















Arnhem, 21 maart

2016
Toelichting Financieel verslag 2014 Stichting Kadam Chöling
Bijgaand treft u de jaarrekening van Stichting Kadam Chöling (SKC) over 2014 aan.
Deze jaarrekening laat een negatief resultaat zien van € 1.611,- en een balanstotaal van €
24.683,-. Hieronder worden de belangrijkste posten van de balans en staat van baten en
lasten, toegelicht.
In 2013 is voor het eerst de voorraad van SKC gewaardeerd tegen 100% van de
historische kostprijs, en op de balans opgenomen. Dit heeft in dat jaar geleid tot een
correctie van - € 19.244,-. In overleg met onze nieuwe accountant is besloten dat deze
waardering te hoog is en is besloten om de boeken en transcripten voor het merendeel
tegen 70%, en enkele titels tegen 50%, van de historische kostprijs te waarderen. Dit
heeft in 2014 opnieuw tot een correctie geleid en wel van €8.570,-. Deze correctie heeft
een direct effect op het resultaat en de reserves en heeft een boekhoudkundig maar geen
operationeel karakter.
De stand van de liquide middelen is in 2014 gedaald van €29.803,- naar €10.442,-. Deze
substantiële daling is vooral veroorzaakt doordat in 2013 ontvangen schenkingen en
donaties pas in 2014 zijn uitbetaald.
Ook de systematiek voor het presenteren van de schenkingen en donaties is in 2014 in
overleg met de accountant gewijzigd. Tot op heden zijn alle schenkingen en donaties
steeds als één bedrag als Overige voorzieningen geboekt. In 2014 zijn de ontvangen
schenkingen en donaties opgenomen in het Stichtingsvermogen en daarbinnen opgesplitst
in een Bestemmingsfonds, een Bestemmingsreserve en Overige reserves, overeenkomstig
de hiervoor geldende richtlijnen.
In totaal is in 2014 € 8.421,- ontvangen aan schenkingen en donaties en is €19.644,10
uitgekeerd aan de sponsoring van monniken en donaties aan het Dagpo Dratsang klooster
als geheel. Dit laatste bedrag is zo hoog omdat, zoals aangegeven, de in 2013 ontvangen
schenkingen en donaties pas in 2014 aan het Dagpo Dratsang klooster zijn overgemaakt.
In 2014 zijn er 3 momenten geweest waarop boeken en transcripten zijn verkocht, naast
de verkoop via internet. Dit heeft geleid tot een omzet van € 4.431,- resp. € 548,- excl.
BTW. De historische kostprijs van deze omzet bedroeg € 3.036,- excl. BTW, daarmee
bedraagt het batig saldo over de verkoop van transcripten en boeken in 2014 € 1.943,-.
In 2014 zijn de accountantskosten hoger uitgevallen dan verwacht. Ook in 2015 zal dit
waarschijnlijk het geval zijn. Dit is vooral veroorzaakt door de extra inspanningen die
zijn verricht voor het herwaarderen van de voorraden.
De gemaakte portokosten zijn allemaal gerelateerd aan de verkoop van boeken en
transcripten via internet.
Met de invoering van de nieuwe systematiek van voorraadwaardering, zijn de
uitgavekosten in 2014 komen te vervallen. In 2014 zijn één transcript en een
gebedenboek uitgegeven. De met deze inkopen verband houdende uitgaven zijn voor €
1.467,- excl. BTW in de voorraad opgenomen.
Door de wijzigingen in de methodiek van de verslaglegging, zowel voor wat betreft de
voorraden als voor wat betreft de reserves en donaties, is dit jaarverslag helaas moeilijk te
vergelijken met die van voorgaande jaren.
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Het financieel verslag is door het bestuur goedgekeurd en op 20 maart 2016 door de
voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur ondertekend.

