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Geachte mevrouw Duindam,

Bijgaand zenden wij u in vijfvoud ons rapport inzake de jaarrekening 2020 van
Stichting Mananochoja.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en zijn tot nadere toelichting graag bereid.

Hoogachtend,
Erns & Acc nt ts LLP

Bijlage: jaarrekening 2020 (5x)

Ernst & Youeg Accountants LLP Is een United liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregist reerd bij Companies House onder
registratienummer 0c335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst &
Voung Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP Is statutair gevestigd te 6 More London Place, London, bEl 2DA, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan
Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en Is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene
voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid Is opgenomen.
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Het bestuur van
Stichting Mananochoja
Naaldwijk

Naaldwijk, 20 april 2021

Geachte mevrouw Duindam,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekeningen van de stichting
brengen wij hiermee rapport uit inzake de jaarrekening 2020. De jaarrekening is opgesteld onder
verantwoordelijkheid van de directie van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een
samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is met het
bestuursverslag opgenomen in de aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken 2020. De
aanvullende speciticaties zijn ter informatie aan u als bijlage bij het accountantsrapport opgenomen,
maar vormen geen onderdeel van de jaarstukken.

1 Samenstelllngsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Mananochoja te Naaldwijk is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van
baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Hoofdstuk
Cl Kleine organisaties zonder winststreven. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis
van Stichting Mananochoja. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die
ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de
getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Ernst & Yoanç Acccurtants CLP Is een united iiabiiity partnership opgericht naar het recht van Engeand en Wales en geregistreerd bij Companies House ander registratienummer 0C3355R4. In relatie tot
Ernst 5 Vong Accountants CP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Yaung Accountants CLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te
6 More London Piace, London, St! 20A. Verenigd Koninkrijk, heeft haat hodidvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bil de Kamer van Koophandel Rotterdam onder
nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.
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Wij hebben deze jaarrekening samengesteld voor het bestuur van Stichting Mananochoja met als doel
Stichting Mananochoja in staat te stellen te voldoen aan de plicht de jaarrekening op te maken. Onze
samenstellingsverklaring is uitsluitend bestemd voor het bestuur van Stichting Mananochoja en dient
niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

De ontwikkelingen rondom het Corona (Covid-19) virus hebben grote invloed op de gezondheid van
mensen en onze samenleving en daarbij ook op de operationele en financiële prestaties van
organisaties en de beoordeling van de mogelijkheid om de continuïteit te handhaven. De jaarrekening
en onze samenstellingsverklaring daarbij zijn gebaseerd op de condities op het moment dat deze zijn
opgemaakt en de situatie verandert van dag tot dag. De invloed van deze ontwikkelingen op Stichting
Mananochoja is uiteengezet in de toelichting op de jaarrekening onder paragraaf Continuïteit van de
activiteiten. Wij vestigen de aandacht op deze uiteenzetting.

lot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP

RA
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Bestuursverslag

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Mananochoja bestaat uit:
Carry Duindam, voorzitter
Theo Stroet, penningsmeester
Ria Roessen, bestuurslid
Peter Mayenburg, bestuurslid
Joske Droog, bestuurslid
Monique Onink, bestuurslid

Do&

Stichting Manaochoja heeft ten doel het helpen bereiken van wereldvrede door middel van:
- het ontwikkelen van innerlijke vrede;
- het vinden van de weg van de ziel;
- het helpen verruimen van het menselijk bewustzijn;
- het stimuleren van juiste menselijke verhoudingen en goede wil;
- het bevorderen van het werken aan eenheid in denken, handelen en spreken, waardoor de mensen
worden teruggebracht naar de Ene Waarheid, de Bron waaruit alles is ontstaan;
- het respecteren en eerbiedigen van godsdiensten en andere geestelijke stromingen;
- het stimuleren van het leven in harmonie met mens, dier, plant en mineraal;
- het uitdragen van de onstertelijkheid en een eeuwig voortbestaan;
- het uitdragen van het voortkomen uit die Al-Ene Bron van het mineralen-, het planten-, het dieren-,
en het mensenrijk, alleen verschillend in graden van bewustzijn;
- het bevorderen van de eigen goddelijk genezende- en creatievermogens van de mens, het zelf leren
denken en handelen;
- het bewerkstelligen van het denken met het hart als verbindingsschakel tussen de aardse en de
geestelijke wereld,
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
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Bestuurlijke voornemens

De stichting probeert haar doel onder meet te bereiken door:
- het geven van spirituele bewustwordingsavonden;
- het begeleiden van individuele personen bij hun geestelijk bewustwordingsproces;
- het geven van cursussen in geestelijke bewustwording, ook in samenwerking met andere
organisaties;
- het zijn van een kanaal van liefde en goede wil als werkend beginsel van de vrede;
- het geven van Avatar, een communicatietraining voor geestelijke bewustwording en ontwikkeling
van de eigen creatievermogens;
- het oprichten van een spiritueel lichthuis/annex esoterische school, waar door middel van
meditatie, stilte en harmonie de geestelijke en lichamelijke gezondheid kan worden bevorderd;
- het aanmoedigen van het gebruik van natuurlijke geneeswijzen en gezonde voeding;
- het geven van spirituele stervensbegeleiding;
- het bevorderen van het geloof in de Ene universele waarheid;
en het aanwenden van alle wettige middelen, die het doel van de stichting kunnen bevorderen.

In het afgelopen jaar 2020 heeft Stichting Mananochoja de volgende bijzondere activiteiten gehouden
om jaar doel te bereiken:
- First Sphere meditatiecursussen van The Brigth Path;
- Klankschaalligmeditaies;
- Familieopstellingen;
- Cursus Jezelf Grenzenloos Liefhebben;
- Speciale bewustwordingsavonden over Bij Jezelf Blijven.
- Cursus Inwijding, Geboorte in het Christusbewustzijn;
- Cursus De Weg van het Christusbewustzijn.

Vermogen

Het vrije besteedbare vermogen van de organisatie staat ter vrije beschikking met als doel het
ondersteunen van organisaties en goede doelen die kwetsbaren in de wereld opvangen en naar een
beter leven leiden, waardoor de rijkdom gedeeld wordt.

Beleggingsbeleid

Stichting Mananochoja heeft geen verder beleid ontwikkeld met betrekking tot het beleggingsbeleid
van overtollige middelen.

Naaldwijk, 20 april 2021

C.J.M. Duindam
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Balans per 31 december 2020
(na verwerking nadelig saldo)

Act iva

2020 2019

€ € € €

Vaste activa
Materiële vaste activa 2.660 5.341
Financiële vaste activa 2.001 2.001

Totaal van vaste activa 4.661 7.342

Vlottende activa
Voorraden 25.771 25.833
Vorderingen 5.528 2.837
Liquide middelen 18.128 20.085

Totaal van vlottende activa 49.427 48.755

Totaal van activa 54.088 56.097

Pass iv a

Ondernemingsvermogen
Bestemmingsfondsen 9.714 9.714
Overige reserves 42.504 44.595

Totaal van eigen vermogen 52.218 54.309

Kortlopende schulden 1.870 1.788

Totaal van passiva 54.088 56.097
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Stichting Mananochoja, Naaidwijk

Staat van baten en lasten over 2020

2020 2019

€ €
Baten als tegenprestatie voor goederen of diensten 13.487 10.704
Inkoopwaarde geleverde goederen 12.254 11.277

Bruto-omzetresultaat 1.233 (573)
Giften 12.014 15.694

13.247 15.121

Afschrijvingen op materiële vaste activa 2.681 4.606
Overige lasten 12.464 11.577

Som der lasten 15.145 16.183

(1.898) (1.062)

Financiële baten en lasten (193) (182)

Resultaat (2.091) (1.244)
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
Stichting Mananochoja is statutair gevestigd te Naaldwijk en is ingeschreven bij het Handelsregister
Kamer van Koophandel onder nummer: 41147297.

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
kleine organisaties zonder winststreven.

Continuïteit van de activiteiten

De vennootschap heeft vanaf boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Hoewel
de gevolgen hiervan op termijn onzeker zijn, verwacht de vennootschap geen gevolgen voor de
voortzetting van de activiteiten.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa in eigen gebruik

De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De materiële vaste activa worden als volgt lineair afgeschreven op basis van de geschatte
economische levensduur rekening houdend met de restwaarde.

De afschrijvingsduur luidt als volgt:
— de terreinen worden niet afgeschreven.
— de bedrijfsgebouwen over twintig jaar.
— de overige materiële vaste activa over vijf tot tien jaar.

Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van
de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.

In de kostprijs worden de kosten van groot onderhoud opgenomen, zodra deze kosten zich voordoen
en aan de activeringscriteria is voldaan. De boekwaarde van de te vervangen bestanddelen wordt dan
als gedesinvesteerd beschouwd en ineens ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Alle
overige onderhoudskosten worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
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Indien een materieel vast actief buiten gebruik wordt gesteld, worden bijzondere
waardeverminderingsverliezen in aanmerking genomen. Een materieel vast actief wordt niet langer in
de balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het
gebruik of de vervreemding worden verwacht. De bate of last die voortvloeit uit de desinvestering
wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Financiële vaste activa

Vorderingen

Vorderingen
De verstrekte vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige verstrekte
vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met de
direct daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs minus eventuele bijzondere waardeverminderingen. Baten en lasten worden in de winst-en-
verliesrekening verwerkt zodra de vorderingen aan een derde worden overgedragen of een
(terugname van een) bijzondere waardevermindering ondergaan, alsmede via het amortisatieproces.

Voorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen, onderhanden werk in de zin van halffabricaten, gereed product
en handeisgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs dan wel de
lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgingsprijs van de grond- en hulpstoffen en de handelsgoederen wordt bepaald op grond van
de First-in, First-out-regel. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en overige kosten om de
voorraden op hun huidige plaats en in huidige staat te brengen. De vervaardigingsprijs van het gereed
product en het onderhanden werk in de zin van halffabricaten bestaat uit de aanschaffingskosten van
de gebruikte grond- en hulpstoffen en de directe productiekosten, vermeerderd met een opslag voor
indirecte productiekosten, exclusief de rente op vreemd vermogen. De vaste indirecte productiekosten
zijn gebaseerd op de normale productiecapaciteit.

Vorderingen

De vorderingen onder de vlottende activa opgenomen, worden bij eerste verwerking opgenomen tegen
de reële waarde plus transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs
minus een eventuele benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Kortlopende schulden

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde
verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortiopende schulden worden
na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij kortlopende schulden is
dit meestal de nominale waarde.

Baten

Algemeen

Onder de baten wordt verstaan de baten als tegenprestatie voor de levering van goederen minus de
inkoopwaarde van de goederen, baten als tegenprestatie voor de levering van diensten, subsidiebaten,
sponsorbijdtagen, giften en baten uit fondswerving en overige baten . De baten worden bepaald met
inachtneming van de hier vermelde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en toegerekend
aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Levering van goederen

Baten uit levering van goederen wordt in de staat van baten en lasten verwerkt als alle belangrijke
rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de goederen
zijn overgedragen aan de ontvanger, het bedrag van de bate op betrouwbare wijze kan worden
bepaald en ontvangst van de bate waarschijnlijk is.

Verlenen van diensten

Indien het resultaat van een transactie aangaande het verlenen van een dienst betrouwbaar kan
worden geschat en ontvangst van de bate waarschijnlijk is, wordt de bate met betrekking tot die dienst
verwerkt naar rato van de verrichte prestaties.

Baten met een bijzondere bestemming

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten
verwerkt. Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede
gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds
(en).

Lasten

Algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Lasten voor een bijzondere bestemming

Lasten in het kader van een bijzondere bestemming, worden enerzijds in de staat van baten en lasten
en anderzijds in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingstonds(en)
verwerkt.

Rente

Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende schuld.
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Specificaties van posten op de balans

Materiële vaste activa

2020 2019

€ €

Inventaris 2.660 5.341

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2020 5.341
Afschrijvingen (2.681)

Boekwaarde per 31 december 2020 2.660

Aanschaffingswaarde 49.184
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen (46.524)

Boekwaarde per 31 december 2020 2.660

2020 2019

€ €

Financiële vaste actïva

Vorderingen

Crowdfunding 2.001 2.001

Voorraden

Voorraden 25.771 25.833



Pagina 12

Stichting Mananochoja, Naaldwijk

2020 2019

€ €

Vorderingen

Vorderingen ter zake van belastingen en premies van sociale
verzekeringen 184 1.509
Overlopende activa 5.344 1.328

5.528 2.837

Vorderingen ter zake van belastingen en
premies van sociale verzekeringen

Te vorderen BTW 184 1.509

Overlopende activa

Lening u/g 4.403 945
Overige overlopende activa 941 383

5.344 1.328

Liquïde middelen

ING Bank 1.299 405
ASN Bank 16.009 19.243
Kas 820 437

18.128 20.085

Ondernemîngsvermogen

Bestemmingsfondsen

Fonds Dienstbaar aan de Mensheid

Stand per 1 januari 9.714 9.714

Stand per 31 december 9.714 9.714
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2020 2019

€ €
Overige reserves

Stand per 1 januari 44.595 45.839
Uit resultaatbestemmingsvoorstel (2.091) (1.244)

Stand pet 31 december 42.504 44.595

Kortiopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 195 1.138
Overlopende passiva 1.675 650

1.870 1.788

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 195 1.138

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.100 650
Diversen 575 -

1.675 650
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Specificaties van posten op de staat van baten en
lasten

Baten

2020 2019

€ €

Baten als tegenprestatie voor goederen of diensten

Baten uit Avatar trainingen 23 -

Baten uit Yoga trainingen 691 844
Baten producten 12.313 8.554
Baten uit workshops derden 460 1.306

13.487 10.704

Giften

Giften diverse/consultgiften 8.422 11.897
Opbrengsten Mantrazingen 1 5
Engelennetwerk 774 1.009
Opbrengst (lach)meditatie 434 173
Opbrengst bewustwordingsavonden 333 515
Opbrengst WereldWelvaartDelenProject 2.050 1.985
Opbrengst ‘Afval loont’

- 110

12.014 15.694
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2020 2019

€ €

Inkoopwaarde geleverde goederen

Kosten Avatar trainingen 88 905
Kosten Yoga trainingen 1.065 1.520
Inkoop producten 9.934 6.604
Voorraadmutatie 62 (59)
Kosten bewustwordingsavonden

- 329
Kosten Art of Living cursus 10 33
Kosten LifeChangingEnergy 9 52
Kosten cursussen en workshops derden 303 1.032
Energiekosten Spiritueel Lichthuis 783 758
Kosten Peace Concerts

- 103

12.254 11.277

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Inventaris 2.681 4.606

Overige lasten

Algemene lasten

Accountantskosten 2.205 1.100
Verzekeringen 491 294
Kantoorkosten 1.889 2.606
Cursussen (inclusief reiskosten) 1.518 1.320
Contributies en abonnementen 798 975
Advertentiekosten 227 380
Giften en donaties goede doelen 1.449 1.802
Donaties Wereld WelvaartDelenProject 2.109 2.668
Ondersteuning projecten 1.105 5
Kosten bestuursvergadering 124 212
Representatiekosten 307 210
Overige algemene lasten 242 5

12.464 11.577
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2020 2019

€ €

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankrente minus -kosten 193 182


