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ACCOUNTANTSVERSLAG



Aan het bestuur van 

Arya Samaj Nederland Regio 's-Gravenhage  

Cartesiusstraat 47  

2562 SC 's-Gravenhage  

 

 

Kenmerk x AR1503

Behandeld door drs. S. Ramdas RA

Datum 2 juni 2015

Betreft: Jaarrekening 2013

Geachte Bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2013 met betrekking tot uw vereniging.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van uw vereniging, waarin begrepen de balans met

tellingen van € 826.326 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 63.388,

samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 2013 van Arya Samaj Nederland Regio 's-Gravenhage te 's-Gravenhage

samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vereniging verstrekte

gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop

gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vereniging.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Wij hebben onze werkzaamheden uitgevoerd, waarbij wij ons baseren op de door het bestuur van de

vereniging verstrekte gegevens. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het

verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de

grondslagen voor financiële verslaggeving zoals deze door de vereniging gekozen en beschreven zijn, en zijn

uiteengezet onder de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de toelichting van de jaarrekening.



In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten,

bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het

samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen

van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens

geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van

de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevindingen

Administratieve organisatie 

Volledigheidshalve vermelden wij hierbij dat wij niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de

verstrekte gegevens op basis waarvan de jaarrekening is samengesteld. De jaarrekening 2013 is opgesteld op

basis van beschikbaar gestelde gegevens door de heer D. Badloe (penningmeester) van Arya Samaj

Nederland. Voor een nadere toelichting en/of uitleg verwijzen wij naar het bestuursverslag van de

jaarrekening.

In 2013 was het bestuur demissionair (het bestuur was uit elkaar gevallen) en was de administratieve

organisatie in opzet ook niet (meer) toereikend om een aantal zaken en/of de juistheid en volledigheid van de

verstrekte gegevens in detail na te gaan. Inmiddels zijn er wel (bij Memorandum of Understanding van d.d. 30

januari 2015 op basis van gehouden bestuursverkiezingen op 15 juni 2014) maatregelen getroffen ten behoeve

van de waarborg van de continuiteit van de vereniging Arya Samaj Nederland. 

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 
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3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

Het doel van Arya Samaj Nederland Regio 's-Gravenhage, statutair gevestigd te 's-Gravenhage is het

bevorderen van het algemeen welzijn, gebaseerd op de tien grondbeginselen van de Arya Samaj (artikel 4 van

de statuten).

De Arya Samaj houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van sociale, culturele en religieuze

activiteiten.

3.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur van de vereniging gevoerd door:

R.S. Makka, voorzitter

I.R. Soebedar, vice voorzitter

A.V. Soekhlal, secretaris

S.R. Pikaar, tweede secretaris

S. Sital, penningmeester

R. Choenni, tweede penningmeester

R. Sewgobind, commissaris

P. Makhaisingh, commissaris

C. Santokhi, commissaris
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4                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2013 

€

31-12-2012

€

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 790.727 727.339

Voorzieningen 21.116 20.206

811.843 747.545

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 411.618 361.240

Werkkapitaal 400.225 386.305

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Voorraden 1.000 1.000

Vorderingen 22.362 7.030

Liquide middelen 391.346 383.075

414.708 391.105

Af: kortlopende schulden 14.483 4.800

Werkkapitaal 400.225 386.305

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Ramdas, Maikoe & Partners

Registeraccountants & Belastingadviseurs

drs. S. Ramdas RA 
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FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2013

Bedrijfsvoering

Deze jaarrekening presenteren wij veel later dan gebruikelijk. De redenen die hiertoe ten grondslag liggen

kunnen als volgt worden samengevat:

1. Conform artikel 16 lid 4 van de statuten, dient de penningmeester de jaarrekening  voor  de eerste april

handelend  over  het afgelopen  boekjaar  aan het bestuur ter  vaststelling en goedkeuring worden voorgelegd;

2. De statuten geven het bestuur tevens het recht volgens artikel 16 lid 3 d om de controle (en de

samenstelling) van de jaarstukken op te dragen aan een accountant;

3 Volgens ons ter dienst staande gegevens blijkt echter dat de voormalige penningmeester eigenmachtig de

opdracht voor de samenstelling van de jaarstukken 2013 heeft opgedragen aan administratie kantoor 

INNOVEST. Als gevolg hiervan bleef de controle door de Kascommissie conform de statuten noodzakelijk;

4. De Kascommissie heeft haar werkzaamheden niet volledig kunnen uitvoeren wegens het ontbreken van de

vereiste medewerking van de voormalige  penningmeester. Op grond hiervan heeft de toenmalige

Kascommissie geweigerd haar goedkeuring te geven op de jaarstukken ,die opgesteld zijn door

administratiekantoor INNOVEST.

5. Na  bestudering van de beschikbare jaarrekening  2013 heeft ook  het huidig bestuur reeds geconstateerd

dat de jaarrekening niet  juist was.

6. Tevens was bij overdracht van het toenmalig bestuur naar het huidig bestuur de data-server, waarop alle

financiële data van de vereniging staat - naar later blijkt - onherstelbaar defect. Het ontbrak ook aan

bereidheid bij de voormalige penningmeester om zijn medewerking te verlenen aan het aanleveren van

correcte financiële data. Het huidig bestuur heeft diverse  experts geraadpleegd  om de data server te laten 

herstellen,zodat de financiële gegevens  over het boekjaar 2013 en 2014 beschikbaar  te krijgen. Aangezien

het herstel niet tot de mogelijk  is gebleken heeft het  bestuur na rijp beraad  moeten besluiten dat er een

nieuwe jaarrekening over het jaar 2013 moest worden samengesteld door een accountant.

Op grond van het vorenstaande is door het huidig bestuur per bestuursbesluit besloten om de

samenstellingsopdracht voor de jaarrekening 2013 te geven aan Accountantskantoor Ramdas x Maikoe &

Partners gevestigd te 's-Gravenhage. 

Wegens het ontbreken van een financieel pakket kon de administratie niet worden ingevoerd.

Het bestuur heeft besloten om te kiezen voor een cloud oplossing (Exact Online), zodat er niet hoefde te

worden geïnvesteerd in een nieuwe server.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de financiële gegevens over het jaar 2013 en

voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust derhalve volledig bij het toenmalig bestuur. Het huidig bestuur

distantieert zich dan ook volledig van het gevoerd financieel beleid door het toenmalig bestuur en de daaruit

voortvloeiende resultaten. De consequentie van het bovenstaande is dat het  voor de huidige penningmeester

niet mogelijk is geweest zijn werkzaamheden adequaat uit te voeren. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2013
Balans per 31 december 2013
Staat van baten en lasten over 2013
Toelichting op de balans per 31 december 2013
Toelichting op de staat van baten en lasten 2013



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na winstbestemming)

31 december 2013

€ €

31 december 2012

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Gebouwen en -terreinen 406.457 356.824

Andere vaste bedrijfsmiddelen 5.161 4.416

411.618 361.240

Vlottende activa

Voorraden  (2) 1.000 1.000

Vorderingen  (3)

Overlopende activa 22.362 7.030

Liquide middelen  (4) 391.346 383.075

 414.708 391.105

 826.326 752.345

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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31 december 2013

€ €

31 december 2012

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (5)

Overige reserves 790.727 727.339

Voorzieningen  (6)

21.116 20.206

Kortlopende schulden  (7)

Overlopende passiva 14.483 4.800

 826.326 752.345
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Realisatie

2013

€

Realisatie

2012

€

Baten

Baten uit fondsverwerving  (8) 128.562 116.022

Overige baten  (9) 63.205 11.773

Som der baten 191.767 127.795

Lasten

Werving baten

Kosten activiteiten en projecten  (10) 24.290 9.886

Beheer en administratie

Vrijwilligerskosten  (11) 36.150 38.725

Afschrijvingen  (12) 30.256 25.700

Overige bedrijfslasten  (13) 40.629 35.280

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  (14) -4.758 -5.332

Rentelasten en soortgelijke lasten  (15) 1.812 295

104.089 94.668

128.379 104.554

Saldo 63.388 23.241

Resultaatbestemming

Overige reserves 63.388 23.241

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen van de entiteit, zoals hieronder zijn

beschreven.

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.

Doel en activiteiten

Het doel van Arya Samaj Nederland Regio 's-Gravenhage, statutair gevestigd te 's-Gravenhage is het

bevorderen van het algemeen welzijn, gebaseerd op de tien grondbeginselen van de Arya Samaj (artikel 4 van

de statuten).

De Arya Samaj houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van sociale, culturele en religieuze

activiteiten.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in 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

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse

afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans

is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk

boekjaar opnieuw beoordeeld.

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.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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De terreinen worden niet afgeschreven.

De bedrijfsgebouwen worden lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur van 25

jaar.

Voorraden

De boeken en tijdschriften worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten

worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening

wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende

verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen

nominale waarde.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar

met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Positieve resultaten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn

verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze

voorzienbaar zijn.

Kosten activiteiten en projecten

Onder de kosten van activiteiten en projecten worden verstaan alle met de doelstelling van de vereniging toe

te rekenen lasten om de activiteiten van de vereniging uit te kunnen voeren.

Lasten algemeen

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,

voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan

worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan

dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de

aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij

verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor

zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten

van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal

vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Gebouwen en

-terreinen

€

Andere vaste

bedrijfs-

middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2013

Aanschaffingswaarde 513.367 12.578 525.945

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -156.543 -8.162 -164.705

356.824 4.416 361.240

Mutaties 

Investeringen (nieuwbouw)/ verbouwing 78.011 2.623 80.634

Afschrijvingen -28.378 -1.878 -30.256

49.633 745 50.378

Boekwaarde per 31 december 2013

Aanschaffingswaarde 591.378 15.201 606.579

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -184.921 -10.040 -194.961

406.457 5.161 411.618

Afschrijvingspercentages

%

Gebouwen en -terreinen  3-10

Andere vaste bedrijfsmiddelen  20-25

31-12-2013 

€

31-12-2012

€

2. Voorraden

Boeken en tijdschriften 1.000 1.000

3. Vorderingen

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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31-12-2013 

€

31-12-2012

€

Overlopende activa

Huur 3.610 2.610

Rente 4.758 4.420

Voorschotten vrijwilligers 1.337 -

Nog te ontvangen donaties 10.662 -

Diversen (energie belasting) 1.995 -

22.362 7.030

4. Liquide middelen

ING Bank 66.8760.168 rekening-courant 8.264 26.747

ING Bank 66.8760.168 zkl kw spaarrekening - 35.565

ING Bank 35.44.00 rekening-courant 32.455 9.953

ING Bank 35.44.00 zkl spaarrekening - 48.854

ING Bank 34.44.00. vermogens spaarrekening 11.941 -

ING Bank 67.6781.772 zkl spaarrekening - 205.193

ING Bank 81596 rekening-courant - mandirbouwfonds 19.039 15.169

ING Bank 81596 zkl spaarrekening - mandirbouwfonds - 13.329

ING Bank 81596 zkl kw spaarrekening -  mandirbouwfonds - 26.018

ING Bank 81596 vermogens spaarrekening - mandirbouwfonds 315.087 -

Kas 4.560 2.247

391.346 383.075

PASSIVA

5. Eigen vermogen

2013

€

2012

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 727.339 702.651

Resultaatbestemming boekjaar 63.388 23.241

Overige mutaties - 1.447

Stand per 31 december 790.727 727.339

6. Voorzieningen

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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31-12-2013 

€

31-12-2012

€

Voorziening rampenfonds 13.924 13.014

Voorziening literatuur fonds 7.192 7.192

21.116 20.206

7. Kortlopende schulden

Crediteuren

Overlopende passiva

Administratiekosten 1.514 -

Rente- en bankkosten 295 -

Vooruitontvangen subsidies 3.163 -

Nog te betalen posten 9.301 -

Vooruitontvangen contributies 210 175

Vooruitontvangen zaalhuur - 875

Waarborgsom huur - 955

Balsansar - 1.615

Huiswerkbegeleiding bijdrage Shell - 1.180

14.483 4.800

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Realisatie

2013

€

Realisatie

2012

€

8. Baten uit fondsverwerving

Donaties en giften 119.792 105.122

Contributies 8.770 10.900

128.562 116.022

9. Overige baten

Cursussen 1.970 1.723

Verkopen algemeen 1.172 2.405

Verhuur van zalen/ ruimten 45.160 7.645

Overige baten 14.903 -

63.205 11.773

Werving baten

De baten komen voornamelijk uit donaties, mandirdiensten, bijdrage vrijwilligers en overige 

(huur)opbrengsten.

10. Kosten activiteiten en projecten

Personeelslasten

11. Vrijwilligerskosten

Vrijwilligerskosten 36.150 38.725

Personeelsleden

Bij de vereniging waren in 2013 geen werknemers werkzaam.

12. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 30.256 25.700

Afschrijvingen materiële vaste activa

Gebouwen en -terreinen 28.378 24.477

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.878 1.223

30.256 25.700

13. Overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten 17.264 24.119

Kantoorlasten 15.031 8.776

transporteren 32.295 32.895
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Realisatie

2013

€

Realisatie

2012

€

transport 32.295 32.895

Verkooplasten 627 490

Algemene lasten 7.707 1.895

40.629 35.280

Huisvestingslasten

Onroerendezaakbelasting 2.514 2.371

Overige huisvestingslasten 14.750 21.748

17.264 24.119

Kantoorlasten

Kantoorbehoeften 513 925

Lease kantoorapparatuur 1.721 -

Automatiseringslasten 1.197 408

Telefoon en internet kosten 2.069 2.317

Porti 1.869 1.890

Kopieerlasten 7.662 3.212

Overige kantoorlasten - 24

15.031 8.776

Verkoopkosten

Representatielasten 376 -

Weggevers 251 490

627 490

Algemene lasten

Accountantslasten 1.815 -

Administratielasten 1.513 -

Overige algemene lasten 4.379 1.895

7.707 1.895

Financiële baten en lasten

14. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente opbrengsten ING 4.758 5.332

15. Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente en kosten ING Bank -902 -295

transporteren -902 -295

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Realisatie

2013

€

Realisatie

2012

€

transport -902 -295

Mutatie voorziening rampenfonds -910 -

-1.812 -295

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ondertekening bestuur voor akkoord

's-Gravenhage, 2 juni 2015

Arya Samaj Nederland

Namens deze,

 

 

R.S. Makka (voorzitter) A.V. Soekhlal (secretaris) 



OVERIGE GEGEVENS

1                Deskundigenonderzoek

De vereniging heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond

van artikel 2:396 lid 7 BW. 

Arya Samaj Nederland Regio 's-Gravenhage te 's-Gravenhage
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Samenstellingsverklaring afgegeven
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