Toelichting op de Balans en op de Staat van Baten en Lasten van de Stichting
Apsara 2020

Grondslagen voor de waardering van de Activa en Passiva.
1. Algemeen:
De Stichting Apsara en inschrijving ervan bij de Kamer van Koophandel heeft als datum 4 augustus
2014. Deze datum is tevens de startvan de “Balans” en van de “Staat van Baten en Lasten”. De
afgiftedatum van de bankrekening door de Rabobank is per 1 oktober 2014. De “Staat van Baten en
Lasten” heeft alleende bankafschriften van de Rabobankrekening als grondslag. Het nummer van de
afgegeven bankrekening is NL70RABO 0191 6377 18.De baten en de lasten zijn opgenomen voor
zover ze op de balansdatum (31 december 2020) daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Daarmee is de
financiële verantwoording van de Stichting Apsara boekhoudkundig gebaseerd op het kasstelsel.
Alle inkomsten en uitgaven van de Stichting Apsara, die in de “Staat van Baten en Lasten”zijn
verwerkt,lopen via de bovengenoemde bankrekening van de Rabobank. De toezeggingen,
verplichtingen en/of verliezen worden in de staat verwerkt, indien ze voor het vaststellen van de
jaarrekening bekend en relevant zijn.
De jaarrekening is in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 “organisatie
zonder winststreven (RJ640)”.
Een accountantsverklaring is niet afgegeven (conform regelgeving en publicatieplicht ANBI). Ook uit
kostenoverwegingen wordt dit niet gedaan.
Op de Stichting Apsara is ook de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing, welke per 25 mei 2018 van kracht is geworden.
Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten.
2. Beloningsbeleid:
Met betrekking tot het beloningsbeleid wordt gedoeld op beloningen voor de leden van het bestuur.
In de statuten is bepaald dat de leden van het bestuur geen beloning ontvangen voor hun
werkzaamheden. Bestuursleden ontvangen ook geen onkostenvergoedingen.
De Stichting Apsara heeft geen personeel in dienst. De lokale manager van de Stichting Sopheak
ontvangt doet zijn werkzaamheden belangeloos.

3. Beheer en exploitatie:
Er zijn geen “kosten van beheer” anders dan die van kosten die ontstaan vanuit de wettelijke
verplichtingen (zoals notariskosten, kamer van koophandel, bankkosten).
De bankkosten vallen onder de kosten van beheer. In de “Staat van Baten en Lasten”zijn deze
aangegeven met “Algemene kosten”.
3.1 Opbrengsten:
De opbrengsten uit hoofde van donaties en van de verkoopacties zijn vermeld in de “Staat van Baten
en Lasten”.
De giften bestaan onder meer uit donaties van particulieren, stichtingen en bedrijven.
In punt 1. van de toelichting is gemeld dat onze stichting de AVG volgt. Donateurs kunnen daarom bij
het doen van de donatie aangeven of ze het op prijs stellen hun naam in deze toelichting vermeld te
zien.
Ook het resultaat van het “Project Pepper”(www.echtekampotpeper.nl) is opgenomen.Dit project is
opgezet als financiële steun voor de Stichting Apsara. De stichting verkoopt onder meer Kampot
peper en zout dat een unieke smaak heeft.De smaak is kenmerkend voor deze Cambodjaanse regio.
Met dit project worden kleine boeren gesteund. Het Kampot-project verkoopt daarnaast
hoogwaardige producten, zoals met de hand gemaakte pepermolens van duurzaam hout, alsmede
keramiek van de streek. In 2020 heeft Project Pepper een nettoresultaatopgeleverd van € 850,-.
Het Project Pepper is eind 2020 beëindigd.
3.2 Uitgaven:
De bestemmingen van de gelden zijn vermeld in de “Staat van Baten en Lasten”.
Voor de details en het projectenoverzicht wordt verwezen naar de website
http://www.stichtingapsara.nl/onder de tabbladen Home en Projecten.
De Stichting Apsara heeft in 2020 € 35,- minder uitgegeven dan er aan inkomsten is binnengekomen.
Dit bedrag is toegevoegd aan het “eigen vermogen”.
4. ANBI-gegevens:
De naam: Stichting Apsara
Nummer Kamer van Koophandel: RSIN 61202924
Website Apsara: http://www.stichtingapsara.nl/
Website Project Pepper: www.echtekampotpeper.nl
Adres: Kuipersdijk 6c; 7512CH; Enschede

