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Aan het bestuur van
Stichting Corantijn
Utrechtseweg 73-A
3818 EB  AMERSFOORT

Dordrecht, 2 juli 2020

Geacht bestuur,

1.1 Opdracht 

U hebt ons de opdracht gegeven de jaarrekening 2019 van uw stichting te beoordelen.
De beoordelingsverklaring is onder de Overige gegevens opgenomen. 
Bijgaand treft u de jaarrekening aan.
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1.2 Resultaten 

Bespreking van de resultaten

2019 2018 Mutatie
€ % € % € %

Donaties en giften 70.503 57,3 127.724 75,1 -57.221 -44,8

Opbrengsten 52.571 42,7 42.371 24,9 10.200 24,1
Inkoopwaarde van de
opbrengsten -8.967 -7,3 -38.085 -22,4 29.118 76,5

Brutowinst 114.107 92,7 132.010 77,6 -17.903 -13,6

Overige opbrengsten 7.802 6,3 8.239 4,8 -437 -5,3

Totaal baten 121.909 99,0 140.249 82,4 -18.340 -13,1

Afschrijvingen materiële vaste
activa 6.109 5,0 6.109 3,6 - -

Adoptiegelden 8.235 6,7 9.090 5,3 -855 -9,4
Overige personeelsbeloning-
en 449 0,4 1.297 0,8 -848 -65,4

Container- en opslagkosten 43.674 35,5 27.042 15,9 16.632 61,5

Projectkosten 26.304 21,4 48.763 28,7 -22.459 -46,1

Algemene kosten 28.195 22,9 18.302 10,8 9.893 54,1

Totaal van som der kosten 112.966 91,9 110.603 65,1 2.363 2,1

Totaal van netto resultaat 8.943 7,1 29.646 17,3 -20.703 -69,8
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Resultaatanalyse

2019
€ €

Resultaatverhogend

Lagere adoptiegelden 855
Lagere overige personeelsbeloningen 848
Lagere projectkosten 22.459

24.162

Resultaatverlagend

Lagere brutowinst 17.903
Lagere overige opbrengsten 437
Hogere container- en opslagkosten 16.632
Hogere algemene kosten 9.893

44.865

Daling van het resultaat 20.703
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1.3 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2019 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2019 31-12-2018
€ % € %

Activa

Materiële vaste activa 177.406 67,4 183.515 68,7
Liquide middelen 85.630 32,6 83.702 31,3

263.036 100,0 267.217 100,0

Passiva

Stichtingsvermogen 227.141 86,4 218.198 81,7
Kortlopende schulden 35.895 13,6 49.019 18,3

263.036 100,0 267.217 100,0
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Analyse van de financiële positie

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen 85.630 83.702
Kortlopende schulden -35.895 -49.019

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
49.735 34.683

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 177.406 183.515

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 227.141 218.198

Financiering

Stichtingsvermogen 227.141 218.198
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2.1 Balans per 31 december 2019 
(na resultaatbestemming)

31-12-2019 31-12-2018
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 177.406 183.515

Vlottende activa

Liquide middelen 85.630 83.702

Totaal activazijde 263.036 267.217

Beoordelingsverklaring afgegeven. 8



 

Stichting Corantijn

31-12-2019 31-12-2018
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen
Overige reserve 227.141 218.198

Kortlopende schulden
Overige schulden 31.358 39.652
Overlopende passiva 4.537 9.367

35.895 49.019

Totaal passivazijde 263.036 267.217

Beoordelingsverklaring afgegeven. 9
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2.2 Staat van baten en lasten over 2019 

2019 2018
€ € € €

Donaties en giften 70.503 127.724
Opbrengsten 52.571 42.371
Inkoopwaarde van de opbrengsten -8.967 -38.085

Brutowinst 114.107 132.010
Overige opbrengsten 7.802 8.239

Totaal baten 121.909 140.249

Lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa 6.109 6.109
Adoptiegelden 8.235 9.090
Overige personeelsbeloningen 449 1.297
Container- en opslagkosten 43.674 27.042
Projectkosten 26.304 48.763
Algemene kosten 28.195 18.302

Totaal van som der kosten 112.966 110.603

Totaal van netto resultaat 8.943 29.646

Beoordelingsverklaring afgegeven. 10
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2019 2018
€ € € €

2.3 Kasstroomoverzicht over 2019 

Totaal van kasstroom uit operationele ac-
tiviteiten
Bedrijfsresultaat 8.943 29.646

Aanpassingen voor
Afschrijvingen 6.109 6.109

Verandering in werkkapitaal
Overlopende activa - 4.717
Toename (afname) van overige schulden -13.124 -1.989

-13.124 2.728

Totaal van kasstroom uit operationele ac-
tiviteiten 1.928 38.483

Totaal  van kasstroom uit investeringsacti-
viteiten
Verwerving van materiële vaste activa - -55.320

Totaal van toename (afname) van geld-
middelen 1.928 -16.837

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode 83.702 100.539
Toename (afname) van geldmiddelen 1.928 -16.837

Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode 85.630 83.702

Beoordelingsverklaring afgegeven. 11
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2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Corantijn is feitelijk en statutair gevestigd op Utrechtseweg 73-A, 3818 EB te Amersfoort en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41190632.

Algemene toelichting 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn
door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

Omrekening van in vreemde valuta luidende bedragen 

De posten in de jaarrekening van Stichting Corantijn worden gewaardeerd met inachtneming van de
valuta van de economische omgeving waarin de stichting haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk
uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als
de presentatievaluta van Stichting Corantijn.

Omrekening van vreemde valuta voor de balans 

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de
koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen
ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten, tenzij hedge accounting wordt toegepast.

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta
worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.

Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta
worden omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.

Grondslagen voor de wijze van omrekening en de verwerking van valutakoersverschillen met
betrekking tot transacties in vreemde valuta 

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de
koers op transactiedatum.

Beoordelingsverklaring afgegeven. 12
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Grondslagen 

Materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van
de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen
voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van
de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor
groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte
bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud
verloopt.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen 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.

Omzetverantwoording 

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

Som der kosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten.

Beoordelingsverklaring afgegeven. 13
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2.5 Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Kerkgebouw
Suriname

Vervoer-
middelen
Suriname

Huisjes en
loods

Suriname

Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2019

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 60.697 9.680 125.320 195.697
Cumulatieve afschrijvingen - -4.679 -7.503 -12.182

Boekwaarde per 1 januari 2019 60.697 5.001 117.817 183.515

Mutaties 

Afschrijvingen - -1.936 -4.173 -6.109

Saldo mutaties - -1.936 -4.173 -6.109

Stand per 31 december 2019

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 60.697 9.680 125.320 195.697
Cumulatieve afschrijvingen - -6.615 -11.676 -18.291

Boekwaarde per
31 december 2019 60.697 3.065 113.644 177.406

Afschrijvingspercentages 0% 20% 3,33%

Beoordelingsverklaring afgegeven. 14
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Vlottende activa

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Liquide middelen
ING Bank, rekeningen-courant 61.223 60.402
Rabobank, rekeningen-courant 13.868 6.148
De Surinaamsche Bank, rekeningen-courant 5.546 17.152
Kas 4.974 -
Kruisposten 19 -

85.630 83.702

De liquide middelen staan in zijn geheel ter vrije beschikking van de stichting.

Beoordelingsverklaring afgegeven. 15
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2019 2018
€ €

Overige reserve
Stand per 1 januari 218.198 188.552
Uit resultaatverdeling 8.943 29.646

Stand per 31 december 227.141 218.198

Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Overige rekening-courant
Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, rekening-courant 31.358 39.652

Rente 0%; geen aflossingsverplichting overeengekomen.

Overlopende passiva
Accountantskosten 2.501 7.044
Adoptiegelden HIV kinderen 1.127 1.263
Adoptiegelden 909 1.060

4.537 9.367

Gebeurtenissen na balansdatum

De uitbraak van het coronavirus gedurende de eerste maanden van 2020 heeft grote gevolgen op de
wereldwijde economie.
Door de uitbraak van het coronavirus en de ontstane coronacrisis is de verwachting dat dit het resultaat
van de stichting over de rest van 2020 enigszins negatief zal beïnvloeden. Dit zal echter mede afhangen
van de wijze waarop de uitbraak van het coronavirus kan worden beheerst. Door de grote onzekerheid
is het moeilijk om de verschillende scenario’s in kaart te brengen. Als gevolg is de verwachte impact van
de uitbraak van het coronavirus op de activiteiten nog niet duidelijk, maar worden vooralsnog als
minimaal ingeschat. 

Resultaatverwerking

Het bestuur stelt voor het resultaat na belastingen over 2019 ad € 8.943 toe te voegen aan de overige
reserve. 

Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2019 van de stichting.

Beoordelingsverklaring afgegeven. 16
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019 2018

€ €

Donaties en giften
Donaties 52.507 113.154
Giften 9.761 5.480
Ontvangen adoptiegelden HIV kinderen 4.810 5.495
Ontvangen adoptiegelden 3.425 3.595

70.503 127.724

In de donaties is een bedrag opgenomen van € 21.500 (2018: € 76.000) 
van NAK Charitativ ten bate van projectkosten in Suriname.

Opbrengsten
Opbrengsten loods Suriname 52.571 42.371

Inkoopwaarde van de opbrengsten
Kosten loods Suriname 8.967 38.085

Overige opbrengsten
Verhuur NATSJ-huis 2.520 1.870
Kaarten 1.801 2.155
Overige acties 3.481 4.214

7.802 8.239

Gemiddeld aantal werknemers
Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting.

Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisjes en loods Suriname 4.173 4.173
Vervoermiddelen 1.936 1.936

6.109 6.109

Adoptiegelden
Door te storten adoptiegelden HIV kinderen 4.810 5.495
Door te storten adoptiegelden 3.425 3.595

8.235 9.090

Beoordelingsverklaring afgegeven. 17
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2019 2018
€ €

Overige personeelsbeloningen
Reiskosten - 997
Overige kosten 449 300

449 1.297

Container- en opslagkosten
Containers 34.674 19.822
Huur opslagruimte Lelystad 5.000 5.000
Transport hulpgoederen 4.000 2.220

43.674 27.042

Projectkosten
Dorpsontwikkeling Balingsoela 20.828 43.184
Kosten huisjes Suriname 5.476 3.179
Kinderdagverblijf 'het Arkje' - 2.400

26.304 48.763

Algemene kosten
Kosten Lelystad (herinrichting) 19.651 2.474
Vrachtkosten 4.901 5.701
Accountantskosten 2.500 2.500
Communicatie 50 -
Kosten hulp Kamaga - 327
Teruggaaf BTW -2.429 -
Overige algemene kosten 3.522 7.300

28.195 18.302

Beoordelingsverklaring afgegeven. 18
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Amersfoort, 2 juli 2020

Stichting Corantijn

R. Storck R. Steunebrink M. van Berkum
Voorzitter Penningmeester Secretaris

W.K. Scherpenzeel P. Koertsmeijer R.D. Vis
Vice-voorzitter Bestuurslid Bestuurslid
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3. Overige gegevens

Beoordelingsverklaring afgegeven. 20
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3.1 Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant 

 
 
 
 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Corantijn te Amersfoort 
beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en 
lasten over 2019 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 getrouw dient weer te geven, en voor het opstellen van het bestuursverslag, 
beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgelijk Wetboek (BW). 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 de huishouding, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beoordelingsverklaring afgegeven. 
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Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Corantijn per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019, in overeenstemming met Titel
9 Boek 2 van het Burgelijk Wetboek (BW). 

Dordrecht, 2 juli 2020

Verstegen accountants en belastingadviseurs

was getekend,
D. Vermaas RA MGA                                                          
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