FINANCIËN
De landelijke afdelingen en BK-locaties van de Brahma Kumaris Spirituele
Academie functioneren financieel zelfstandig en worden op vrijwillige basis
gefinancierd door de docenten en studenten die in de plaatselijke gemeenten
wonen en werken. De lessen zijn principieel kosteloos en staan open voor een
ieder.
Alle docenten aan de Academie zijn vrijwilligers die zich, naast hun
maatschappelijke bezigheden, onbetaald inzetten voor het geven van spiritueel
onderwijs en het organiseren van diverse activiteiten. Gemaakte kosten
worden gedekt door vrijwillige bijdragen van studenten en docenten.

ANBI
De stichting Brahma Kumaris Spirituele Academie (levensbeschouwelijke
organisatie) is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) wat inhoudt dat donaties aan de stichting
aftrekbaar zijn van het belastbare inkomen.

Toegankelijkheid als principe
Een van de grondbeginselen van de BKSA is dat voor deelname aan activiteiten
geen kosten in rekening worden gebracht. Dat past bij onze visie dat ieder
mens in essentie positieve kwaliteiten heeft als liefde, vrede en kracht en dat
we mensen de gelegenheid willen bieden om die positieve kern van zichzelf te
herontdekken, te ervaren en te leven. Het leggen van een financiële drempel
past niet bij deze zienswijze en dat komt daarom tot uiting in de manier waarop
de activiteiten van de BKSA in financiële zin zijn georganiseerd.
Uitgaven
Het grootste gedeelte van de inkomsten van de BKSA zijn donaties van
deelnemers die voordeel (hebben) ervaren door deel te nemen aan de
aangeboden activiteiten. Omdat donaties vanuit deze intentie worden gedaan,
zal de stichting in haar besteding ervan hetzelfde reflecteren. De uitgaven van
BKSA zullen dan ook vooral betrekking hebben op het bekostigen van locaties
waar activiteiten van de BKSA plaatsvinden en de kosten van het bekendmaken
van die activiteiten.
Het gaat daarbij om huisvestingskosten, zoals huur, energie, onderhoud en
dergelijke, huishoudelijke kosten waaronder ook de kosten van aankoop van
inventaris, publiciteits- en kantoorkosten. Naast donaties ontvangt de BKSA
huur van degenen die in door de BKSA aangehuurde panden wonen en zijn er –
heel beperkte – inkomsten uit de verkoop van boeken en merchandise.

Daarnaast doneert de BKSA gelden aan buitenlandse organisaties die aan de
BKSA zijn gelieerd, zoals het spirituele hoofdcentrum in Mount Abu (India), ter
ondersteuning van hun activiteiten ten behoeve van het verwezenlijken van
onze gemeenschappelijke doelstelling zoals – voor Nederland – verwoord in
onze statuten. Hieronder vallen kosten voor cursussen etc., kosten van
huisvesting en huishoudelijke kosten, administratiekosten en dergelijke.
Reserve en verantwoording
In het kader van het bieden van houvast in een snel veranderende
samenleving, is het belangrijk dat er continuïteit is in de activiteiten van de
BKSA. Omdat de hoogte van donaties kan fluctueren, is ook in de periode
2021/22 het streven om een financiële buffer aan te houden waarmee de
kosten van de de stichting BKSA voor een jaar kunnen worden gedekt. De
achtergrond daarvan is ook dat de BKSA voor meerdere door haar
aangehuurde panden een langlopende verplichting is aangegaan.
Beloningenbeleid
De stichting geeft geen vergoeding aan bestuursleden, docenten en andere
vrijwilligers. Alle werkzaamheden worden kosteloos door alle vrijwilligers
verricht. Wel wordt (op verzoek) een reiskostenvergoeding gegeven voor
gemaakte reiskosten met betrekking tot het kunnen geven van cursussen,
lezingen en het bijwonen van voor de stichting belangrijke bijeenkomsten,
eventueel in het buitenland. Daarnaast worden indien nodig, de reiskosten
voldaan van personen die op uitnodiging van de stichting een bezoek brengen
aan Nederland.

JAARREKENING 2020
Voor deze jaarrekening is op 23 juni 2021 door de accountant een
beoordelingsverklaring afgegeven.

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
2020
€

€

ACTIEF
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Overige bedrijfsmiddelen
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraad boeken
Vooruitbetaalde bedragen
Liquide middelen
Subtotaal

20.707

17.800
2
405.823
423.625

Totaal

444.332

PASSIEF
Kapitaal
Overige reserve 1 januari
Resultaat verslagjaar
Overige reserve 31 december
Bestemmingsreserve
Subtotaal

Kortlopende schulden
Overlopende passiva (accountant)
Res.bijdrage BKWSU
Totaal

218.508
-3.976
214.532
200.000
414.532

3.300
26.500
29.800
444.332

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
2020
€
Baten
Donaties cursisten
Verkoop literatuur
Toename voorraad literatuur
Huuropbrengst
Rente bank

288.888
5.151
0
47.650
13

Totaal baten

Lasten
Huisvestingskosten
Cursuskosten
Administratieve kosten
Inkoop literatuur
Afname voorraad literatuur
Afschrijving overige bedrijfsmiddelen
Rente leningen
Donaties gelieerde organisaties
Reservering donaties wereldorg.
Totaal lasten

Resultaat

€

341.702

231.583
32.897
17.326
2.157
6.579
9.809
0
18.827
26.500
-/-345.678

-3.976

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2020
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020:
- Overige bedrijfsmiddelen:
Op investeringen met een aanschaffingswaarde boven € 750 wordt over
vijf jaren afgeschreven met een jaarlijks percentage van 20%. De
boekwaarde van alle investeringen bedraagt op 31 december € 20.707.
- Voorraad boeken:
De voorraad boeken zijn gewaardeerd tegen verkoopprijs of de lagere
marktwaarde. Voor een eventuele incourantheid van voorraden wordt
een voorziening getroffen.
- Bestemmingsreserve:
De Stichting houdt een bestemmingsreserve aan in verband met
langlopende huurverplichtingen en het feit dat de Stichting afhankelijk is
van donaties. De bestemmingsreserve is gebaseerd op de vaste kosten
van de stichting voor een heel jaar.
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020:
- Baten:
• Donaties: De inkomsten van de Stichting komen voor het grootste
gedeelte uit de vrijwillige bijdragen van degenen die deelnemen aan
activiteiten van de Stichting. Middels periodieke schenkingen is in
2020 een bedrag gedoneerd van € 51.900.
• Boeken en andere gegevensdragers worden met een geringe
winstmarge aangeboden.
• De huuropbrengst wordt gegenereerd uit de verhuur van kamers aan
de beheerders van diverse centra.
- Lasten:
• De genoemde huisvestingskosten zijn de totale kosten van de 10
BKSA - afdelingen in Nederland. Voor 7 afdelingen is de Stichting
verplichtingen aangegaan ter zake van huur. Het huurbedrag voor
deze 7 afdelingen bedroeg in 2020 tezamen € 181.818.
• Onder de cursuskosten vallen huishoudelijke kosten, reiskosten,
advertentiekosten en kosten voor speciale projecten.
• Donaties gelieerde organisaties: De Stichting levert een financiële
bijdrage aan de Brahma Kumaris World Spiritual University in India en
enige andere Brahma Kumaris retreatcentra buiten Nederland.

