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Fundashon Verriet, Curaçao
DIRECTIEVERSLAG
Fundashon Verriet (FV) is als dochterstichting een onderdeel van De SGR-Groep en biedt zorg aan
lichamelijk, verstandelijk en meervoudig gehandicapte personen van alle leeftijden en niveaus en aan
personen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS). Deze zorg kan bestaan uit begeleid wonen
(intramuraal of semimuraal), dagbesteding, therapieën/behandelingen en ambulante hulpverlening (incl.
respijtzorg). FV is op vele terreinen actief om te komen tot een gerichte verbetering van de kwaliteit van
de door haar geboden zorg.
De zorg voor cliënten uit Curaçao wordt gefinancierd vanuit het fonds van de Algemene Verzekering
Bijzondere Ziektekosten (A.V.B.Z., Lei di Labizjan). FV sluit hiervoor een zorgcontract af met het
uitvoeringsorgaan van de A.V.B.Z., de Sociale Verzekeringsbank (S.V.B.). In 2017 is een nieuw
zorgcontract met de S.V.B. overeengekomen met een looptijd van 4 jaren (2017-2020). Met het land
Aruba is op ambtelijk niveau overeenstemming over een zorgcontract vanaf 1 januari 2020 voor
Arubaanse cliënten. Zowel Curaçao als Aruba komen hun betalingsverplichtingen op tijd na.
Fundashon Verriet heeft in 2020 een positief resultaat behaald van ANG 15,184 (2019: ANG 433.304
verlies) terwijl er begroot was op een break-even resultaat. Zorgvuldige aansturing en controle op de
kosten blijft noodzakelijk.
De bezetting op de woonvoorzieningen en in de dagbestedingscentra is meestal 100%, wat een logisch
gevolg is van lange wachtlijsten. Als een plek vrijkomt, kan die weer snel worden opgevuld. Een
uitzondering vormen de zogenaamde Aruba-plaatsen. Doordat het selectie- en plaatsingsproces daar
langzaam verloopt, blijven vrijgekomen plaatsen soms lang onopgevuld. Dit betekent inkomstenderving
en met Aruba zijn afspraken hierover gemaakt. .
Om personen op de wachtlijst en hun omgeving toch zorg te kunnen verlenen, heeft FV een logeerhuis (8
plaatsen), een oppascentrale en verlengde dagopvang. Hier is grote belangstelling voor en er wordt volop
gebruik van gemaakt.
Daarnaast is er door de oudervereniging Totolika en FV gezamenlijk een aanvraag ingediend voor de
bouw van nieuwe woningen voor in totaal 32 cliënten. De bouw zal worden gefinancierd door het Land
Curaçao. Het project is gereed voor uitvoering, maar de definitieve goedkeuring van de Minister GMN laat
nog op zich wachten.
De activiteiten in de zorg stonden in het teken van de zorgnota 2017-2020, welke zich in zijn vierde jaar
bevond. Na de stichtingsbrede invoering van een electronisch cliëntendossier (My Caress) in 2018, is
iedereen per 1 januari 2019 begonnen met het gebruik. Dit is succesvol verlopen en er zijn gedurende het
gehele jaar trainingen gegeven om het gebruik te optimaliseren. Ook is er een start gemaakt met het in
gebruik nemen van het cliëntenportaal van My Caress. Hierdoor wordt het contact met de
familie/vertegenwoordigers van de cliënten en hun betrokkenheid geïntensiveerd.
De dagbesteding is in 2020 geregionaliseerd. Op 1 november 2020 is een nieuwe dagbestedingslokatie
te Kaya Aron in gebruik genomen.
Vergrijzing in de zorg is een algemeen fenomeen op Curaçao en ook bij FV is dit merkbaar. De
gemiddelde leeftijd is toegenomen en ook de daarmee gepaarde ongemakken. FV speelt hierop in door
het, waar mogelijk, aanbrengen van aanpassingen in de woningen en door het overplaatsen van cliënten,
indien nodig. Ook het zorgpersoneel wordt bijgeschoold en bij aanname van nieuw personeel wordt
rekening met deze toegenomen zorgvraag gehouden.
FV is door het Ministerie van S.O.A.W. benaderd voor hulp inzake de situatie bij Kinderoorden Brakkeput
(KOB) en Fundashon Tayer Soshal (FTS). FV heeft een adviesrapport uitgebracht waarin het 2
toekomstscenario’s schetst voor KOB. Bij FTS heeft FV geparticipeerd in een werkgroep die een advies
aan de Minister heeft uitgebracht. Beide rapporten zijn met de Minister besproken, maar een besluit is
nog niet genomen.
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In SFZ-verband heeft FV meegewerkt aan de totstandkoming van een nieuw visiedocument over de
toekomst van de gehandicaptenzorg op Curaçao. De samenwerking met collega-instelling Fundashon
Kontakto is hecht.
Willemstad, 1 juni 2021,
C. Emerenciana MBA,
Algemeen Directeur/Voorzitter Raad van Bestuur
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Fundashon Verriet, Curaçao
Balans per 31 december 2020
(na verwerking voorstel exploitatieresultaat)

Activa

2020

2019

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Vaste activa
Materiële vaste activa (toel. 5)
Inventaris

856,974

1,010,264
856,974

1,010,264

Vlottende activa
Vorderingen
Vordering Land Aruba & BES-Eilanden (toel. 6)
Debiteuren (toel. 7)
Overige vorderingen (toel. 8)
Totale vorderingen

300,414
334,253
472,726

Liquide middelen (toel. 9)

Passiva

526,825
35,028
27,615
1,107,393

589,468

87,604

169,822

2,051,971

1,769,554

2020

2019

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Eigen vermogen (toel.10)
Stichtingskapitaal
Algemene Reserve

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva (toel.
11)
Schulden aan gerelateerde stichting (toel.12)

100
(1,990,810)

(1,990,710)

100
(2,005,994)

505,988

509,391

81,326

78,610

3,455,367

3,187,447

(2,005,894)

4,042,681

3,775,448

2,051,971

1,769,554
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Exploitatierekening over 2020
2020

2019

32,154,610
2,776,698
81,055
35,012,363

31,679,418
2,681,709
69,453
34,430,580

21,892,691
2,100,570
3,052,628
440,912
286,311
7,158,312
34,931,424

21,720,047
2,050,767
3,315,009
282,881
226,435
7,431,868
35,027,008

80,939

(596,428)

(70)
(65,685)

163,124

15,184

(433,304)

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Baten
Opbrengsten Zorgcontract BZV (toel. 13)
Opbrengsten verpleging Arubanen & Bes- Eilanden (toel. 14)
Overige opbrengsten (toel.15)

Lasten
Personeelskosten (toel. 16)
Huisvestingskosten (toel. 17)
Verzorgingskosten (toel. 18)
Algemene kosten (toel. 19)
Afschrijvingskosten (toel. 5)
Toerekening vanuit SGR (toel. 20)

Resultaat uit normale bedrijfsvoering
Rentelasten en soortgelijke kosten
Diverse baten/(lasten)
Resultaat
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Kasstroomoverzicht over 2020
2020

2019

15,184

(433,304)

Afschrijving materiële vaste activa

286,311

226,435

Verandering in werkkapitaal:
Afname/(Toename) vordering land Aruba

226,410

70,850

Afname/(Toename) debiteuren

(299,224)

2,226

Afname/(Toename) overige vorderingen

(445,110)

643,488

(3,402)

(245,920)

2,716
267,920

(21,941)
532,239

50,805

774,073

Investering in materiële vaste activa

(133,021)

(685,605)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(133,021)

(685,605)

Netto kasstroom

(82,216)

88,468

Stand liquide middelen begin boekjaar

169,822

81,354

Mutatie in liquide middelen

(82,218)

88,468

87,604

169,822

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Exploitatieresultaat
Aanpassingen voor:

(Afname)/Toename crediteuren
(Afname)/Toename overige schulden
(Afname)/Toename schulden op groepsmaatschappijen
Kasstroom uit operationele activiteiten

Stand liquide middelen eind boekjaar
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Fundashon Verriet, Curaçao
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 2020
(1)

Algemene toelichting
Activiteiten
De Stichting “Fundashon Verriet” is gevestigd op Curaçao en is per 1 januari 2004 opgericht. De stichting
heeft ten doel het bieden van zorg en ondersteuning in de breedste zin des woords aan de mens met een
beperking teneinde deze beperking te minimaliseren en de individuele ontwikkeling van die mens te
stimuleren.
Gelieerde groepsmaatschappijen
De stichting verricht transacties met de volgende gelieerde stichtingen:

•

Stichting voor Gehandicapten en Revalidatiezorg (De SGR-groep)

•

Stichting Revalidatiecentrum Curaçao

•

Foundation Curaçao Orthotics & Prosthetics

•

Stichting Monseigneur P.I. Verriet Instituut

•

Stichting Beheer Gebouwen SGR-Groep

•

Stichting Beheer Gelden SGR-Groep (SBGS)

•

Stichting Vrienden van Verriet

Tussen de Stichting en de Stichting voor Gehandicapten en Revalidatiezorg (SGR) is overeengekomen
dat de directievoering door de SGR zal plaatsvinden. Voor deze diensten worden bepaalde kosten
toegerekend aan de Stichting. De kostentoerekening vindt plaats op basis van het aantal fte’s per
stichting op jaarbasis.
Continuïteit
Fundashon Verriet heeft het jaar 2020 met een wints van ANG 15,184 afgesloten, waardoor het eigen
vermogen per 31 december 2020 negatief ANG 1,990,710 bedraagt. Onze verwachting is dat de jaren
2021 tot en met 2022 minimaal “break-even” zullen draaien.
Zorgcontract
Voor Fundashon Verriet is in 2017 met de SVB, de uitvoerder van de A.V.B.Z.-zorg, overeenstemming
bereikt over een nieuw zorgcontract over de jaren 2017 tot en met 2020. Voor 2018 is het budget
verhoogd tot ANG 31,211,250 terwijl de jaren 2019 tot en met 2020 telkens met 1,5% zijn geïndexeerd.
Vestigingsadres
De Stichting is feitelijk gevestigd op Prinsenlaan 5 te Willemstad, Curaçao.
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de stichtingsleiding, in overeenstemming met Boek 2,
Burgerlijk Wetboek Curaçao, en algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving in
Nederland voor kleine rechtspersonen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die
medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekening posten.
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Toelichting op het Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd
langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten. De investeringen in materiele vaste activa is opgenomen onder de
kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden.
(2)

Algemene grondslagen
Algemeen
De jaarrekening van de Stichting is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Boek
2 Burgerlijk Wetboek Curaçao en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor 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. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met
deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Vergelijkende cijfers
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals
opgenomen in de desbetreffende paragrafen.
Personeelskosten
De personeelskosten betreffen een doorbelasting vanuit Stichting Gehandicapten en Revalidatiezorg. De
stichting heeft geen eigen personeel in dienst.
Vreemde valuta
Functionele valuta
De posten in de jaarrekening van Stichting 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 Nederlandse Antilliaanse guldens; dit is zowel de functionele als
de presentatievaluta van de Stichting.
Transacties, vorderingen en schulden
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de
koers op transactiedatum.
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.
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.
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(3)

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
Gebouwen, terreinen en inventaris 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. Voor de vaststelling of voor een materieel
vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende
noot.
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.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar, tenzij anders vermeld. De reële
waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de
vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. 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 geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

(4)

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen.
Opbrengstverantwoording
De baten omvatten de opbrengsten uit levering van diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en
van over de omzet geheven belastingen. Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten
geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de
balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
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Lasten
Lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
Financiële baten en lasten
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.
(5)

Materiële vaste activa

Gebouwen

Inventaris

Vervoermiddelen

Totaal

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Aanschafwaarde per 1/1/2019
Investeringen
Aanschafwaarde per 31/12/2019

9,311
9,311

3,614,113
685,605
4,299,716

34,411
34,411

3,657,835
685,605
4,343,438

Geaccumuleerde afschrijving per 1/1/2019
Afschrijving 2019

9,311
9,311

3,063,018
226,435
3,289,452

34,411
34,411

3,106,740
226,435
3,333,174

-

1,010,264

-

1,010,264

Boekwaarde per 31/12/2019
Aanschafwaarde per 1/1/2020
Investeringen
Aanschafwaarde per 31/12/2020

9,311

4,299,716

34,411

9,311

133,021
4,432,737

34,411

4,343,438
133,021
4,476,459

Geaccumuleerde afschrijving per 1/1/2020
Afschrijving 2020
Geaccumuleerde afschrijving per 31/12/2020

9,311

3,289,452

34,411

3,333,174

9,311

286,311
3,575,763

34,411

286,311
3,619,485

-

856,974

-

856,974

Boekwaarde per 31/12/2020

De gehanteerde jaarlijkse afschrijvingspercentages bedragen:

•

Inventaris en inrichting:10%- 20%-25%

•

Vervoermiddelen: 15%- 20%-33%
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(6) Vordering Aruba & BES-Eilanden
De vordering per jaareinde op de Arubaanse overheid betreft een vordering uit hoofde van
verpleeggelden voor Arubaanse cliënten die door de stichting bij de Arubaanse overheid in rekening zijn
gebracht. Over deze vordering wordt tot op heden geen interest in rekening gebracht
2020

2019

218,449
81,965

436,882
89,943

300,414

526,825

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Aruba
BES-Eilanden

(7) Debiteuren

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Overige debiteuren

2020

2019

334,253

35,028

334,253

35,028

2020

2019

121,588
350,594
544

4,938
3,792
16,949
1,936

472,726

27,615

(8) Overige vorderingen

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Tandartskosten BZV
Voorschot bouw GVT
Vooruitbetaalde brand & inbraak verzekering
Kruisposten
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(9) Liquide middelen

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Maduro & Curiel’s Bank N.V.
Kasgelden

2020

2019

86,883

166,324

721

3,498

87,604

169,822

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.
(10) Eigen vermogen
Het verloop van deze post is als volgt weer te geven:
Stichtingskapitaal

Algemene
Reserve

Totaal

Stand per 1/1/2019
Resultaatbestemming 2019

100

(1,572,691)

(1,572,591)

(433,303)

(433,303)

Stand per 31/12/2019

100

(2,005,994)

(2,005,894)

Stand per 1/1/2020
Resultaatbestemming 2020

100
-

(2,005,994)
15,184

(2,005,894)
15,184

Stand per 31/12/2020

100

(1,990,810)

(1,990,710)

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

(11) Overige schulden en overlopende passiva

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Tegoeden zorgvragers

2020

2019

81,326

78,610

81,326

78,610
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(12) Schulden aan gelieerde stichting

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Rekening-courant Stichting Beheer Gelden SGR-Groep

2020

2019

3,455,367

3,187,477

3,455,367

3,187,447

Via de rekening-courant verhouding worden alle transacties binnen de SGR-Groep verantwoord. over de
aflossing zijn geen afspraken gemaakt tussen beide stichtingen. In 2020 is geen interest berekend over
de rekening-courant verhoudingen tussen de stichtingen. Stichting Beheer Gelden SGR-Groep staat
garant voor de Stichting waardoor de jaarrekening uitgaande van continuïteit is opgesteld.
(13) Opbrengsten Zorgcontract SVB
De specificatie is als volgt:

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Budget (Zorgcontract SVB)

2020

2019

32,154,610

31,679,418

32,154,610

31,679,418

In het jaar 2017 werd er een nieuw Zorgcontract 2017-2020 afgesloten tussen de Sociale Verzekerings
Bank (SVB), waarvoor geldt dat de activiteiten van de Stichting gefinancierd worden via een vastgesteld
budget waarbij overschotten ten gunste komen van de organisatie of tekorten door de organisatie worden
gedragen.
(14) Opbrengsten verpleging Aruba & BES-Eilanden
De verpleeggelden Aruba betreffen de vergoeding voor het verplegen van cliënten van Arubaanse
afkomst die met goedkeuring van de Regering van Aruba in de Stichting zijn opgenomen. De
verpleeggelden BES-Eilanden betreffende vergoeding voor het verplegen van cliënten van Bonairiaanse
afkomst die middels de Zorgverzekeringskantoor Bonaire in de stichting zijn opgenomen.

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Aruba
BES-Eilanden

2020

2019

2,640,748
135,950

2,592,789
88,920

2,776,698

2,681,709
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(15) Overige opbrengsten

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Overige opbrengsten

2020

2019

81,055

69,453

81,055

69,453

(16) Personeelskosten
2020

2019

13,781,803
162,746
98,301
(365,482)
1,199,985
166,317
343,969
6,620
249,043
985,283
10,661
16,639,245

13,567,908
172,784
187,993
(385,051)
1,222,302
173,280
215,740
2,198
241,683
955,072
55,973
16,409,882

352,421
1,437,324
1,540,118
81,625
1,250,993

364,837
1,396,499
1,517,564
80,339
1,232,274

4,662,480

4,591,512

77,719
205,066
2,579
188,592
33,627
83,383
590,966

56,099
204,663
3,526
331,991
122,372
718,652

21,892,691

21,720,047

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Lonen en salarissen
Salarissen
Personeel niet in loondienst
Noodhulpen
Ontvangen ziektegelden
Darkhours
Bonus
Feestdagentoeslag
Overwerk
Meerwerk
Vakantiegeld
Uitbetaalde vakantie dagen

Sociale lasten en pensioenpremies
Toeslag ZV/OV
Toeslag BVZ
Toeslag AOV/AWW
Toeslag AVBZ
Toeslag pensioenpremie

Overige personeelskosten
Ziektekostenverzekering
Kleding personeel
Personeel auto- en bus vergoeding
Overige Gratificatie kosten
Diverse personeelskosten
Oppascentrale
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De personeelsleden zijn in dienst van de Stichting voor Gehandicapten- en Revalidatiezorg. De kosten
van de personeelsleden die werkzaamheden voor de overige stichtingen binnen de SGR-Groep
verrichten, worden naar de betreffende stichtingen doorbelast. Voor het aantal F.T.E’s verwijzen wij U
naar het jaarverslag 2020 van de SGR-Groep.
(17) Huisvestingskosten
2020

2019

1,635,489

1,599,953

Onderhoudskosten

249,284

220,531

Telefoon/pagers

179,798

161,962

36,000

36,000

-

32,321

2,100,570

2,050,767

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Water, gas, elektra, beveiliging en huur

Huur Mgr. P.I. Verriet Instituut
Overigen

(18) Verzorgingskosten

2020

2019

1,394,421

1,524,594

295,421
103,877

296,554
93,741

77,748

64,973

518,090
641,881

700,699
601,278

21,189

33,170

3,052,628

3,315,009

2020

2019

4,178

8,512

Automatisering

149,686

145,545

Dotatie voorziening oninbare vorderingen

146,023
141,025

128,824

440,912

282,881

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Voeding
Was
Kleding bewoners
Educatief materiaal/Ontspanning en ontwikkeling
Transport
Overige cliënt gerelateerde kosten
Overige verzorgingskosten

(19) Algemene kosten

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Kantoorbenodigdheden

Overigen

-
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(20) Toerekening vanuit SGR
Dit betreffen de kosten welke door de Stichting Gehandicapten en Revalidatiezorg (SGR) aan deze
Stichting voor verrichte werkzaamheden zijn toegerekend op basis van een verdeelsleutel gebaseerd op
Fte’s.
Een totaaloverzicht geeft het volgende beeld:
2020

2019

Salariskosten

3,480,144

3,429,298

Sociale lasten

915,104
305,315

898,590

1,675,707

1,712,911

522,158

526,719

590,625
(330,742)

549,580
(49,469)

7,158,312

7,431,868

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verzorgingskosten
Algemene kosten
Interest en diverse baten

364,239

(21) Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Jaarlijks dienen er substantiële bedragen aan jubileum uitkeringen en gratificaties te worden uitbetaald.
Deze kosten worden jaarlijks uit de in de toekomst te sluiten zorgcontracten met de Sociale
Verzekeringsbank gedekt.

(22) Gebeurtenissen na balansdatum
Voor het boekjaar 2020 zijn er geen gebeurtenissen na balansdatum.
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Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: Het Bestuur van Fundashon Verriet

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Fundashon Verriet te Curaçao gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Fundashon Verriet op 31 december 2020
en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met het Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek (BW) van toepassing in Curaçao en in overeenstemming met de in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving (Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020;
3. de kasstroomoverzicht over 2020;
4. de toelichting op de balans en staat van baten en lasten.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Nederlandse controlestandaarden. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Fundashon Verriet zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Statutair gevestigd te Curaçao en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 96038.
BDO B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit het directieverslag.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het directieverslag en de overige
gegevens in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met het Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) van toepassing in
Curaçao en in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving (Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving). In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderneming haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de stichting.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons
oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de stichting;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderneming haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de raad van bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Curaçao, 24 Juni 2021
BDO B.V.
Was getekend
M.W. Falke RA

R.21.122/jh/MF

21 | nieuwe perspectieven

