapport. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het
gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening
globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting
Dhammakaya Nederland. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons
in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid
van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
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Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

-3-

Rapport inzake de jaarrekening 2018
van Stichting Dhammakaya Nederland, te Afferden

3

ALGEMEEN

3.1

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Dhammakaya Nederland bestaan voornamelijk uit het bevorderen en in stand
houden van het Theravada Boeddhisme in het algemeen, en Dhammakaya-meditatie in het bijzonder.
3.2

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
- S. Oudenampsen (Penningmeester)
- P.V. Vingvorn (Secretaris)
- P.W. Treenet (Voorzitter)
- P.K. Rattanawan (Bestuurslid)
- P.N. Jaesungnnern (Bestuurslid)
- P.S. Boonake (Bestuurslid)
- C.M. Geus (Bestuurslid)
3.3

Statutaire mutaties na oprichting

De onderneming is gestart per 04-08-2014
3.4

Huisvesting

De onderneming is gevestigd aan de Koningstraat 47 te Afferden.
Wij vertrouwen erop aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
accon avm accountants b.v.
Namens deze:

J.P.M.M. van Kuppeveld AA
Directeur Accountancy
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- Balans
- Winst-en-verliesrekening
- Toelichting op de jaarrekening
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na verwerking van het verlies)

31 december 2018
€

€

31 december 2017
€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

(1)

Gebouwen en -terreinen
Inventaris

641.300
25.512

641.300
23.875
666.812

665.175

666.812

665.175

43.599

50.749

710.411

715.924

Vlottende activa
Liquide middelen

Samenstellingsverklaring afgegeven

(2)
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31 december 2018
€

31 december 2017

€

€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen

(3)

Overige reserves
Bestemmingsreserve

Kortlopende schulden

65.015
643.396
708.411

713.924

2.000

2.000

710.411

715.924

(4)

Overige schulden en overlopende
passiva

Samenstellingsverklaring afgegeven

70.528
643.396
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie
2018

Realisatie
2017

€

€

Baten
Overige baten

(5)

95.934

230.556

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

74
6.198
62.517
4.329
5.676
338
21.892

1.587
128.628
10.220
6.870
3.250
22.480

101.024

173.035

-5.090
-423

57.521
-318

-5.513

57.203

Lasten
Kosten van beheer en administratie
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Kantoorlasten
Autolasten
Verkooplasten
Algemene lasten

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

(13)

Saldo

Samenstellingsverklaring afgegeven
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Dhammakaya Nederland bestaan voornamelijk uit het bevorderen en in stand
houden van het Theravada Boeddhisme in het algemeen, en Dhammakaya-meditatie in het bijzonder.
De onderneming staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer
61525758.

Vestigingsadres
Stichting Dhammakaya Nederland (geregistreerd onder KvK-nummer 61525758) is feitelijk gevestigd op
Koningstraat 47 te Afferden.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs en
verminderd met de berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur, met
inachtneming van een eventuele restwaarde, eventuele toepassing van willekeurige afschrijvingen en de
aanwendingen van een herinvesteringsreserve op grond van fiscale regelingen. De afschrijvingen
bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs, dan wel een vast
percentage van de boekwaarde.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en
lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

Brutobedrijfsresultaat
Het brutobedrijfsresultaat bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in de voorraad gereed product en
goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige
bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere
externe kosten.

Afschrijvingen
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 residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op gebouwen wordt niet afgeschreven.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA
1. Materiële vaste activa
Gebouwen
en terreinen Inventaris
€

Totaal

€

€

Boekwaarde per 1 januari 2018
Investeringen
Afschrijvingen

641.300
-

23.875
7.835
-6.198

665.175
7.835
-6.198

Boekwaarde per 31 december 2018

641.300

25.512

666.812

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

641.300
-

33.297
-7.785

674.597
-7.785

Boekwaarde per 31 december 2018

641.300

25.512

666.812

Afschrijvingspercentages
%
Gebouwen en -terreinen
Inventaris

0
20

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2018

31-12-2017

€

€

2. Liquide middelen
ABN AMRO 42.25.52.593
Kas

Samenstellingsverklaring afgegeven
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22.114
21.485

32.548
18.201

43.599

50.749

Rapport inzake de jaarrekening 2018
van Stichting Dhammakaya Nederland, te Afferden

PASSIVA
2018

2017

€

€

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

70.528
-5.513

13.325
57.203

Stand per 31 december

65.015

70.528

31-12-2018

31-12-2017

€

€

643.396

643.396

Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is gevormd ter aanzien van de aankoop van het pand in de Koningstraat 45 en
47 te Afferden. De bestemming van deze gelden is door het bestuur zo vastgesteld. Afschrijvingen aan
het pand komen ten laste van de bestemmingsreserve.

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva

2.000

2.000

2.000

2.000

Overlopende passiva
Accountantskosten

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
Realisatie
2018

Realisatie
2017

€

€

5. Overige baten
Ontvangen donaties

95.934

230.556

74

-

6.198

1.587

6.198

1.587

16.126
14.901
1.701
1.901
5.675
5.567
16.646
-

18.322
8.628
92.602
5.376
858
2.842

62.517

128.628

2.422
1.696
211

7.870
713
1.601
36

4.329

10.220

4.919
303
169
285
-

4.378
1.779
68
257
328
60

5.676

6.870

6. Personeelslasten
Bedrijfskleding
Bedrijfskleding

7. Afschrijvingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris

Overige bedrijfslasten

8. Huisvestingslasten
Huur onroerende zaak
Energiekosten
Onderhoud en renovatie
Onroerendezaakbelasting
Huur meubilair en sanitair
Assurantien onroerende zaken
Aanschaf meubilair en decoratie
Huur verwarming
Overige huisvestingskosten

9. Kantoorlasten
Kantoorbehoeften
Automatiseringslasten
Telefoon
Porti

10. Autolasten
Brandstof vervoermiddelen
Reparatie en onderhoud
Parkeerkosten
Huur auto
Overige autokosten
Boete vervoermiddel

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Realisatie
2018

Realisatie
2017

€

€

11. Verkooplasten
Promotie
Relatiegeschenk
Giften

338
-

772
763
1.715

338

3.250

2.420
2.942
4.554
1.802
3.312
6.862
-

3.703
22
3.990
5.365
2.291
1.005
4.655
1.449

21.892

22.480

-423

-318

12. Algemene lasten
Accountantslasten
Advieskosten
Verzekeringen
Voedsel & Drank
Ontvangst gasten
Reis- en verblijfkosten
Studiekosten
Overige algemene kosten
Vertalingen

13. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente- en bankkosten en aanvragen gemeente

Samenstellingsverklaring afgegeven
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OVERIGE TOELICHTING

Verwerking van het verlies 2018
Het verlies ad € 5.513 over 2018 is in mindering gebracht op de algemene reserve. Dit is reeds in de
jaarrekening verwerkt.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Afferden, <Vul datum in>

S. Oudenampsen

P.V. Vingvorn

P.W. Treenet

P.K. Rattanawan

P.N. Jaesungnern

P.S. Boonake

C.M. Geus

BIJLAGEN
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OVERZICHT VASTE ACTIVA
Mutatie
herinvest.
AanCu-reserve
AanCuschaffings mulatieve
2018 en/ schaffings mulatieve
-waarde afschrijvingBoekwaarde
Desof
-waarde afschrijvingBoekwaarde
verkoopPerper
per
per
Investering investeringAfschrijving Extra
per
per
per
Omschrijving
2018
2018
2018 afschrijving resultaat 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2018 centageRestwaarde
1-1-2018
1-1-2018 1-1-2018
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

overige goodwill
inventaris
378.674.884.869.715
868.776.151.737.552
373.401.450.377.951
-375.134.899.266.426
2.752.971.387.176
5.326.619.132
860.654.242.737.475
-862.072.053.561.627
-1.007.762.422.896
863.098.445.260.639
120.513.242.324.386
transportmiddelen
379.221.740.721.684
866.269.781.051.582
374.863.239.920.639
-376.968.524.743.457
2.064.460.641.784
3.554.515.449
860.626.095.669.300
-860.409.920.116.364
-1.007.762.422.896
863.098.445.260.639
122.630.597.636.303
computers en software
379.768.596.573.651
863.763.410.365.614
376.325.029.463.328
-378.802.150.220.487
1.375.949.896.390
1.782.411.765
860.597.948.601.126
-858.747.786.671.100
-1.007.762.422.897
863.098.445.260.641
124.747.952.948.219
TOTAAL
(IM)MATERIELE
VAST
ACTIVA
-177.326.510.687.507
-4.111.177.636.897
531.444.870.458.374
838.123.387.388.110
8.364.684.173.644
2.784.223.718.251
737.891.594.954.503
-860.909.899.465.606
-3.023.287.268.689
744.620.928.410.963
-105.843.555.292.968

%

€

