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ACCOUNTANTSRAPPORTAGE
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6654 AA  Afferden

 
 

           Kenmerk: 3087517
Behandeld door: R.N.J. Koppers
               Datum: 10-01-2022

Geachte bestuurders,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2019 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw besloten vennootschap, waarin
inbegrepen de balans met tellingen van € 704.491 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een
negatief resultaat van € 13.965, samengesteld.

Het rapport is samengesteld uit de volgende onderdelen: accountantsrapportage, financieel verslag en
bijlage(n).

In de accountantsrapportage is opgenomen onze samenstellingsverklaring, algemene informatie over uw
onderneming en een resultaatvergelijking.

Het financieel verslag is opgebouwd uit de jaarrekening bestaande uit de balans per 31 december 2019
en de staat van baten en lasten over 2019, alsmede een toelichting hierop.

Als laatste onderdeel van het rapport is een bijlage opgenomen. De bijlage bevat een nadere detaillering
van enkele onderdelen van het rapport.



2                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen
de balans met tellingen van € 704.491 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -
13.965, samengesteld.

3                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 2019 en de
winst-en-verliesrekening over 2019 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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4                ALGEMEEN

4.1                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. 
De onderneming staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer
61525758.

4.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
- S. Oudenampsen (Bestuurlid)
- C.M. Geus (Bestuurlid)
- P.S. Boonake (Bestuurlid)
- P.W. Treenet (Voorzitter)
- P.P. Krasaethorn (Penningsmeester)
- P.V. Vingvorn (Secretaris)

4.3                Statutaire mutaties na oprichting

De onderneming is gestart per 04-08-2014

4.4                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:

 
R.N.J. Koppers 
Accountant-Administratieconsulent              
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JAARREKENING

- Balans
- Winst-en-verliesrekening
- Toelichting op de jaarrekening



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na verwerking van het verlies)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Gebouwen en -terreinen 641.300 641.300
Inventaris 22.638 25.512

663.938 666.812

 663.938 666.812

Vlottende activa

Liquide middelen  (2) 40.553 43.599

 704.491 710.411

Rapport inzake de jaarrekening 2019             
van Stichting Dhammakaya Nederland, te Afferden             

             

Samenstellingsverklaring afgegeven   



31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Overige reserves 51.050 65.015
Bestemmingsreserve 643.396 643.396

694.446 708.411

Kortlopende schulden  (4)

Overige schulden en overlopende
passiva 10.045 2.000

 704.491 710.411
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

Baten

Overige baten  (5) 132.143 95.934

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Personeelskosten  (6) 1.024 74
Afschrijvingen  (7) 7.058 6.198
Huisvestingslasten  (8) 48.970 62.517
Kantoorlasten  (9) 8.493 4.329
Autolasten  (10) 8.857 5.676
Verkooplasten  (11) 929 338
Algemene lasten  (12) 69.707 21.892

145.038 101.024

Saldo voor financiële baten en lasten -12.895 -5.090
Financiële baten en lasten  (13) -1.070 -423

Saldo -13.965 -5.513
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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

De Stichting Dhammakaya Nederland is feitelijk gevestigd te Zoetermeer en is gevestigd op Koningstraat
47 te Afferden.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens dein 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

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingslasten.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag
van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Liquide middelen

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

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet
worden afgelost.
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 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.
De opbrengsten en kosten zijn opgenomen inclusief omzetbelasting.

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.

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

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.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Gebouwen
en -

terreinen

€

Inventaris

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde 641.300 33.297 674.597
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen - -7.785 -7.785

641.300 25.512 666.812

Mutaties 
Investeringen - 4.184 4.184
Afschrijvingen - -7.058 -7.058

- -2.874 -2.874

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde 641.300 37.481 678.781
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen - -14.843 -14.843

Boekwaarde per 31 december 2019 641.300 22.638 663.938

Afschrijvingspercentages
%

Gebouwen en -terreinen  0
Inventaris  20

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

2. Liquide middelen

ABN AMRO Bank 12.064 22.114
Kas 28.489 21.485

40.553 43.599
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PASSIVA

2019

€

2018

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 65.015 70.528

65.015 70.528
Resultaatbestemming boekjaar -13.965 -5.513

Stand per 31 december 51.050 65.015

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve 643.396 643.396

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. 

4. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 10.045 2.000

Overlopende passiva

Accountantskosten 2.000 2.000
Bijdrage provincie restauratieplan 8.045 -

10.045 2.000
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€
5. Overige baten

Ontvangen donaties 132.143 95.934

6. Personeelskosten

Bedrijfskleding

Bedrijfskleding 1.024 74

7. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 7.058 6.198

7.058 6.198

Overige bedrijfslasten

8. Huisvestingslasten

Energiekosten 12.660 16.126
Onderhoud en renovatie 8.536 14.901
Onroerendezaakbelasting 1.447 1.701
Huur meubilair en sanitair 3.236 1.901
Assurantien onroerende zaken 8.046 5.675
Aanschaf meubilair en decoratie 2.124 5.567
Huur verwarming 5.970 16.646
Overige huisvestingskosten 6.951 -

48.970 62.517

9. Kantoorlasten

Kantoorbehoeften 3.029 2.422
Telefoon 2.590 1.696
Porti 472 211
Multimedia en publicatie 2.402 -

8.493 4.329

10. Autolasten

Brandstof vervoermiddelen 4.896 4.919
Reparatie en onderhoud 1.974 303
Assurantie vervoersmiddelen 1.420 -
Parkeerkosten 363 169
Huur auto 103 -
Overige autokosten 101 285

8.857 5.676
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Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€
11. Verkooplasten

Promotie 129 338
Donaties 800 -

929 338

12. Algemene lasten

Accountantslasten 2.599 2.420
Advieskosten 115 2.942
Juridische lasten 2.448 -
Assurantien algemeen 2.140 -
Voedsel & Drank 5.580 4.554
Ontvangst gasten 4.958 1.802
Reis- en verblijfkosten 11.768 3.312
Studiekosten 23.613 -
Overige algemene kosten 16.486 6.862

69.707 21.892

13. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente- en bankkosten en aanvragen gemeente -1.070 -423
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Afferden

S. Oudenampsen P.S Boonake 

C.M. Geus P.W. Treenet 

P.P. Krasaethorn P.V. Vingvorn 
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