Voorlopig Resultatenrekening
Stichting Linh Son Tempel
Jaar: 2021

2021
Inkomsten 2021 (donaties en leningen)
Totaal donaties per bank
Totaal donaties vieringen en wekelijkse diensten (contant)
Teruggave belastingdienst (btw van energiekosten)
Totaal donaties en leningen

10.480
65.845
1.632
77.957

Uitgaven 2021
Vaste lasten (water/energie/gas/internet/verzekeringen/bankkosten)
Inrichtingskosten boeddhahal / tuin
Verbouwings/onderhouds/materiaalkosten/gereedschap
Huishoudelijke kosten/ apparatuur/ kantoorkosten/keuken
Reiskosten (Vliegtickets / OV / autokosten)
Verteringskosten
Tweede boeddhabeeld
Overig
Totaal uitgaven

8.980
1.363
33.857
3.207
255
13.011
16.636
5.357
82.666

Resultaat 2021

-4.709

Verantwoording
De administratie is niet compleet aangeleverd door de penningmeester.
Dit jaarverslag is dus voorlopig en geeft geen volledig beeld.
Over de maanden januari t/m mei en december zijn vrijwel geen bonnen aanwezig.
Desondanks zijn de gecalculeerde contante uitgaven (inclusief stortingen en opnames
ongeveer 14.000 hoger dan de gecalculeerde inkomsten. Aannemende dat het beginsaldo
van de kas nihil was, is dit dus feitelijk onmogelijk.
Voorgaande betekent dus, dat naast alle contante uitgaven ook niet alle (contante) donaties
zijn geadministreerd.

Openstaande restschuld 2021 ( Renteloze Leningen 2015 t/m 2021)
Totaal renteloze leningen - Nederland
Totaal renteloze leningen - Canada
Totaal schuld op 31/12/2021

76.000
152.697
228.697

Voorlopige Balans
Stichting Linh Son Tempel
Jaar 2021

2020

2021

Beetskoogkade 7
Mercedes Vito 07-TK-KV
Leningen Boeddhisten
ING bank betaalrekening
ING bank spaarrekening
ING bank spaarrekening
Contant

527.174
10.450
60.000
8.294
100.707
126
0
706.751

527.174
10.450
0
1.714
53.703
40.126
0
633.167

Afschrijving niet ingecalculeerd
Afschrijving niet ingecalculeerd
Verrekend met lening van Su Phu

Verstrekte leningen
Afbetaling leningen

Particulieren Nederland
15.000

111.000

96.000

15.000 afbetaald

Leningen Su Phu en Thay Dong Nguyen
80.000

232.697

152.697

Afbetaalde leningen

Activa
Onroerend goed
Vervoermiddelen
Vorderingen
Bankrekeningen

Kas
Totaal donaties en leningen

Passiva

Totaal schulden
Stichtingsvermogen
Overschot

Jaarlijks berekend resultaat sinds 2015
Overschot uit voorgaande jaren (overzicht boekhouder)

(60.000 verrekend met lening aan een boeddhist)

343.697

248.697

294.630
68.424

363.054

Overschot 2021

21.416

706.751

Door omstandigheden is het op dit moment niet mogelijk plannen te maken voor het
komende jaar. Zodra de juridische procedures zijn afgerond, zullen we nieuwe plannen voor
2022 gaan maken.
Dit jaarverslag is voorlopig. De administratie is (nog) niet compleet (zie verantwoording
resultatenrekening)
Het resultaat van baten en lasten is -4.709. Toch is het banksaldo hoger dan verwacht mag
worden op basis van baten en lasten. Er is een overschot van tenminste 21.416. Dit is in
werkelijkheid nog hoger, omdat voor de helft van het jaar vrijwel geen kasbonnen
beschikbaar zijn. Dit betekent dat er meer donaties zijn geweest, die niet in de administratie
zijn vastgelegd.

Openstaande restschuld 2021 ( Renteloze Leningen 2015 t/m 2021)
Totaal renteloze leningen - Nederland
Totaal renteloze leningen - Canada
Totaal schuld op 31/12/2021

76.000
152.697
228.697

633.167

Stichtingsvermogen + overschot uit voorgaande jaren

