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1 Algemeen 
 

De Stichting Suvadra is actief voor lichamelijk gehandicapte kinderen in Nepal.  

De doelstelling van de stichting is: helpen om lichamelijk gehandicapte kinderen in Nepal later 

een zelfstandige toekomst te bieden door te leren omgaan met lichamelijke beperkingen, medische 

zorg te bieden en te zorgen dat opleidingen worden gevolgd, die een perspectief bieden op een 

zelfstandige toekomst. 

 

De Stichting Suvadra is opgericht op 27 mei 2005. De statutaire zetel is te Etten-Leur en gevestigd 

te Grote Waard 50, 4761 MS te Zevenbergen. De stichting staat ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland, onder het nummer 

20120701.  

 

Bestuur 

Het bestuur van Stichting Suvadra bestaat uit: 

C.A.M. van Rijen, voorzitter 

M. Schulting, secretaris 

A.P. Grool, penningmeester 

H.P Rademaekers 

 

Naast dit Financieel jaarverslag 2015 is er een (inhoudelijk) Jaarverslag 2015 

(www.suvadra.com). 

 

 

2 Financiële administratie 
 

De stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI).  

Het financieel jaarverslag 2015 is samengesteld op grond van de financiële gegevens van de 

Stichting Suvadra. Als boekhoudsysteem wordt PSU Boekhouden V5 gebruikt. 

 

3 Algemeen beeld 
 

In 2015 heeft de ontvlechting tussen de stichting Suvadra en Suvadra Foundation Nepal zijn 

beslag gekregen.  

Suvadra Foundation Nepal richt zich primair op het kindertehuis Swarga, terwijl stichting Suvadra 

steun biedt aan projecten en individuen met betrekking tot kinderen met lichamelijke beperkingen.  
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3 Financieel overzicht 2015 
 

De inkomsten en uitgaven over 2015 zijn in de tabel weergegeven en vergeleken met 2014.  

 

Opbrengsten Realisatie 2015 Realisatie 2014 

      Giften 13.732 4.364 

      Maandelijkse/jaarlijkse donaties 7.277 10.058 

      Opbrengst activiteiten 554 1.426 

      Verkoop goederen en kaarten 713 1.196 

      Rente opbrengst 922 1.106 

Totaal Opbrengsten 23.198 18.150 

   

Kosten Realisatie 2015 Realisatie 2014 

      Projecten 25.765 12.119 

      Swarga 5.215 3.705 

      Reiskosten 712 1.283 

      Diverse kosten 5.028 4.525 

      Bankkosten 1.572 1.200 

      Telefoon- en communicatie 42 35 

      Kantoorkosten  242 

Totaal kosten 38.334 23.109 

   

Verlies 15.136 4.959 

 

Toelichting: 

De opbrengsten zijn in 2015 fors gestegen dankzij aanzienlijke giften, met name naar aanleiding 

van de aardbevingen die Nepal hebben getroffen. Daarnaast zijn giften ontvangen naar aanleiding 

van lijfrenteschenkingen, een afscheid, van verenigingen, stichtingen, bedrijven en kerken.  

De donaties zijn lager geworden omdat sommige donateurs het kindertehuis Swarga wilden 

blijven steunen.  

De totale opbrengsten ten opzichte van 2014 zijn gestegen van € 18.150 naar € 23.198. 

Aan projecten is in 2015 meer dan het dubbele besteed dan in 2014. Dit betreft tijdelijke 

huisvesting voor gezinnen met lichamelijk gehandicapte kinderen en daarnaast nieuwe projecten, 

zoals vervolgopleiding en huisvesting van kinderen die Swarga zijn ontgroeid. 

Daarnaast is met Suvadra Foundation Nepal een schikking getroffen in het licht van de 

ontvlechting. 

De totale kosten zijn gestegen van € 23.109 in 2014 naar € 38.334. Dit betekent dat het verlies is 

toegenomen van € 4.959 in 2014 naar € 15.136, met name als gevolg van extra steun in verband 

met de aardbevingen. 
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4 Balans 
 

De balans geeft beeld van de bezittingen (activa) en schulden (passiva) op een bepaald moment 

(31 december). Bezittingen zijn het geld dat in kas is en op de bankrekening staat, plus de waarde 

van de voorraden. Schulden bestaan uit het eigen (besteedbare) vermogen. 

 

 

Bezittingen (activa) Per 31-12-2015 Per 31-12-2014 

       Zakelijke betaalrekening 11.486 10.537 

       Zakelijke spaarrekening 60.456 76.541 

       Voorraad 239 239 

Totaal bezittingen 72.181 87.317 

   

Schulden (passiva)   

       Eigen vermogen 72.181 87.317 

Totaal schulden 72.181 87.317 

 

 

Toelichting: 

 

Het eigen vermogen, dat moet worden besteed aan het doel van de stichting, is als gevolg van het 

verlies van € 15.136 gedaald van € 87.317 in 2014 naar € 72.181. Dit is nog steeds een aanzienlijk 

eigen vermogen, waaruit de komende jaren diverse hulpprojecten zullen worden gefinancierd. 

 


