Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland
Balans per 31 december 2020 (x 1 EUR)

2020

2019

Vlottende activa

-

-

Liquide middelen

11.258

12.188

TOTAAL ACTIVA

11.258

12.188

11.258

12.188

ACTIVA

PASSIVA
Eigen vermogen

Kortlopende schulden en overlopende passiva
TOTAAL PASSIVA

11.258

12.188

Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland
Winst- en Verliesrekening per 31 december 2020 (x 1 EUR)
2020

2019

Donaties
Overige baten

85.198
5.594

75.634
-

TOTAAL BATEN

90.792

75.634

Huisvestingskosten locatie Nieuwer Ter Aa
Huisvestingskosten locatie Kornhorn
Personele kosten
Operationele kosten locatie Nieuwer Ter Aa
Operationele kosten locatie Kornhorn
Algemene kosten
Overige kosten
Beloningsbeleid bestuur

12.747
32.976
39.866
252
140
3.505
3.249
-

12.860
18.927
35.877
1.762
590
1.958
1.935
541

TOTALE LASTEN

92.734

74.450

RESULTAAT

-1.942

1.184

BATEN

LASTEN866

TOELICHTING OP DE JAARREKENING
1. Algemeen
Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland is op 8 oktober 2008 opgericht.
De Stichting richt zich op het doel dat mensen samenwerken op zoveel mogelijk gebieden. Onder de Stichting
vallen 2 locaties te weten een Ashram in Nieuwer ter Aa en een Mandir in Kornhorn.
Op beide locaties vinden gedurende het jaar vele activiteiten plaats die bezocht worden door mensen op zoek zijn
naar spiritualiteit en of kennis over het Hindoeïsme.
De Ashram is gestart met het ontwikkelen van studiemateriaal
en onderwijsprogramma voor de realisatie van officiële onderwijsmogelijkheden. Daarnaast wordt het hele jaar
door vertalingen vanuit het Sanskrit en Hindi vertaald naar het Nederlands.
De jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari tot en met 31 december 2020.
Geregistreerd adres van de Stichting is:
Oukoop 12
3626 AW Nieuwer Ter Aa
2. Grondslagen van de waardering en resultaatbepaling

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij andere
waarderingsgrondslagen zijn vermeld. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode
waarop de prestaties betrekking hebben.
Alle bedragen zijn in EUR 1, tenzij anders vermeld.
3. Donaties
Deze inkomsten zijn voor een merendeel afkomstig van vaste donateurs van de Stichting.
Verder zijn in 2020 opbrengsten binnenkomen met het organiseren van diverse activiteiten.
4. Overige baten
Dit zijn opbrengsten bestaande uit inkomsten van het UWV en diverse restituties.
5. Huisvestingskosten
Hieronder zijn o.a. opgenomen de huurkosten en vasten lasten die gemaakt zijn zoals belastingen,
energie, water, onderhoud en inrichting van de locaties en de daar bijbehorende gebouwen.
Deze bestaat uit:
- Huisvestingslasten locatie Kornhorn
- Vaste lasten
Totaal
-

Vaste lasten locatie Nieuwer ter Aa

14.750
18.226
32.976
.

12.747

6. Personele kosten
In 2020 had de Stichting één werknemer in dienst op wie deze kosten betrekking heeft.
7. Operationele kosten
Dit zijn kosten die gemaakt zijn met het organiseren van diverse programma's op beide locaties.
8. Algemene kosten
Hieronder zijn opgenomen o.a. kantoorkosten, administratiekosten, kosten van abonnementen,
drukwerkkosten etc.

9. Overige kosten
Dit zijn gemaakte reiskosten naar beide locaties van de medewerker.
10. Beloningsbeleid bestuur
Er is in 2020 € 0,00 beloning gegeven aan bestuursleden.

