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Balans per 31 december 

 

Activa 2011 Passiva 2011 
   
Vaste activa Eigen vermogen  
Immaterieel € 0,00 Reserves -€ 2.360,12 
 Aflossing € 300,00 
Materieel € 0,00 Resultaat boekjaar -€ 133,33 
Financieel € 0,00  -€ 2.193,45 
 € 0,00   
 Voorzieningen  
Vlottende activa Voorzieningen € 0,00 
Voorraden € 0,00  € 0,00 
Debiteuren € 0,00   
Liquide middelen € 2.934,27 Langlopende schulden  
 € 2.934,27 Leningen € 5.127,72 
  € 5.127,72 
   
 Kortlopende schulden  
 Crediteuren € 0,00 
  € 0,00 
   
Totaal activa € 2.934,27 Totaal passiva € 2.934,27 

 

Vaste Activa 

Immaterieel 

Immateriële activa zijn vaste activa die niet tastbaar zijn. Het betreft bezittingen die wel een rol 
spelen in het financiële proces, maar nooit in het fysieke bedrijfsproces. Immateriële activa kunnen 
alleen dan op de balans opgevoerd worden, wanneer zij een objectief bepaalbare waarde hebben. 
Over de waardering van immateriële activa zijn per soort verschillende afspraken vastgelegd. 
Voorbeelden van immateriële activa zijn: goodwill, ontwikkelingskosten en octrooien. Immateriële 
activa zijn niet aanwezig. 

Saldo per 31 december 2010 € 0,00
Mutaties € 0,00
Saldo per 31 december 2011 € 0,00
 
Materieel 

Onder materiële vaste activa wordt verstaan de bezittingen van een bedrijf waarvan het daarvoor 
benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn 
grond en gebouwen, machines en installaties, transportmiddelen en computers. Het zijn de 
bezittingen die een bedrijf langdurig gebruikt voor de bedrijfsvoering, en waarvan zij het 
economisch eigendom bezit. Materiële vaste activa onderscheiden zich van immateriële en 
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financiële vaste activa doordat zij stoffelijk van aard zijn. Je kunt ze pakken of aanraken. De 
ontwikkeling over het jaar 2011 ziet er als volgt uit. 

Saldo per 31 december 2010 € 0,00
Mutaties € 0,00
Saldo per 31 december 2011 € 0,00
 
Financieel 

Financiële vaste activa is een deel van het actief van een onderneming. Het gaat in de eerste plaats 
om deelnemingen in het kapitaal van verbonden ondernemingen en lange-termijn voorschotten, 
in de vorm van liquide middelen of in de vorm van uitstel van betaling, aan zulke verbonden 
ondernemingen. Wat de financiële activa onderscheidt van de geldbeleggingen is dat bij financiële 
vaste activa de onderneming meestal inspraak heeft in het bestuur van de andere onderneming. 
Toch worden ook andere aandelen, die de onderneming om strategische redenen langdurig 
aanhoudt, onder de financiële vaste activa geboekt.  

Saldo per 31 december 2010 € 0,00
Mutaties € 0,00
Saldo per 31 december 2011 € 0,00
 
Vlottende activa 

Voorraden 

Voorraden komen hoofdzakelijk voor bij productieondernemingen en bestaan voornamelijk uit 
grond- en hulpstoffen,onderhanden werk en gereed product.  

Saldo per 31 december 2010 € 0,00
Mutaties € 0,00
Saldo per 31 december 2011 € 0,00
 
Debiteuren 

Een debiteur is een persoon of bedrijf die moet betalen voor geleverde goederen of diensten.  

Saldo per 31 december 2010 € 0,00
Mutaties € 0,00
Saldo per 31 december 2011 € 0,00
 
Liquide middelen 

Onder liquide middelen worden niet alleen kasmiddelen, maar ook tegoeden op bank- en 
girorekeningen opgenomen. 

 2011 2010 
Banktegoeden € 0,00 € 0,00
Girotegoeden € 2.934,27 € 3.067,60
Kasgelden € 0,00 € 0,00
Saldo per 31 december  € 2.934,27  € 3.067,60
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Eigen vermogen 

Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa enerzijds en de schulden en de voorzieningen 
anderzijds. Het is een saldopost, waarvan de hoogte wordt bepaald door de waardering van de 
activa, de schulden en voorzieningen. Het eigen vermogen van Hindu Swayamsevak Sangh bestaat 
uit twee posten, te weten de reserves na het boekjaar 2010 en het resultaat van het boekjaar 2011.  

Reserves 

De reserves bestaan uit het totale eigen vermogen van het voorgaande boekjaar.  

Saldo per 31 december 2009 -€ 2.584,32
Aflossing 2010 € 500,00
Resultaat boekjaar -€ 275,80
Saldo per 31 december 2010 -€ 2.360,12
 
Resultaat boekjaar 

Het resultaat van het boekjaar is het bedrag dat overblijft na het verrekenen van de baten en lasten 
over het boekjaar.  Het resultaat over het boekjaar 2011 is als volgt opgebouwd. 

 2011 
Baten € 12.751,92
Lasten € 12.885,25
Resultaat boekjaar -€133,33
 
Voorzieningen 

Het kernverschil tussen voorzieningen en reserves is dat voorzieningen gevormd worden voor 
toekomstige verplichtingen die voortvloeien uit bedrijfsactiviteiten in het huidige boekjaar. Het 
verschil tussen voorzieningen en schulden volgt uit de mate van juridische concreetheid: bij 
schulden is er nu als sprake van een betalingsverplichting en bij een voorziening is dat niet het 
geval.  

Saldo per 31 december 2010 € 0,00
Mutaties € 0,00
Saldo per 31 december 2011 € 0,00
 
Langlopende schulden 

Langlopende schulden betreffen contractuele verplichtingen met een looptijd langer dan een jaar.  

 2011 
Renteloze lening – 1998 € 2.631,93
Renteloze lening – 1999 € 226.89
Renteloze lening – 2000 € 2.268,90
Rentedragende lening – 2002  € 0,00
Saldo per 31 december € 5.127,72
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Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden betreffen voornamelijk handelsschulden aan leveranciers op de korte 
termijn (binnen 1 jaar). 

Saldo per 31 december 2010 € 0,00
Mutaties € 0,00
Saldo per 31 december 2011 € 0,00
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Resultatenrekening 2011 

 

Baten 2011 
Daan € 12.000,48
Guru Dakshina € 318,80
Activiteiten € 400,00
Overige baten € 32,64
Totaal € 12.751,92
 
Lasten 
Huur Shakha € 10.268,67
Organisatiekosten € 228,58
PR kosten € 0,00
Activiteiten € 2.088,00
Aflossing leningen € 300,00
Overige lasten € 0,00
Totaal € 12.885,25
 
Eindresultaat -€ 133,33
 
Baten 

De baten zijn de opbrengsten die een organisatie genereert gedurende het boekjaar. De baten van 
Hindu Swayamsevak Sangh bestaan uit de volgende posten. 

Daan 

Daan is geld dat wordt geschonken aan de stichting door donateurs door middel van een 
maandelijkse bijdrage. 

 2011 
Maandelijkse bijdrage € 11.620,48
Eenmalige bijdrage € 380,00
Totaal € 12.000,48
 
Guru Dakshina 

Guru Dakshina is geld dat wordt gegeven tijdens de viering van Guru Purnima.  

 2011 
Guru Dakshina € 318,80
Totaal € 318,80
 
 

 

 



Hindu Swayamsevak Sangh  Financieel Jaarverslag 2011 
 

	
~ 7 ~ 

 
 

Activiteiten 

Hindu Swayamsevak Sangh heeft het afgelopen jaar activiteiten georganiseerd, waarbij kosten zijn 
gemaakt en in gevallen inkomsten zijn gegenereerd. De inkomsten per activiteit zien er als volgt 
uit. 

 2011 
Europese Shibir € 0,00
Spardhaa € 0,00
Varg € 0,00
Totaal € 0,00
 
Overige baten 

Onder de post overige baten vallen alle baten die niet onder te brengen zijn binnen de 
bovenstaande posten. 

 2011 
Teruggave KvK € 32,64
Subsidie € 400,00
Totaal € 432,64
 
Lasten 

De lasten zijn de uitgaven die een organisatie doet gedurende het boekjaar. De lasten van Hindu 
Swayamsevak Sangh bestaan uit de volgende posten. 

Huur Shakha 

Hindu Swayamsevak Sangh heeft wekelijks Shakha (bijeenkomsten) waarbij er gymzalen worden 
gehuurd in de steden waar de organisatie actief is. 

 2011 
Den Haag € 6.105,45
Rotterdam € 3.356,85
Amsterdam € 767,36
Utrecht € 39,01
Totaal € 10.268,67
 
Organisatiekosten 

Om de organisatie draaiende te houden, worden er kosten gemaakt. Hierbij kan worden gedacht 
aan bankkosten, KvK bijdragen, etc. 

 2011 
KvK bijdragen € 26,64
Bankkosten € 201,94
Totaal € 228,58
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PR kosten 

Hindu Swayamsevak Sangh heeft verscheidene middelen, waarmee ze haar doelgroep informeert. 
De kosten voor deze middelen worden in natura betaald; voor de volledigheid worden deze toch 
vermeld. 

 2011 
Website € 0,00
Sangh Kiran € 0,00
Totaal € 0,00
 
Activiteiten 

Naast de reguliere Shakha’s zijn er gedurende het afgelopen jaar drie activiteiten georganiseerd, 
waarbij kosten zijn gemaakt. 

 2011 
Europese Shibir € 0,00
Spardhaa € 0,00
Varg € 2.088,00
Totaal € 2.088,00
 
Aflossing leningen 

In het verleden heeft Hindu Swayamsevak Sangh enkele leningen moeten afsluiten om haar 
voortbestaan te verzekeren. De stichting heeft als doel om deze leningen zo snel mogelijk af te 
lossen, zodat ze over een positief eigen vermogen kan beschikken en in een financiële gezonde 
staat kan nadenken over verdere groei. 

 2011 
Rentedragende lening – 2002 € 300,00
Totaal € 300,00
 
Overige lasten 

Onder de post overige lasten vallen alle lasten die niet onder te brengen zijn binnen de 
bovenstaande posten. 

 2011 
Incassokosten € 0,00
Totaal € 0,00
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Waarderingsgrondslag 

 
Waardering en resultaatbepaling 

De jaarrekening wordt opgesteld in euro’s op basis van historische kosten. Activa en passiva 
worden gewaardeerd op nominale waarde, tenzij anders is aangegeven. 

Waarderingsgrondslagen 

Materiele vaste activa: 
Materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met de  
daarover berekende lineaire afschrijvingen. 

Voorraden: 
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkoopprijs. 

Vorderingen: 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek 
van voorzieningen voor oninbaar te achten posten. 

Liquide middelen: 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Schulden: 
De schulden op lange en korte termijn zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Omzet: 
De omzet, opgenomen in de winst- en verliesrekening, omvat de opbrengsten van aan derden in 
rekening gebrachte goederen en diensten. 

Kosten: 
De kosten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. 

Rentebaten en –lasten: 
Deze betreffen in de verslagperiode van derden (te) ontvangen en aan derden betaalde 
respectievelijk verschuldigde interest. 

 


