RAPPORT
inzake de jaarrekening 1 januari 2015 tot en
met 31 december 2015 van
Kerkgenootschap Nalandabodhi Nederland
te Zutphen
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1. VOORWOORD

Kerkgenootschap Nalandabodhi Nederland
Wilhelminalaan 5-A
7204 AB Zutphen
Wezep, 4 juli 2016

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij rapport uit inzake de jaarstukken over 1 januari 2015 tot en met 31 december
2015 van Kerkgenootschap Nalandabodhi Nederland te Zutphen.
1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING
De jaarrekening van Kerkgenootschap Nalandabodhi Nederland is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en
de staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 met de
daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de
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 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 zijn wij door het
lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met
onze kennis van Kerkgenootschap Nalandabodhi Nederland.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit
gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

1.2 ALGEMEEN
Activiteiten
Het beleidsplan met bijbehorende doelstelling is kort samen te vatten met de volgende zinnen uit
de stichtingsakte.
Het presenteren, uitdragen en bevorderen van de leringen, beoefeningen en trainingen in het
Tibetaans Boeddhisme onder de leiding van De Dzogchen Ponlop Rinpoche, binnen zijn
organisatie Nalandabodhi International, gevestigd te Seattle, 3902 Woodland Park Ave. N, Seattle,
WA 98103. Nalandabodhi Nederland tracht haar doel te bereiken door:
1. Het regelmatig organiseren van activiteiten voor geïnteresseerden en leden van Nalandabodhi
om zich in een groepscontext in die leringen, beoefeningen en trainingen te bekwamen.
2. Het bieden van ondersteuning aan de deelnemers van programma’s en leden van
Nalandabodhi die ernaar streven om de aangeboden leringen, beoefeningen en trainingen in hun
dagelijkse leven te integreren.
3. Het regelmatig organiseren van activiteiten voor leden van Nalandabodhi om hun inzicht in
en hun beoefening van het boeddhisme te verdiepen.
4. Het uitnodigen van leraren van Nalandabodhi International of verwante leraren om
programma’s te begeleiden; zomede het als bron dienen om leden naar andere programma’s
binnen Nalandabodhi International dan wel naar specifieke leraren of elders te verwijzen.
5. Het regelmatig onderhouden van contact met Nalandabodhi International over de
programma’s van studie, beoefening en training.
6. Het verrichten van activiteiten die direct of indirect verband houden met het hierboven
omschrevene, zoals het uitgeven van voorlichtingsmateriaal, het vertalen van teksten, het uitgeven
van boekjes, het uitgeven van een tijdschrift, het ontwikkelen en onderhouden van een website,
het contact houden met verwante boeddhistische instellingen of anderszins, het organiseren van
programma’s met verwante instellingen, en voorts door alle andere wettige middelen.
Dit rapport is samengesteld door de heer E. Brink RBc.
Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere
toelichtingen te geven.
Hoogachtend,
KRC Adviseurs B.V.

P.A. de Jong
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Kerkgenootschap Nalandabodhi Nederland
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2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na voorstel resultaatverdeling)
31 december 2015
€
€

01 januari 2015
€
€

21.018

20.178

21.018

20.178

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserve steunfonds
Overige reserve

455
19.776

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva
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1.822
18.356
20.231

20.178

787

0

21.018

20.178

Kerkgenootschap Nalandabodhi Nederland
Zutphen

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1-1-2015 TOT EN MET 31-12-2015
01-01-2015 / 31-12-2015
€
€
Baten
Inkomsten leden en vrienden
Bestemde giften
Opbrengst cursussen en materiaal

9.760
2.130
11.766
23.656

Lasten
Bestemde uitgaven
Lasten Nalandabodhi Internationaal
Reis- en verblijflasten
Lasten cursussen en materiaal
Algemene lasten

3.830
2.508
2.937
11.573
2.755

Som der bedrijfslasten

23.603

Netto resultaat

53
01-01-2015 /
31-12-2015
€

Resultaatbestemming
Overige reserve steunfonds
Overige reserve

-1.367
1.420
53
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2.3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2015
€

01-01-2015
€

1.082
450
230
19.187
5
64

812
1.818
324
17.156
5
63

21.018

20.178

Liquide middelen
Triodos Bank betaalrekening algemeen
Triodos Bank betaalrekening steunfonds
Triodos Bank betaalrekening Wageningen
Triodos Bank spaarrekening algemeen
Triodos Bank spaarrekening steunfonds
Triodos Bank spaarrekening Wageningen

31-12-2015
€
Overige reserve steunfonds
Overige reserve steunfonds

455
01-01-2015 /
31-12-2015
€

Overige reserve steunfonds
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

1.822
-1.367

Stand per 31 december

455

Deze reserve wordt aangehouden ter hoogte van de betaal- en spaarrekening steunfonds.

01-01-2015 /
31-12-2015
€
Overige reserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling

18.356
1.420

Stand per 31 december

19.776
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KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2015
€

01-01-2015
€

787

0

Overige schulden en overlopende passiva
Administratie- en advieslasten
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2.4
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1-1-2015 TOT EN
MET 31-12-2015
01-01-2015 /
31-12-2015
€
Inkomsten leden en vrienden
Contributies
Giften

9.070
690
9.760
01-01-2015 /
31-12-2015
€

Bestemde giften
Bestemde giften steunfonds

2.130

Opbrengst cursussen en materiaal
Cursussen binnenland
Cursussen buitenland

8.094
3.672
11.766
01-01-2015 /
31-12-2015
€

Bestemde uitgaven
Bestemde uitgaven steunfonds
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01-01-2015 /
31-12-2015
€
Lasten cursussen en materiaal
Cursussen binnenland
Cursussen buitenland
Materiaal

3.682
5.083
2.808
11.573
01-01-2015 /
31-12-2015
€

Algemene lasten
Abonnementen en contributies
Lasten sangha bijeenkomsten
Lasten gastleraren
Aanschaf gebruiksmaterialen
Administratie- en advieslasten
Banklasten
Diverse lasten

125
458
506
129
787
532
218
2.755
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2.5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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.
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