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1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Vajra
Rielerkolkweg 1
7416 SL DEVENTER

Referentie: 30146196
Betreft:
jaarrekening 2021

Amsterdam, 1 november 2022

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw
stichting.
De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Vajra te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten
over 2021 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 in Nederland algemeen aanvaardbare
grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 Vajra.
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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
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Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Toorman accountants en belastingadviseurs

H.A. Toorman AA RB

Digitale handtekening
Dit document is ondertekend met een digitale handtekening. Er wordt geadviseerd dit document uitsluitend digitaal te
gebruiken. De integriteit en verifieerbaarheid blijft met het onderliggende certificaat gewaarborgd. De geldigheid van
de digitale handtekening komt te vervallen indien het document wordt aangepast of uitgeprint. In de PDF-reader kan
desgewenst informatie over het certificaat worden gegeven.
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Stichting Vajra te Deventer
1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 19 december 1997 werd de stichting Stichting Vajra per genoemde datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30146196.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Vajra wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
het ondersteunen en/of het opzetten van duurzame projecten, gericht op armoedebestrijding, medische
basiszorg, basiseducatie en/of verbetering van het milieu in ontwikkelingslanden in het algemeen
en Azië, meer specifiek Nepal, in het bijzonder.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
- Maarten Olthof, voorzitter
- Edzo Ebbens, secretaris en penningmeester
Activiteiten
Stichting Vajra Nederland werft bijdragen van fondsen en particiulieren voor projecten die door Vajra
Foundation Nepal zijn ingediend en die door Stichting Vajra zijn goedgekeurd.
Als de benodigde gelden zijn vergaard, wordt de bijdrage in drie delen doorbetaald aan Vajra Foundation
Nepal en aangewend voor de bedoelde projecten. Het laatste deel (10%) van de bijdrage wordt betaald na
oplevering. Vajra Foundation Nepal betaalt een substantieel deel van de projectkosten.
Schoolgeld voor sponsorleerlingen op Vajra Academy wordt per schooljaar betaald.
In deze toelichting wordt onderscheid gemaakt tussen Stichting Vajra en Vajra Foundation Nepal. Waar
alleen "Vajra" is vermeld, wordt verwezen naar het samenwerkingsverband van beide partnerorganisaties.

Statutenwijziging
De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 18 maart 1998.

1.3 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de staat van baten en lasten.
2021
€

2020
%

€

%

155.676
121.074
34.602

100,0%
77,8%
22,2%

118.496
115.952
2.544

100,0%
97,9%
2,1%

2.007
2.007

1,3%
1,3%

83
83

0,1%
0,1%

Exploitatieresultaat

32.595

20,9%

2.461

2,0%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

-1.219
-1.219

0,0%
-0,8%
-0,8%

2
-438
-436

0,0%
-0,4%
-0,4%

Resultaat

31.376

20,1%

2.025

1,6%

Baten
Activiteitenlasten
Bruto exploitatieresultaat
Algemene kosten
Beheerslasten

-5-

Stichting Vajra te Deventer

1.3 Resultaatvergelijking
Het resultaat 2021 is ten opzichte van 2020 gestegen met € 29.351. De ontwikkeling van het resultaat
2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:
€

€

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
37.180

Baten

37.180
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
2

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Stijging van:
5.122
1.924
781

Activiteitenlasten
Algemene kosten
Rentelasten en soortgelijke kosten

7.829
29.351

Stijging resultaat
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Stichting Vajra te Deventer
1.4 Financiële positie
Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke
is gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

463.462

2
353.188

Op korte termijn beschikbaar:
Vorderingen
Liquide middelen
Liquiditeitssaldo
Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

463.462

353.190

421.275
42.187

342.379
10.811

42.187

10.811

42.187
42.187

10.812
10.812

Vastgelegd op lange termijn:
Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2021 ten opzichte van 31 december 2020
gestegen met € 31.376.
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2. BESTUURSVERSLAG

Stichting Vajra te Deventer
2.1 Bestuursverslag
Algemeen
De stichting is op 19 december 1997 opgericht. Volgens de statuten heeft de stichting ten doel het
ondersteunen en/of het opzetten van duurzame projecten, gericht op armoedebestrijding, medische
basiszorg, basiseducatie en/of verbetering van het milieu in ontwikkelingslanden in het algemeen en Azië,
meer specifiek Nepal, in het bijzonder. Stichting Vajra Nederland werft bijdragen van fondsen en
particiulieren voor projecten die door Vajra Foundation Nepal zijn ingediend en die door Stichting Vajra zijn
goedgekeurd. Als de benodigde gelden zijn vergaard, wordt de bijdrage in drie delen doorbetaald aan
Vajra Foundation Nepal en aangewend voor de bedoelde projecten.
Het laatste deel (10%) van de bijdrage wordt betaald na oplevering. Vajra Foundation Nepal betaalt een
substantieel deel van de projectkosten. Schoolgeld voor sponsorleerlingen op Vajra Academy wordt per
schooljaar betaald. In deze toelichting wordt onderscheid gemaakt tussen Stichting Vajra en Vajra
Foundation Nepal. Waar alleen "Vajra" is vermeld, wordt verwezen naar het samenwerkingsverband van
beide partnerorganisaties.
Activiteiten
Het verloop van het aantal sponsorouders en leerlingen kan als volgt weergegeven:

Voor een nadere verantwoording over onze activeiten in het verslagjaar wordt verwezen naar onze
nieuwsbrieven. Deze zijn te raadplegen op onze website vajra.nl.

ANBI
De stichting is aangewezen door de belastingdienst als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Een ANBI status levert belastingvoordelen op voor onze donateurs.

Bestuur en organisatie
Het bestuur bestaat uit drie leden:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Maarten Olthof
Edzo Ebbens
Vacature
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Stichting Vajra te Deventer
2.1 Bestuursverslag
Het bestuur wordt ondersteund door vrijwilligers. Daarnaast is er een affiliatie met de Stichtse Vrije School
Zeist en Green School Bali.

Deventer, 1 november 2022
Het bestuur:

Maarten Olthof, voorzitter

Edzo Ebbens, secretaris en penningmeester
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3. JAARREKENING

Stichting Vajra te Deventer
3.1 Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)
31 december 2021
€
€

ACTIVA

31 december 2020
€
€

Vlottende activa

Vorderingen

[1]
-

Overlopende activa

Liquide middelen

[2]

Totaal activazijde

2
-

2

463.462

353.188

463.462

353.190

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 1 november 2022
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Stichting Vajra te Deventer
3.1 Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

42.187

10.812

Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserves

42.187
Kortlopende schulden
Overige schulden
Overlopende passiva

10.812

[3]
410.897
10.378

Totaal passivazijde

307.155
35.224
421.275

342.379

463.462

353.190

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 1 november 2022
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Stichting Vajra te Deventer
3.2 Staat van baten en lasten over 2021
2021

2020

€

€

Sponsorbijdragen
Giften en baten uit fondsenwerving
Overige baten
Baten

[4]
[5]
[6]

70.886
80.459
4.331
155.676

42.092
70.394
6.010
118.496

Besteding baten met bijzondere bestemming
Activiteitenlasten

[7]

121.074
121.074

115.952
115.952

34.602

2.544

2.007
2.007

83
83

32.595

2.461

-1.219
-1.219
31.376

2
-438
-436
2.025

31.376

2.025

31.376
31.376

2.025
2.025

Bruto exploitatieresultaat
Overige bedrijfskosten
Beheerslasten

[8]

Exploitatieresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

[9]
[10]

Resultaat
Bestemming resultaat:
Overige reserve

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 1 november 2022
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Stichting Vajra te Deventer
3.3 Kasstroomoverzicht over 2021
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2021
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

€

32.595
2
78.896
78.898
111.493

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
-1.219

Rentelasten en soortgelijke kosten
Kasstroom uit operationele activiteiten

-1.219
110.274

Mutatie geldmiddelen

110.274

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

353.188
110.274
463.462

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 1 november 2022
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Stichting Vajra te Deventer
3.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisatieszonder winststreven' (RJK C1).
Activiteiten
Stichting Vajra Nederland werft bijdragen van fondsen en particiulieren voor projecten die door Vajra
Foundation Nepal zijn ingediend en die door Stichting Vajra zijn goedgekeurd.
Als de benodigde gelden zijn vergaard, wordt de bijdrage in drie delen doorbetaald aan Vajra Foundation
Nepal en aangewend voor de bedoelde projecten. Het laatste deel (10%) van debijdrage wordt betaald na
oplevering. Vajra Foundation Nepal betaalt een substantieel deel van de projectkosten.
Schoolgeld voor sponsorleerlingen op Vajra Academy wordt per schooljaar betaald.
In deze toelichting wordt onderscheid gemaakt tussen Stichting Vajra en Vajra Foundation Nepal. Waar
alleen "Vajra" is vermeld, wordt verwezen naar het samenwerkingsverband van beide partnerorganisaties.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Vajra, statutair gevestigd te Utrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 30146196.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen
op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder
de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de
verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisatieszonder winststreven' (RJK C1).
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen
in de desbetreffende paragrafen.
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Stichting Vajra te Deventer
3.4 Toelichting op de jaarrekening
Vreemde valuta

Functionele valuta
De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische
omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta).
De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta.

Transacties, vorderingen en schulden
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de
koers op transactiedatum.
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers
per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste
of ten laste van de winst- en verliesrekening.
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.
Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid
apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
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Stichting Vajra te Deventer
3.4 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende
activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als
afdekkingsinstrument.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit
hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengstverantwoording

Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van
over de omzet geheven belastingen.

Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de
normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
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Stichting Vajra te Deventer
3.4 Toelichting op de jaarrekening
Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Koersverschillen
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winsten verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde
Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden
verwerkt in de winst- en verliesrekening.
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Stichting Vajra te Deventer
3.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen [1]
31-12-2021
€
Overlopende activa
Rente ASN Spaarrekening

Liquide middelen [2]
ASN Spaarrekening NL87 ASNB 0929 3745 41
ING Rekening courant NL96 INGB 0003 2370 25
ING Zakelijke Oranje spaarrekening X 577-83494
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31-12-2020
€

-

2

241.068
122.395
99.999
463.462

351.830
1.358
353.188

Stichting Vajra te Deventer
3.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
2021
€
Overige reserves
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

10.811
31.376
42.187

2020
€
8.787
2.025
10.812

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de staat van baten en
lasten.
Het ingehouden deel van het resultaat over 2021 bedraagt € 31.376.
KORTLOPENDE SCHULDEN [3]
Overige schulden
Rekening courant Vajra Foundation Nepal: Diversen
Rekening-courant Vajra Foundation Nepal: Vajra Academy

3.767
407.130
410.897

3.505
303.650
307.155

3.505
262
3.767

435
3.455
2.300
255
-2.700
-240
3.505

303.650
80.459
23.021
407.130

263.960
70.394
-30.704
303.650

Rekening courant Vajra Foundation Nepal: Diversen
Stand per 1 januari
Leermiddelen afstandsonderwijs (Corona) ontvangen
Wegreparatie
Boekenverkoop
Leermiddelen afstandsonderwijs (Corona) besteed
Aanschaf boeken
Stand per 31 december

Rekening-courant Vajra Foundation Nepal: Vajra Academy
Stand per 1 januari
Ontvangen donaties
Particuliere toezegging 2016-2020
Besteed
Stand per 31 december
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Stichting Vajra te Deventer
3.5 Toelichting op de balans
31-12-2021
€
Overlopende passiva
Accountantskosten
Overlopende rente ASN en ING bank
Donaties Stichting Sherpaland, 2019-2024 vooruitbetaald sponsorouders
Sponsorouders, vooruitbetaald 1)
Stichting Rojocatho Fund 2019-2024 € 10.000,-

1.000
60
4.388
4.930
10.378

31-12-2020
€
5.981
22.508
6.735
35.224

1) Deze post is tot en met 2020 een inschatting (25%) geweest. Er is besloten om vanaf 2021 deze
schatting niet meer op te nemen en vrij te laten ten gunste van het resultaat.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Elke toezegging voor sponsoring van een leerling wordt gedaan voor vijf jaar. Met het huidige aantal
sponsorkinderen is jaarlijks een bedrag van circa 45.000 euro gemoeid. De contracten met de
sponsorouders zijn merendeels afgesloten voor een periode van vijf jaar. Gedurende de resterende looptijd
zijn de inkomsten uit de bestaande contracten als volgt:

31 december
2022
€
38.214
30.060
21.262
18.276
13.102
120.914

2021
2022
2023
2024
2025
2026
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31 december
2021
€
31.997
25.406
14.877
7.875
5.650
53.808

Stichting Vajra te Deventer
3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Sponsorbijdragen [4]
Sponsorouders 1)
Stichting Sherpaland sponsorouder

2021

2020

€

€

69.294
1.592
70.886

40.500
1.592
42.092

Dankzij 60 (2020: 56) sponsorouders konden 81 (2020: 89) leerlingen een opleiding volgen.
Sponsorleerlingen uit afgelegen gebieden wonen in het internaat van de Vajra Academy.
In Nepal is schoolgeld verschuldigd over het gehele schooljaar van 1 april t/m 31 maart, ook indien een
leerling in de loop van dat jaar op school komt.
Met sommige sponsorouders worden contracten afgesloten voor perioden die afwijken van de schooljaren;
hierdoor kunnen periodeverschillen optreden
1) Voor 2021 is besloten de balanspost 'Sponsorouders, vooruitbetaald' vrij te laten vallen. Dit heeft de
sponsorbijdrage door de sponsorouders eenmalig verhoogd met € 22.508,-.

Giften en baten uit fondsenwerving [5]
Vajra Academy

Overige baten [6]
Donaties Vajra Academie)
Boek
Wegreparatie
Leermiddelen afstandsonderwijs (Covid-19)

Besteding baten met bijzondere bestemming [7]
Sponsoring leerlingen
Donatie Vajra Academie
Boekenverkoop
Nepal Federatie Nepal: Noodhulp Nepal
Leermiddelen afstandsonderwijs (Covid-19)
Wegreparatie

Overige bedrijfskosten [8]
Algemene kosten
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80.459

70.394

4.070
261
4.331

255
2.300
3.455
6.010

38.354
80.459
261
2.000
121.074

39.548
70.394
255
3.455
2.300
115.952

2.007

83

Stichting Vajra te Deventer
3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
Algemene kosten
Nieuwsbrief
Managementondersteuning 2022 2)
Lidmaatschap Nepal Federatie
Accountantskosten
Internet
Donatie voor dekking kosten nieuwsbrief

766
657
250
1.000
2.673
-666
2.007

83
83
83

-

2

825
394
1.219

438
438

2) voor een toelichting wordt verwezen naar het bestuursverslag.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [9]
Rentebate ASN spaarrekening

Rentelasten en soortgelijke kosten [10]
Negatieve rente ASN spaarrekening
Bankkosten en provisie
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4. OVERIGE GEGEVENS

Stichting Vajra te Deventer
4. Overige gegevens
4.1 Wettelijke vrijstelling
De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond
van artikel 2:396 lid 7 BW.

4.2 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020
De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 29 juni 2021. Het bestuur
heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
Rapportdatum: 1 november 2022
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