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Beoordelingsverklaring afgegeven



 

Stichting Corantijn
Utrechtseweg 73A
3818 EB  Amersfoort

Doorn, 30 juni 2015
Behandeld door: J.A. Vermeer AA

 

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het accountantsrapport  over het boekjaar 2014, waarin is opgenomen de jaarrekening
van uw stichting. Op grond van de door u verstrekte opdracht en op basis van de door ons verrichte
werkzaamheden kunnen wij de navolgende verklaring afgeven. 

Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Corantijn te Amersfoort
beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en las-
ten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat dient weer te geven in overeenstemming met de in de jaarrekening opgenomen
grondslagen voor financiële verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse Standaard 2400, ‘Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten’. Dit vereist
dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig
plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening
afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen
van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van het kerkgenootschap, het uitvoeren
van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen
informatie. 

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan
die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

KvK nr. 09068872. Op al onze dien-

sten zijn de SRA-Algemene voorwaar-

den van toepassing die gedeponeerd

zijn onder nummer 40481496 bij de

Kamer van Koophandel te Utrecht.

Op verzoek worden deze kosteloos

toegezonden.
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Conclusie 
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat de balans per 31 december 2014 en het resultaat over 2014 van de Stichting Corantijn niet in
overeenstemming zijn met de in de jaarrekening opgenomen grondslagen voor financiële verslaggeving.

Algemeen

Doelomschrijving
Omtrent het doel van de stichting is in artikel 2 van de statuten het volgende bepaald:

1. De stichting heeft ten doel: diaconale hulp te verlenen in de gebieden welke in opdracht van de
Stamapostel der Neuapostolische Kirche/New Apostolic Church International te Zürich/Zwitserland vanuit
Nederland worden verzorgd.

2. Zij doet dat door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de (lokale) bevolking binnen de
gebiedskerk van de Nieuw-Apostolische Kerk in Suriname en (voormalig Brits) Guyana op geestelijk,
sociaal, medisch en onderwijskundig gebied, alles in de ruimste zin van het woord.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

Samenstelling bestuur
Ultimo 2014 is het bestuur als volgt samengesteld:

A. Brinkmann, voorzitter
W.K. Scherpenzeel, vice-voorzitter
R. Steunebrink, penningmeester
M. van Berkum, secretaris
C. Anbeek-Stark, bestuurslid
R.D. Vis, bestuurslid
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Resultaten 

Resultatenoverzicht
2014 2013 Mutatie

€ % € % € %

Donaties en giften 74.881 100,0 74.936 100,0 -55 -0,1
Overige opbrengsten 13.629 18,2 8.773 11,7 4.856 55,4

Totaal baten 88.510 118,2 83.709 111,7 4.801 5,7

Adoptiegelden 23.553 31,5 29.450 39,3 -5.897 -20,0
Uitzending vrijwilligers 4.443 5,9 7.366 9,8 -2.923 -39,7
Kosten NATSJ huis - - 10.100 13,5 -10.100 -100,0
Container- en opslagkosten 18.180 24,3 17.128 22,9 1.052 6,1
Projectkosten 29.006 38,7 32.532 43,4 -3.526 -10,8
Afschrijvingen materiële vaste
activa - - 2.683 3,6 -2.683 -100,0
Publiciteitskosten 2.553 3,4 - - 2.553 -
Algemene kosten 6.038 8,1 5.334 7,1 704 13,2

Totaal lasten 83.773 111,9 104.593 139,6 -20.820 -19,9

Bedrijfsresultaat 4.737 6,3 -20.884 -27,9 25.621 122,7
Financiële baten en lasten -1.841 -2,5 - - -1.841 -

Netto resultaat 2.896 3,8 -20.884 -27,9 23.780 113,9

Resultaatanalyse
2014

€ €

Resultaat gunstiger door:
Hogere overige opbrengsten 4.856
Lagere adoptiegelden 5.897
Lagere uitzending vrijwilligers 2.923
Lagere kosten natsj huis 10.100
Lagere projectkosten 3.526
Lagere afschrijvingen materiële vaste activa 2.683

 29.985

Resultaat ongunstiger door:
Lagere donaties en giften 55
Hogere container- en opslagkosten 1.052
Hogere publiciteitskosten 2.553
Hogere algemene kosten 704
Hogere financiële baten en lasten 1.841

 6.205

Verbetering van het resultaat 23.780
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Financiële positie

Verkorte opstelling balans
31-12-2014 31-12-2013
€ % € %

Activa
Materiële vaste activa 64.297 28,1 64.297 27,6
Financiële vaste activa - - 1.638 0,7
Vorderingen 1.047 0,5 1.626 0,7
Liquide middelen 163.174 71,4 165.767 71,0

228.518 100,0 233.328 100,0

Passiva
Eigen vermogen 220.858 96,6 217.962 93,4
Kortlopende schulden 7.660 3,4 15.366 6,6

228.518 100,0 233.328 100,0

Analyse van de financiële positie
31-12-2014 31-12-2013

€ €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 1.047 1.626
Liquide middelen 163.174 165.767

164.221 167.393
Kortlopende schulden -7.660 -15.366

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 156.561 152.027

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa 64.297 64.297
Financiële vaste activa - 1.638

64.297 65.935

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 220.858 217.962

Financiering

Eigen vermogen 220.858 217.962
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Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn tot nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,
Van Ree Accountants en Belastingadviseurs BV

drs. A.H.J. Kraaij
Registeraccountant
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Balans per 31 december 2014 
(na resultaatbestemming)

31 december 2014 31 december 2013
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 60.697 60.697
Andere vaste bedrijfsmiddelen 3.600 3.600

64.297 64.297

Financiële vaste activa - 1.638

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen 1.047 1.626

Liquide middelen 163.174 165.767

Totaal 228.518 233.328



 

31 december 2014 31 december 2013
€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen

Overige reserve 220.858 217.962

Kortlopende schulden

Overige schulden 7.660 15.366

Totaal 228.518 233.328
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Staat van baten en lasten over 2014 

2014 2013
€ € € €

Donaties en giften 74.881 74.936
Overige opbrengsten 13.629 8.773

Totaal baten 88.510 83.709

Adoptiegelden 23.553 29.450
Uitzending vrijwilligers 4.443 7.366
Kosten NATSJ huis - 10.100
Container- en opslagkosten 18.180 17.128
Afschrijvingen materiële vaste activa - 2.683
Projectkosten 29.006 32.532
Publiciteitskosten 2.553 -
Algemene kosten 6.038 5.334

Totaal lasten 83.773 104.593

Bedrijfsresultaat 4.737 -20.884
Waardeveranderingen van vorderingen die
tot de vaste activa behoren en van effecten -1.841 -

Netto resultaat 2.896 -20.884

Resultaatbestemming

Overige reserve 2.896 -20.884
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Kasstroomoverzicht over 2014 

2014 2013
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 4.737 -20.884

Aanpassingen voor
Afschrijvingen materiële vaste activa - 2.683
Valutaomrekeningsverschillen -203 203

-203 2.886

Verandering in werkkapitaal
Overige vorderingen 579 1.097
Kortlopende schulden (exclusief banken) -7.706 3.764

-7.127 4.861

Kasstroom uit operationele activiteiten -2.593 -13.137

Mutatie geldmiddelen -2.593 -13.137

Verloop mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar 165.767 197.064
Mutaties in boekjaar -2.593 -31.297

Stand per eind boekjaar 163.174 165.767
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Waardering van activa en passiva

Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden geactiveerd tegen verkrijgingsprijs en jaarlijks verminderd met een
lineaire afschrijving, rekening houdend met de verwachte economische levensduur en een eventuele
restwaarde.

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

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

Resultaatbepaling

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.

Som der financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.

Donaties en giften
De donaties en giften worden verantwoord op basis van het kasstelsel.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend
tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest
en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfs-
gebouwen

en -terreinen

Andere
vaste

bedrijfs-
middelen

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2014
Aanschafwaarde 60.697 35.800 96.497
Cumulatieve afschrijvingen - -32.200 -32.200

Boekwaarde per 1 januari 2014 60.697 3.600 64.297

Mutaties 

Saldo mutaties - - -

Stand per 31 december 2014
Aanschafwaarde 60.697 35.800 96.497
Cumulatieve afschrijvingen - -32.200 -32.200

Boekwaarde per 31 december 2014 60.697 3.600 64.297

Afschrijvingspercentages 0% 20%
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31-12-2014 31-12-2013
€ €

Financiële vaste activa

Overige vorderingen - 1.638

Overige vorderingen

Jarden Francisco - 1.638

2014 2013
€ €

Jarden Francisco

Boekwaarde per 1 januari 1.638 1.841
Valutaomrekeningsverschillen 203 -203
Waardeverminderingen -1.841 -

Boekwaarde per 31 december - 1.638

De lening is aangegaan in 2012 voor een bedrag van SRD 7.500 en heeft een looptijd van 5 jaar en zal
worden afgelost in 60 termijnen. Over de vordering is geen rente verschuldigd.
Ultimo 2014 is er sprake van een achterstand van aflossingen. Saldo lening ultimo boekjaar bedraagt
SRD 7.375.

Vlottende activa

31-12-2014 31-12-2013
€ €

Overige vorderingen

Rente spaarrekeningen 1.047 1.626

De vorderingen hebben een resterende looptijd van tenminste één jaar.

Liquide middelen

ING Bank 61.01.73.767 58.894 58.209
Rabobank 3022.215.169 78.000 74.200
Rabobank 3022.00.150 788 11.023
ING Bank 94186, Zakelijke Girorekening 16.027 12.870
Rekening-courant Aps Suriname 9.465 9.465

163.174 165.767
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Passiva 

2014 2013
€ €

Overige reserve

Stand per 1 januari 217.962 238.846
Uit resultaatverdeling 2.896 -20.884

Stand per 31 december 220.858 217.962

Kortlopende schulden

31-12-2014 31-12-2013
€ €

Overige schulden

Accountantskosten 2.345 4.913
Rekening-courant Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland 220 -
Adoptiegelden 3.120 5.513
Adoptiegelden HIV kinderen 1.975 4.940

7.660 15.366

Over de rekening-courant met Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland is geen rente berekend.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2014 2013
€ €

Donaties en giften

Donaties 42.528 43.636
Giften 8.800 1.850
Ontvangen adoptiegelden 16.013 20.515
Ontvangen adoptiegelden HIV kinderen 7.540 8.935

74.881 74.936

Overige opbrengsten

Kaarten 5.492 7.203
Verhuur NATSJ-huis 6.000 -
Overige acties 2.108 869
Rentebaten 29 701

13.629 8.773

Adoptiegelden

Door te storten adoptiegelden 16.013 20.515
Door te storten adoptiegelden HIV kinderen 7.540 8.935

23.553 29.450

Uitzending vrijwilligers

Onkostenvergoedingen 3.000 2.700
Reiskosten 1.443 4.666

4.443 7.366

Kosten NATSJ huis

Bijdrage studenten-/ studiehuis - 10.100

Container- en opslagkosten

Containers 13.864 13.478
Huur opslagruimte Benschop 3.380 3.475
Transport hulpgoederen 936 175

18.180 17.128

Afschrijvingen materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen - 2.683
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2014 2013
€ €

Projectkosten

Overige projectkosten 15.831 19.925
Kinderhuis Campagne 13.175 12.607

29.006 32.532

Publiciteitskosten

Drukwerk (o.a. Mofo Koranti) 2.553 -

Algemene kosten

Accountantskosten 2.652 4.913
Kosten vrijwilligers Benschop 2.419 320
Overige algemene kosten 967 101

6.038 5.334

Amersfoort, 30 juni 2015

Stichting Corantijn

A. Brinkmann
Voorzitter

R. Steunebrink
Penningmeester

W.K. Scherpenzeel
Vice-voorzitter

C. Anbeek-Stark
Bestuurslid

M. van Berkum
Secretaris

R.D. Vis
Bestuurslid
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