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Samenstellingsverklarin g

Aan:
Mevrouw N.J. Oedairadj singh
Schiekade 99c
3033 BE Rotterdam

Opdracht
In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 samengesteld van
Stichting Hare Krishna Kerkgenootschap Rotterdam te Rotterdam bestaande uit de balans per 31

december 2020 en de winst-en-verliesrekening over 2020 met de toelichting.

Verantwoordelijkheid juistheid en volledigheid aangeleverde gegevens
Voor het samenstellen van de jaarrekening hebben wij ons gebaseerd op de gegevens, zoals
deze door u zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Verantwoordelijkheid van de samensteller
Het is onze veranfwoordelijkheid als belastingconsulent om uw opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht en met de uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van
onze beroepsorganisatie, het Register Belastingadviseurs.
Oruewerkzaamheden bestonden hooftlzakelijk uit het verza,melen, het verwerken, het
rubriceren en het samenvatten van financiële gegeven§. Verder hebben wij de aanvaardbaarheid
van de toegepaste grondslagen beoordeeld op basis van de door u verstrekte gegevens. De aard
van deze werkzaamheden als belastingconsulent brengt met zich dat wij geen zekerheid omtrent
de getrouwheid van dejaarrekening kunnen verstrekken.

Rotterdam, 3I oktober 2021
IMF Consultancy B.V.

De heer M.J. Goelab BBA RBc
Lid van het Register Belastingadviseurs
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Toeliehting behorende tot de jaarrekening 2fi20

Algemeen
De activikit waarop §tichting Hare Krishna Kerkgenootschap Rofierdam zich richt bestaat uit
overige levens beschouwende activiteiten op het gebied van levenswijze en godsdienst. De
onderneming wo'rdt gedreven voor rekening en risico v&n meyrouw Odairadjsingh. En is W 25
september I 989 actief geworden.

Grondslagen yoor het opstellen van de jaarrekeaing

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 uitgegeven door de
Raad voor de Jaarverslaggeving.
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Balaus per 31. december àfiZfi
(na re sa ltaatbe stemming)

3t-t?.,;mCI 31-12-2019

EI]R ET'R EUR f,UR

ACTIYÀ

Vorderingenenovedopende activa j 707

8.307 755

4.1t7

701

2.5W 4.824

t0.897 5.579

Materiëlevaste activa
Inventaris

Vlottende activa
Voorraden

Liquide middelen

TOTAALACTIYA

PA§SIYÀ

I

2 t.ws

438

Ergen vermogen

Kortlopende sehulden ern

overlopende passiva

TOTAÀLPAS§IVA

689

10.208

-9.424

15.003

10.8q7 5.579
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Winst- en verliesrekening oyer 2D2fr

Donaties

Diensten

§om der bedrijfsopbrengsten

Inkoop diensten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfskosten

Bedrijfsrsultaat

Afschrijvingen

Financiële banen en lasten

Resultaat uit onderneming

§tichting Eare Krishna Kerkgenootschap Rotterdam gevestigd te Rotterdau -
Jaarrekening 202í) (Geen accountantscontrole toegepast)

2Al9
EUR

35.559

37-881

30.174

30.808

EUR

44..920

$.47A

t9.755

30.154

49.90!)

1CI.431

3l&

10.113

73.44fi

I1.858

11.292

187

379



Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. De gehanteerde grondslagen van
waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen waÍlneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen naar de vennootschap zullen toevloeien en de waarde daawan
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen waÍrneer
het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zalgaanmet een uitstroom van middelen
die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan
worden vastgesteld.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wameer een vermeerdering van het
economische potentieel, samenhangend met een verÍneerdering van een actief of een
vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economische
potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en
alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichtingaan een derde zijn
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder
worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet
meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische
voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico's met betrekking tot de
handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's (E[IR). Het verslagiaar is gelijk aan het
kalenderjaar.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de eigenaar oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor
de herziening gevolgen heeft.
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Materiële vaste activa

De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen en
materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op maÍeriële vaste activa worden
gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigrngsprijs verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs
volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op
materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en voonritbetalingen op materiële vaste activa wordt
niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 20fo.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder affrek van
voorzieningen wegens oninbaarheid. Voorzieningen worden bëpaald op basis van individuele
beoordeling van de inbamheid van de vorderingen-

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen Yermogen

Het eigen vemrcgsn bestaat uit resultaten uit het valeden en het resutrtaat lopend boekiaar.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Donaties

Onder donaties wordt verstaan de opbrengst uit giften en donaÍies wsar tegen tegen[restatie
tegenover staat.

Diensten

Diensten omvafi,en alle baten die niet onder andsro donaties kunnen worden verafi&r,oord.

Kosten

Kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor al vermelde gmndslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagiam waarop zij betrek&ing hebben. (Voorzienbare)
verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar
worden in acht geÍroÍnen indien zij voor het opnraken van de jaarrekening bekend zijn geworden
en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemeir van voomieningen"

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafiraarde van de betreffende immateriële en
matet'iële vaste activa-
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Vorderingsn cn overlopende activa

De postvordedngen en overlopmde activa bestaatuit:

Voorraad

Overige vorderingen
Stand uftlmo boekjaar

3 Liquide middelen

De post liquide middelen bestaat uit:

Spaaffekening
Stand ultirno boekjaar

De liquide mid&len staan volledig ter wije beschikking van de eigenaar.

31-12-20t0
EI]R

1.885

. _7W
2.*s2

%

3t-r2-2019
EUR

Toelichting op de balans

MateriëIe vaste activa

De post materiële vaste activa bestaat uit:

lovedari§
§tand ultimo bo*hiaar

3LÍ,.A020
EI]R

",

755
It5

3t-12-2019
ETIR

4.1L7

707
4.824

3t-12a07fr
EIIR

3.8

____!!_

31-12.2019
EgR

-___-_-___:_

4 Eigen Yermogen

Het onderneÍnersvennogen is als volgt te specificeren:

Stand primo boe§ar
Toevoeging resultaat bnekiaar

Stand ultimo boekjaar

31-12-2020
EUR

31-12.2019
EIIR

-9.424

10.1 13

-20.716

11.292
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5 Kortlopende schulden en overlotrrcnde passiva

De post kortlopende schulden en overlopende passiva bestaat uit:

Bank

Leningen olg

Overloperr& activa
Stand ultimo boekja*r

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Er is geen sprake van Niet in de balans opgenoonen verplichtiogen.

3t-12-2020
ETIR

31-12-2019
ETIR

3.038

4.500

2.67A

5.898

7.935

. ,-_- 1.t70
15.003

6

7 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben àch ta balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die van materiële invloed zijn
op dezejaarrekening.

Rottsdanr, 3l oktober 2021

Stichting Kerkgenootschap Rotterdam,
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