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Naarden, 27 april 2007
Mijne dame en heren
Ingevolge de ons verstrekte opdracht brengen wij u hiermede verslag uit omtrent de
jaarrekening 2006 van uw stichting.
1. Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2006 van
uw stichting samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de daarop
gebaseerde jaarrekening berust bij u.
2. Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken,
het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.
3. Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Hoogachtend,

Admare B.V.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2006

31 december 2006

31 december 2005

€

€

€

€

ACTIVA
Vorderingen op korte termijn
Overlopende activa

1.848

1.909

Liquide middelen

86.025
87.873

157.476
159.385

15.468

28.045

38

-12.577

15.506

15.468

PASSIVA
Eigen vermogen
Saldo 1 januari
Resultaat boekjaar
Saldo 31 december
Schulden op korte termijn
Bestedingsverplichting projecten
Overlopende posten

67.125

140.695

5.242

3.222
72.367
87.873

143.917
159.385
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Stichting Vajra,Utrecht
ALGEMENE TOELICHTING

Aard der bedrijfsactiviteiten
De stichting is actief in het ondersteunen en/of opzetten van kleinschalige en duurzame projecten
gericht op armoedebestrijding ,medische basiszorg,basiseducatie en/of milieu in ontwikkelingslanden
in het algemeen en Azië, meer specifiek Nepal, in het bijzonder.

Grondslagen van de financiële verslaglegging
De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel.
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.
Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva
Voor zover niet anders vermeld, is de waardering van de activa en passiva tegen nominale waarde.
vorderingen
Voor zover nodig worden de vorderingen verminderd met noodzakelijk geachte voorzieningen.
liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze ter
vrije beschikking.
projecten
ord.Nognog
niet bestede
niet bestede
Uit gaven , specifieke ontvangsten en subsidies worden per project verantwoord.Voor
gelden worden opgenomen als schuld op korte termijn.
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2006
2006

2005

Liquide middelen
Deze post betreft:
postbank

2.593

112.850

abn amro

1

704

83.431
86.025

43.922
157.476

spaarrekening asn

Bestedingsverplichting projecten
Dit betreft vooruitontvangen bijdragen voor het project sponsoring kinderen
Projecten
Betreft uit eigen middelen van de Stichting Vajra aan de projecten toegevoegd.
Van alle bestedingen wordt via accountantsverslagen van Vajra Foundation ,Nepal nagegaan of deze
gelden daar zijn ontvangen en aan de bestemde projecten zijn uitgegeven.

Stichting Vajra,Utrecht
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RESULTATENREKENING 2006

Donaties algemeen
1-jan
Projecten
bouwactiviteiten
4.837
sponsoring kinderen
healthcamps
16.913
drinkwater
zonneovens
88.412
kitchen gardening
3.743
vaja academy
23.842
onderwijs algemeen
geiten
tailoring
diversen
2.948
140.695
kantoorkosten
internet
porti nieuwsbrief
bankkosten

Rentebaten
Resultaat boekjaar

donaties subsidies

39.270
26.549
280
760
307
16.554
1.067

84.787

750.000
158.176

908.176

besteed uit eigen
middelen

40.58725.444840.015169.5801.0671.076.693-

4.8371.317
843
8.000
4.837
10.160

2006

2005

10.676

6.412

31-dec

18.018
280
4.050
36.992
7.785
67.125

1.5217.1563.7553.7163.24510.160810426542148-

505790210-

1.4101.448
38

14.4861.909
12.577-

