Stichting Sawasdee
Toelichting op de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016

Algemeen
Het boekjaar 2016 is het eerste boekjaar van Stichting Sawasdee waarover de balans en de staat van
baten en lasten worden gepresenteerd met inachtneming van de door de Raad voor de
Jaarverslaggeving vastgestelde ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties’. Het boekjaar 2017 is
het eerste boekjaar waarvoor met inachtneming van voornoemde Richtlijn 650 een begroting is voor
Stichting Sawasdee is gemaakt.
Aangezien de staat van baten en lasten over het boekjaar 2015 op een andere wijze was ingericht
dan is voorzien in Richtlijn 650, is het niet mogelijk gebleken om naast de cijfers in de staat van baten
en lasten over 2016 vergelijkende cijfers over 2015 te tonen. Ook vergelijkende cijfers van een
begroting voor het boekjaar 2016 kunnen niet worden gegeven, omdat voor het boekjaar 2016 een
begroting conform Richtlijn 650 nog niet was opgesteld. Daarentegen is het wel mogelijk gebleken
om naast de cijfers in de balans per 31 december 2016 vergelijkende cijfers per 31 december 2015 te
tonen; die vergelijkende cijfers konden uit de balans per 31 december 2015 worden afgeleid.
Vaste activa
Stichting Sawasdee heeft geen immateriële, materiële en/of financiële vaste activa.
Voorraden
Stichting Sawasdee had op de balansdatum geen eigen voorraden.
Vorderingen en overlopende passiva
Onder ‘vorderingen en overlopende passiva’ is een bedrag van € 365 aan bankrente over 2016
opgenomen. Dit bedrag was op de balansdatum nog niet bijgeschreven.

Effecten
Stichting Sawasdee heeft geen effecten.
Liquide middelen
Onder ‘liquide middelen’ is het totaal van de banksaldi op 31 december 2016 vermeld. Met het oog
op het verrichten van internationale betalingen (veelal betalingen in Amerikaanse dollars naar
instellingen in Cambodja) wordt één bankrekening in dollars aangehouden. Het saldo van deze
rekening bedroeg op 31 december 2016 $ 44.209. Het saldo is omgerekend tegen de koers van de
dollar op 31 december 2016.
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Continuïteitsreserve
Stichting Sawasdee heeft in het verleden een continuïteitsreserve gevormd. Het bestuur van de
stichting acht het wenselijk over een dergelijke reserve te beschikken om in voorkomende gevallen
voortvarend te kunnen voldoen aan verzoeken om projecthulp uit Cambodja. Gelet op de bedragen
die in het verleden met de diverse projecten gemoeid waren, komt het bestuur een
continuïteitsreserve voor een bedrag tussen € 150.000 en € 200.000 redelijk voor. Het bedrag van de
continuïteitsreserve heeft in het boekjaar 2016 geen wijziging ondergaan.
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve dient ter dekking van toezeggingen die Stichting Sawasdee heeft gedaan om
gedurende beperkte tijd een bijdrage te leveren aan de kosten van de leiding van de – mede door
Stichting Sawasdee tot stand gebrachte – hotelschool in Sihanoukville, Cambodja. Deze financiële
ondersteuning is noodzakelijk om het goed functioneren van de school te waarborgen. Het verloop
van de bestemmingsreserve voor bijdragen aan de kosten van de hotelschool is in het boekjaar 2016
als volgt geweest:
-

Stand per 1 januari 2016
Af: verstrekte bijdrage
Stand per 31 december 2016

50.000
40.000
10.000

Overige reserve
De overige reserve heeft in het boekjaar 2016 het volgende verloop gehad:
-

Stand per 1 januari 2016
Bij: toevoeging
Af: afrondingsverschil
Stand per 31 december 2016

48.427
42.222
1
90.648

Voorzieningen
Stichting Sawasdee had op 31 december 2016 geen voorzieningen, aangezien daarvoor geen reden
bestond.

Langlopende schulden
Stichting Sawasdee heeft geen langlopende schulden of andere langlopende financiële
verplichtingen. Zij heeft ook geen zekerheden aan anderen verstrekt.
Kortlopende schulden
Onder ‘kortlopende schulden’ zijn opgenomen een schuld in rekening-courant aan Stichting Don
Bosco Kinderfonds ten bedrage van € 1.610, alsmede enkele nog te betalen kosten ten bedrage van
in totaal € 807.
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Baten van particulieren
De ‘baten van particulieren’ kunnen als volgt worden gespecificeerd:
-

Ontvangen periodieke schenkingen
Ontvangen regelmatige en eenmalige giften
Totaal

€
€
€

3.050
12.415
15.465

Baten van bedrijven
De ‘baten van bedrijven’ ten bedrage van in totaal € 44.035 bestaan uitsluitend uit regelmatige en
eenmalige giften.
Baten van andere organisaties zonder winststreven
De ‘baten van andere organisaties zonder winststreven’ bestaan uit een eenmalige gift, ontvangen
van een vereniging zonder winststreven.
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten
De ‘baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten’ bestaan uitsluitend uit de
opbrengst van de verkoop van gebruikt kantoormeubilair. Het meubilair had geen boekwaarde.
Overige baten
De ‘overige baten’ kunnen als volgt worden gespecificeerd:
-

Opbrengsten aanwezigheid markten
Opbrengst evenement Culinair
Opbrengst evenement Jumping de Weel
Totaal

€ 4.766
€ 2.511
€ 8.679
€ 15.956

Kosten van hulpgoederen
Gedurende het boekjaar heeft Stichting Sawasdee meerdere keren door haar zelf ingekochte
hulpgoederen verzonden naar Cambodja, onder meer landbouwgereedschappen voor een
landbouwproject in Salabalath, lockers, voor gebruik in scholen, een scootmobiel ten behoeve van
pater Visser, en schoeisel voor kinderen. De totale kosten van de in 2016 verzonden hulpgoederen
kwamen uit € 16.615.
Kosten verzending hulpgoederen
Stichting Sawasdee heeft zorggedragen voor het transport van de door haar ingekochte
hulpgoederen naar Cambodja. Daarnaast heeft Stichting Sawasdee gefaciliteerd dat door derden
beschikbaar gestelde hulpgoederen naar Cambodja werden verzonden. De voor Cambodja bestemde
hulpgoederen zijn telkens in containers per zeeschip vervoerd. Voor het transport over zee zijn aan
Stichting Sawasdee geen kosten in rekening gebracht. De kosten van het transport over land in
Cambodja en de kosten van uitklaring in Nederland en inklaring in Cambodja bedroegen in totaal €
5.343. Er is geen directe toerekening mogelijk van de kosten die betrekking hebben op de verzending
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van de door Stichting Sawasdee ingekochte hulpgoederen enerzijds, en de kosten die betrekking
hebben op de verzending van de door derden beschikbaar gestelde hulpgoederen. De goederen
werden veelal tezamen in een container vervoerd.
Management support hotelschool
Overeenkomstig in het verleden gedane toezeggingen heeft Stichting Sawasdee ook in het boekjaar
2016 een financiële bijdrage verstrekt aan de Hotelschool in Sihanoukville, dit ter gedeeltelijke
dekking van de kosten van de leiding van de school, een onderdeel van de operationele kosten. De in
2016 verstrekte bijdrage beliep € 40.000, de kosten van de overmaking per bank € 34. De bijdrage
van € 40.000 is ten laste gebracht van de bestemmingsreserve die ten behoeve van de
managementondersteuning van de Hotelschool is gevormd.
Verhouding tussen lasten besteed aan doelstellingen en de som van de baten
In het boekjaar 2016 heeft Stichting Sawasdee € 61.992 besteed aan de realisatie van haar
doelstellingen. De som van de baten over 2016 bedraagt € 77.481. Dit betekent dat in het boekjaar
2016 80% van de som der baten is aangewend voor de doelstellingen van de stichting
(61.992/77.481).
Wervingskosten
Stichting Sawasdee heeft in boekjaar 2016 voor in totaal € 14.844 kosten gemaakt om haar
doelstellingen onder de aandacht van het publiek te brengen en om belangstellende (particulieren,
bedrijven, overheden en andere instellingen) te bewegen haar financieel te ondersteunen zodat zij
haar doelstellingen kan realiseren.
De wervingskosten kunnen als volgt worden onderverdeeld:
-

Kosten evenement Jumping de Weel
Kosten ten behoeve van diverse markten e.d.
Niet toerekenbare kosten
Totaal

€ 1.066
€ 1.772
€ 12.006
€ 14.844

De totale wervingskosten belopen ongeveer 25% van de geworven baten (14.844/59.750). De kosten
van het evenement Jumping de Weel maken ongeveer 12% uit van de opbrengst van dat evenement
(1.066/8.679). De kosten ten behoeve van de aanwezigheid op diverse markten e.d maken ongeveer
37% uit van de opbrengst daarvan (1.772/4.766).
Kosten beheer en administratie
Onder ‘kosten beheer en administratie’ zijn verwerkt de kosten die in algemene zin betrekking
hebben op het beheer en de instandhouding van de organisatie. Voor een deel ad € 1.020 houden de
kosten van beheer en administratie verband met de website van de stichting. Het overige deel ad €
839 bestaat uit een aantal kleinere kosten van uiteenlopende aard. Stichting Sawasdee heeft geen
werknemers in dienst. Aan haar bestuursleden en de vrijwilligers die voor haar werken zijn geen
beloningen toegekend.
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Saldo financiële baten en lasten
De financiële baten bestaan voor € 623 uit bankrente, voor € 131 uit gerealiseerde
valutakoersverschillen en voor € 3.002 uit ongerealiseerde valutakoersverschillen. De
koersverschillen vloeien voort uit de dollarrekening die Stichting Sawasdee bij een bank aanhoudt.
Ontvangsten en betalingen op de dollarrekening gedurende het boekjaar worden verwerkt tegen de
dollarkoers per transactiedatum, het banksaldo op 31 december 2016 is in aanmerking genomen
tegen de koers op die datum.
De financiële lasten bedragen € 320 en bestaan alleen uit bankkosten.
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