Uitgebreide toelichting op de jaarrekening 2014/2015
Toelichting op de baten en lasten uit de concept-jaarrekening 2014/2015 zoals deze in
onze opdracht door Sai & Schut registeraccountants te Groningen is samengesteld en op
26 november 2015 is vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de Stichting.
De jaarrekening heeft betrekking op de periode van 15 juli 2014 tot en met 14 juli 2015.
Baten in Euro’s
Lijfrenteschenkingen
Donaties particulieren
Donaties bedrijven/instellingen/fondsen
Donaties noodfonds
TOTALEN

2014/2015 2013/2014
20.725
21.233
6.933
9.320
32.504
18.527
148.876
209.038
49.080

Lijfrenteschenkingen en periodieke giften
Op 14 juli 2015 hebben we 24 schenkers met een gemiddeld bedrag van € 594 per
schenker. Het jaar daarvoor was dit 32 schenkers met een gemiddeld bedrag van € 555.
Donaties particulieren
Deze donaties komen veelal van particulieren die Sathiko Sath een warm hart toedragen
en bijvoorbeeld een jubileumgratificatie of (afscheids)cadeau in de vorm van een
donatie aan Sathiko Sath laten uitbetalen. Daarnaast komen er via Mollie Payments
anoniem bedragen binnen van bezoekers van onze website.
Donaties bedrijven/instellingen/fondsen
Specificatie donaties bedrijven/instellingen/fondsen
Stichting Tsedaka
Stichting Alle Beetjes
Stichting Nelis van Dril
Jenaplanschool 't Startnest Uithoorn (sponsorloop)
Stichting GroenWest Woerden
Academisch Ziekenhuis Leiden
Spark Holding B.V.
DITO Foundation
Johanna Donk-Grote Stichting (vooruit ontvangen)
St. Carolus Borromeus Stichting (vooruit ontvangen)
Haëllastichting (vooruit ontvangen)
Sponsoring Sai & Schut (nog te ontvangen)
TOTAAL

in Euro's
1.000
3.000
10.000
1.414
70
100
1.000
10.000
3.715
600
500
1.105
32.504

De in 2013/2014 van de Johanna Donk-Grote Stichting, St. Carolus Borromeus Stichting
en Haëllastichting ontvangen bijdragen in de kosten van het onderwijs en kost en
inwoning voor zes kinderen zijn voor € 4.815 ten gunste van dit jaar gebracht, de rest is
in de balans opgenomen als vooruit ontvangen donaties.

Donaties Noodfonds
De donaties zijn in de jaarrekening apart zichtbaar gemaakt ten behoeve van de eigen
besteding.
Lasten in Euro’s
Bijdragen aan Sathiko Sath Nepal
Schoolgeld
Noodfonds
Bestuurslasten
Algemene lasten
TOTALEN

2014/2015
35.604
15.084
4.160
1.122
3.750
59.720

2013/2014
19.450
15.031
1.061
3.882
39.424

Bijdragen aan Sathiko Sath Nepal
De baten en lasten van Sathiko Sath Nepal worden met ingang van 2013 niet meer in
onze jaarrekening verantwoord: voortaan alleen onze bijdragen aan Nepal. Net als
voorgaande jaren wordt er in Nepal een jaarrekening opgesteld waarin hun baten en
lasten worden verantwoord. Deze is als bijlage in onze jaarrekening opgenomen.
Onze bijdrage aan Sathiko Sath Nepal is hoger ten opzichte van vorig jaar door het in
gebruik nemen van het derde huis (borg, huur en inrichting).
Schoolgeld kinderen
Specificatie schoolgeld kinderen
Little Angels’ School (schooljaar 2014/2015)
Little Angels’ School (schooljaar 2015/2016)
Whitehouse School of Hotel Management
TOTAAL

in Euro's
9.056
4.253
1.775
15.084

Het schoolgeld van de Little Angels’ School is in 2015 gestegen van € 525 aar € 630 per
leerling. In deze jaarrekening is het in juni 2014 betaalde schoolgeld voor 23 kinderen
voor 9/12e verantwoord en het in maart 2015 betaalde schoolgeld voor 27 kinderen
voor 3/12e (omdat het schooljaar van 15 april tot 15 april loopt). Naast het schoolgeld
van de Little Angels’ School zijn ook de schoolgelden voor Gyalbu en Nuri Sherpa aan de
Whitehouse School of Hotel Management hier verantwoord (€ 1.775 tezamen).
Wellicht ten overvloede: het schoolgeld voor de andere kinderen is door de Rotary Club
rechtstreeks overgemaakt. Zie verder onder het kopje Ter afsluiting.
Noodfonds
Er was € 12.000 beschikbaar gesteld voor first relief. De uitgaven waren € 4.160, waarna
€ 7.840 is teruggestort door HT Wandelreizen (na afsluiten van het boekjaar).
Bestuurslasten
Gelet op de doelstelling van Sathiko Sath werken alle bestuursleden principieel als
vrijwilliger voor de stichting. De kosten voor het bestuur in Nederland betroffen alleen
vergaderkosten in centraal Nederland.

Toezicht en begeleiding van het project ter plekke is gecombineerd met andere redenen
van verblijf, zoals reizen en reisleiderschap van de diverse bestuursleden. De uitgaven
voor het transport van bestuursleden in 2014 in Nepal zijn gedaan door Sathiko Sath
Nepal en in de jaarrekening van Sathiko Sath Nepal verantwoord.
Algemene lasten
Deze lasten betreffen vooral de kosten voor het samenstellen van de jaarrekening,
advisering over fondsenwerving, en advisering van het bestuur en management in
Nepal.

Resultaat 2014 (15 juli 2014 t/m 14 juli 2015)
Samenvattend is het resultaat als volgt:

Baten
Lasten
Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

In Euro’s 2014/2015 2013/2014
209.038
49.080
59.720
39.424
149.318
9.656
73
507
149.391
10.163

Bestemming resultaat
Voor de nog niet bestede donaties noodfonds ter grootte van € 144.715 op 14 juli 2015
is een bestemmingsfonds ingesteld. De resterende € 4.676 wordt toegevoegd aan het
stichtingskapitaal van Sathiko Sath.

Ter afsluiting
Evenals voorgaande jaren hebben we het jaar met een positief saldo afgesloten.
Hierdoor zou de indruk kunnen ontstaan dat we niet op zoek hoeven naar nieuwe
fondsen, donateurs en lijfrenteschenkers. Niets is minder waar.
Op dit moment draagt de Rotary Club aanzienlijk bij in de kosten van het onderwijs (21
kinderen) en kost en inwoning (9 kinderen). Deze bijdrage is echter voor maximaal vijf
jaar, daarna komen de kosten volledig voor rekening van Sathiko Sath. De bijdrage van
de Rotary Club is niet zichtbaar in onze jaarrekening omdat deze via de Rotary Club in
Nepal beschikbaar wordt gesteld aan Sathiko Sath Nepal.
Door het wegvallen van de bijdrage van de Rotary Club (deels per 2017 en deels per
2018) ontstaat er bij gelijkblijvende inkomsten met ingang van 2018 een tekort waarvoor
het vermogen zal moeten worden aangesproken.
We moeten dus actief blijven zoeken naar inkomsten, omdat we ons tot doel hebben
gesteld minimaal het primair en lager secundair onderwijs van onze kinderen te
bekostigen. Het bereiken en behouden van een sluitende exploitatie is voor ons niet
voldoende: het opbouwen van een vermogen is net zo belangrijk om onze belofte aan
de kinderen de komende jaren te kunnen inlossen en eventueel nog nieuwe kinderen te
kunnen opnemen.
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