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Rapport inzake de jaarstukken 2020
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ACCOUNTANTSRAPPORTAGE

ACCON AVM ACCOUNTANTS B.V.
KVK NUMMER 09173926
PFINZTALSTRAAT 32
POSTBUS 162
4140 AD LEERDAM
TEL 088 - 44 69 002
FAX 088 - 44 69 046
WWW.ACCONAVM.NL

Aan het bestuur van
Stichting Zorg samen voor Suriname
Waaldijk 189
4171 CD Herwijnen

Kenmerk: KiN/L21.854
Behandeld door: Leerdam
Datum: 30 juni 2021
Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin inbegrepen de balans
met tellingen van € 11.283 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 11.945,
samengesteld.
Het rapport is samengesteld uit de volgende onderdelen: accountantsrapportage en financieel verslag.
In de accountantsrapportage is opgenomen onze samenstellingsverklaring, algemene informatie over uw
onderneming en een resultaatvergelijking.
Het financieel verslag is opgebouwd uit het bestuursverslag, de jaarrekening bestaande uit de balans per
31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020, alsmede een toelichting hierop.
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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Zorg samen voor Suriname, te Herwijnen is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en
de winst-en-verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met de grondslagen in het rapport. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het
gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening
globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Zorg
samen voor Suriname. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in
staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van
de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
3

ALGEMEEN

3.1

Bedrijfsgegevens

De onderneming staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer
11053668.
3.2

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door A. de Zeeuw, M. de Zeeuw - van Maaren en C.P. van
Londen
3.3

Start stichting

De stichting is opgericht per 5 juni 2002
Wij vertrouwen erop aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
accon avm accountants b.v.
Namens deze:

M.B. van Rossum (w.g.)
Accountant-Administratieconsulent
{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}
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JAARSTUKKEN

JAARREKENING
- Balans
- Staat van baten en lasten
- Toelichting op de jaarrekening
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na winstbestemming)

31 december 2020
€

31 december 2019

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

(1)

Vorderingen op bestuurders
Liquide middelen

Samenstellingsverklaring afgegeven

(2)

4.000

-

7.283

38

11.283

38
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31 december 2020
€

31 december 2019

€

€

€

PASSIVA
Eigen vermogen

(3)

Bestemmingsreserves
Overige reserves

Kortlopende schulden

11.283
11.283

-662

-

700

11.283

38

(4)

Schulden aan bestuurders

Samenstellingsverklaring afgegeven

-662
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

Realisatie
2019

€

€

Baten
(5)

Baten van particulieren
Som van de geworven baten

37.784

27.989

37.784

27.989

24.234
1.450

27.804
1.720

25.684

29.524

12.100
-155

-1.535
-158

11.945

-1.693

11.283
662

-1.031
-662

11.945

-1.693

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
(6)
(7)

Expedities
Giften

Saldo voor financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten

(8)

Saldo
Resultaatbestemming
Bestemmingsreserves
Overige reserves

Samenstellingsverklaring afgegeven
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Zorg samen voor Suriname, statutair gevestigd te Herwijnen, en haar
groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van kansarme groeperingen in
Suriname door het ter beschikking stellen van primair voorzieningen.
De onderneming staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer
11053668.

Vestigingsadres
Stichting Zorg samen voor Suriname is gevestigd op Waaldijk 189 te Herwijnen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de hoofstukken C1 'Kleine Organisaties-zonderwinststreven' en C2 'Kleine fondsenwervende organisaties' van Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
kleine rechtspersonen die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet
worden afgelost.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.
De opbrengsten en kosten zijn opgenomen exclusief omzetbelasting.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd
of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar
waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA
1. Vorderingen
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Vorderingen op bestuurders
Vordering op dhr. en mw. De Zeeuw

4.000

-

In 2020 is door de Stichting per abuis een bedrag van € 4.000 teveel aan aflossing op verstrekte leningen
door dhr. en mw. De Zeeuw terugbetaald. Dit bedrag is in 2021 inmiddels teruggestort door dhr. en mw.
De Zeeuw.

2. Liquide middelen
Rabobank NL 13 RABO 0328 0046 42

7.283

38

11.283
-

-662

11.283

-662

PASSIVA
3. Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves
Overige reserves

Bestemmingsreserves
2020

2019

€

€

Bestemmingsreserve expedities
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

11.283

1.031
-1.031

Stand per 31 december

11.283

-

-662
662

-662

-

-662

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Stand per 31 december

Samenstellingsverklaring afgegeven
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4. Kortlopende schulden
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Schulden aan bestuurders
Schuld aan dhr. en mw. De Zeeuw

Samenstellingsverklaring afgegeven

-
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
Realisatie
2020

Realisatie
2019

€

€

5. Baten van particulieren
Donaties en giften

37.784

27.989

24.234

27.804

1.450

1.720

-155

-158

Besteed aan de doelstellingen

6. Expedities
Transportkosten

7. Giften
Giften aan lokale stichtingen in Suriname
Financiële baten en lasten

8. Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente rekening-courant banken

Ondertekening bestuur voor akkoord

Herwijnen, 30 juni 2021

A. de Zeeuw (w.g.)
{{esl:Signer6:Signature:size(200,50)}}

C.P. van Londen (w.g.)
{{esl:Signer7:Signature:size(200,50)}}

M.N. de Zeeuw-van Maaren (w.g.)
{{esl:Signer8:Signature:size(200,50)}}
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