Stichting Sawasdee
Toelichting op de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017

Algemeen
In het onderhavige boekjaar, 2017, worden de balans en de staat van baten en lasten van de
Stichting Sawasdee gepresenteerd met inachtneming van de door de Raad voor de Jaarverslaggeving
vastgestelde ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties’.
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 € 2.475 aan vooruitbetaalde kosten
opslag hulpgoederen. De overige € 81 heeft betrekking op rente over 2017 die op de balansdatum
nog niet was bijgeschreven.

Effecten
Stichting Sawasdee heeft geen effecten.
Liquide middelen
Onder ‘liquide middelen’ is het totaal van de banksaldi op 31 december 2017 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 2017 $ 90.736. Het saldo is omgerekend tegen de koers van de
dollar op 31 december 2017.
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 2017 geen wijziging ondergaan.
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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 2017
Af: verstrekte bijdrage
Stand per 31 december 2017

10.000
8.284
1.716

Overige reserve
De overige reserve heeft in het boekjaar 2017 het volgende verloop gehad:
-

Stand per 1 januari 2017
Bij: toevoeging
Stand per 31 december 2017

90.648
33.253
123.901

Voorzieningen
Stichting Sawasdee had op 31 december 2017 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 enkele nog te betalen kosten, die betrekking hebben op 2017
maar op balansdatum nog niet waren betaald, ten bedrage van in totaal € 918 opgenomen.
Baten van particulieren
De ‘baten van particulieren’ zijn allen te kwalificeren als “donaties en giften”.

Baten van bedrijven
De ‘baten van bedrijven’ ten bedrage van in totaal € 14.710 bestaan uitsluitend uit regelmatige en
eenmalige giften.
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Baten van andere organisaties zonder winststreven
De ‘baten van andere organisaties zonder winststreven’ bestaan uit eenmalige giften, ontvangen van
organisaties zonder winststreven, zoals de collecteopbrengsten van kerkgenootschappen maar ook
bijvoorbeeld de muziekschool.
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten
In 2017 kende de stichting Sawasdee geen inkomsten uit deze activiteit.

Overige baten
De ‘overige baten’ kunnen als volgt worden gespecificeerd:
-

Opbrengsten Jubileum Obase 2017
Opbrengst overige evenementen/markten
Totaal

€ 26.181
€ 10.740
€ 36.921

De “overige evenementen/markten” bestaan uit de verschillende activiteiten waaraan is
deelgenomen om, naast de mogelijke directe opbrengsten, de doelstellingen van de stichting uit te
dragen. De belangrijkste twee activiteiten hierbinnen worden gevormd door Jumping de Weel en
CuliAsia te Goes.
Kosten van hulpgoederen
Gedurende het boekjaar heeft Stichting Sawasdee meerdere keren door haar zelf ingekochte
hulpgoederen verzonden naar Cambodja. De totale kosten van de in 2017 verzonden hulpgoederen
kwamen uit € 3.401.
Kosten verzending/opslag 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 worden in containers per zeeschip vervoerd. Voor het transport over zee zijn aan
Stichting Sawasdee geen kosten in rekening gebracht. De kosten van de opslag in Nederland, het
transport over land in Cambodja en de kosten van uitklaring in Nederland en inklaring in Cambodja
bedroegen in totaal € 7.680. Er is geen directe toerekening mogelijk van de kosten die betrekking
hebben op de verzending 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 scholen
Overeenkomstig in het verleden gedane toezeggingen heeft Stichting Sawasdee ook in het boekjaar
2017 de Hotelschool in Sihanoukville ondersteund. Dit jaar bedroeg de bijdrage aan de school €
8.284. Daarnaast is er in dit jaar € 1.840 ter beschikking gesteld aan de Landbouwschool SalabalathBattambang voor de revisie van twee tractoren.
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Verhouding tussen lasten besteed aan doelstellingen en de som van de baten
In het boekjaar 2017 heeft Stichting Sawasdee € 21.205 besteed aan de realisatie van haar
doelstellingen. De som van de baten over 2016 bedraagt € 66.004. Dit betekent dat in het boekjaar
2017 32% van de som der baten is aangewend voor de doelstellingen van de stichting. De overige
baten zijn ondergebracht in de reserves om, in komende jaren, ten behoeve van de doelstelling te
worden aangewend.
Wervingskosten
Stichting Sawasdee heeft in boekjaar 2017 voor in totaal € 7.371 aan 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 banners Obase en montage documentaire
Kosten van overige evenementen/markten
Overige kosten, wo advertenties, aanpassing site
Totaal

€
€
€
€

2.202
3.868
1.301
7.371

De totale wervingskosten bedragen in 2017 11% van de geworven baten.
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. Stichting Sawasdee heeft geen
werknemers in dienst. Aan haar bestuursleden en de vrijwilligers die voor haar werken zijn geen
beloningen toegekend.
Saldo financiële baten en lasten
Zoals aangegeven bij het onderdeel “Liquide middelen” beschikt de stichting Sawasdee voor haar
betalingen naar Cambodja over een dollarrekening. De dalende dollarkoersen in 2017 drukken, als
gevolg van negatieve koersverschillen, het saldo van baten en lasten behoorlijk.
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. Dit leidt in het onderhavige verslagjaar tot een negatief
valutakoersverschil van € 7.735. Hiervan is € 544 gerealiseerd en € 7.191 ongerealiseerd. De andere
financiële last betreft de bankkosten; deze bedragen € 335.
De financiële baten bedragen € 144 en bestaan alleen uit rentebaten.
Per saldo een financiële last van € 7.926.
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