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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELUKE ACCOUNTANT

Aan het Bestuur van
Vereniging Surinaams Bedrijfsleven
Paramaribo

Verklaring betreffende de jaarrekening
hebben de in dit rappoÍt op pagina 4 tot en met L0 opgenomen jaarrekening 2014 van Vereniging
Surinaams Bedrijfsleven ("de Vereniging") te Paramaribo, gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 20L4 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

Wij

toelichtingen.

Verantwoordeliikheid van het bestuur

Het bestuur van de Vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met algemeen aanvaarde
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 oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde controlestandaarden. Dit
vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig
plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn aflrankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaanekening en vooÍ het getrouwe beeld daarvan, gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de Vereniging. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de Vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie

voldoende en geschikt is om een

onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Ar independenÍ Ëdrrespofldeflf
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Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op de toelichting waarin de basis voor
financiële verslaggeving uiteen is gezet. De jaarrekening is opgesteld voor de Surinaamse Voetbal Bond
met als doel de Surinaamse Voetbal Bond in staat te stellen te voldoen aan verantwoordingseisen.
Hierdoor is de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden.
Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor het bestuur van de Surinaamse Voetbal
Bond en haar leden en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.
Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de jaarrekening 2013 in haar geheel is geen accountantscontrole toegepast. Wel is door KPMG
Assurance Services N.V. op 30 april 2014 een goedkeurende controleverklaring naar aanleiding van een
zelfstandig balansonderzoek op de balans per 31 december 2013 verstrekt. Derhalve zijn de ter
vergelijking opgenomen bedragen in de staat van baten en lasten en de daaraan gerelateerde toelichtingen
niet gecontroleerd.
Paramaribo, 22 april 2015

Lutchman & Co
Namens deze
was getekend D. de Keyzer AA, Certificerend Accountant
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Jaarstukken 2014
Jaarrekening
- Balans
- Staat van baten en lasten
- Toelichting

Surinaamse Voetbal Bond
BALANS PER 31 DECEMBER 2014
ACTIVA
SRD
Materiële vaste activa
Terreinen
Bedrijfsgebouwen
Inventaris

2014
SRD

18.298.930
9.154.199
194.187

SRD

2013
SRD

6.950.840
83.065
27.647.316

7.033.905

Vorderingen
Nog te ontvangen bedragen

210.295

104.740

Liquide middelen

357.074

4.371

28.214.685

7.143.016

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Correctie resultaat vorig boekjaar
Herwaarderingsreserve
Onverdeeld resultaat

6.909.063
20.768.649
303.570

7.214.682
-3.350
-302.269
27.981.282

Kortlopende schulden
Rekening-courant bankfaciliteit
Vooruitontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen

196.826
1.970
34.607

Het Bestuur:
John Krishnadath – Voorzitter
Dayasankar Mathoera – Ondervoorzitter
Bernhard Abia - Secretaris
Bidjaikoemar Mankoe – Penningmeester
Arnold Bilkerdijk – Commissaris
Waldo Gobardhan – Commissaris
Robbie Poetisi – Commissaris
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6.909.063

201.728
32.225
233.403

233.953

28.214.685

7.143.016

Surinaamse Voetbal Bond
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014
Baten

Exploitatie
2014
SRD
69.840
189.038
558.385
51.783
153.270
17.100
941.016
1.980.432

Exploitatie
20131
SRD
63.820
238.045
637.152
48.240
9.810
11.340
253.675
1.262.082

Overige baten
KNVB
FIFA bijdrage
FIFA Supports
Som der overige baten

837.282
1.001.148
1.838.430

32.946
837.366
870.312

Som der baten

3.818.862

2.132.394

652.518
88.365
917.829
12.071
13.503
209.198
1.893.484

418.384
63.381
509.083
35.182
9.187
140.585
1.175.802

Operationele lasten
Personeel
Huisvesting
Algemeen
Afschrijvingen
Financiële (baten) en lasten

414.286
459.818
398.723
329.338
19.643

301.778
334.039
295.017
312.519
15.508

Som der operationele lasten

1.621.808

1.258.861

Som der lasten

3.515.292

2.434.663

303.570

-302.269

Baten uit eigen activiteiten
Competities
Verhuur stadions aan derden
Aanverwante baten
Administratieve charges
Internationale wedstrijden
Voetbaltoernooien
Donaties en sponsoring
Som der baten uit eigen activiteiten

Lasten
Lasten uit activiteiten
Competitie/interlands
Voetbaltoernooien
Nationale selecties
Bestuurs- en kaderafvaardigingen
Ontvangst buitenlandse gasten
Projecten
Som der lasten uit activiteiten

Saldo
Het Bestuur:
John Krishnadath – Voorzitter
Dayasankar Mathoera – Ondervoorzitter
Bernhard Abia - Secretaris
Bidjaikoemar Mankoe – Penningmeester
Arnold Bilkerdijk – Commissaris
Waldo Gobardhan – Commissaris
Robbie Poetisi – Commissaris
1Op

de jaarrekening 2013 in haar geheel is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter vergelijking opgenomen
bedragen niet gecontroleerd.
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2014

1.

Algemene toelichting

1.1 Activiteiten
De activiteiten van de Surinaamse Voetbal Bond (“SVB”) betreffen voornamelijk de behartiging van de
belangen van haar leden. De vereniging is opgericht op 1 oktober 1920 en is gevestigd te Paramaribo. De
SVB stelt zich ten doel het beoefenen van de voetbalsport in Suriname in de ruimste zin des woords en in
al haar verschijningsvormen en daarbij de saamhorigheid, het spelpeil en de sportiviteit te bevorderen, te
coördineren en te begeleiden. De SVB tracht dit doel langs wettige weg te bereiken door:
a. Het uitschrijven, organiseren en bevorderen van voetbalwedstrijden.
b. Het verlenen van medewerking in de ruimste zin des woords aan hen die de voetbalsport beoefenen.
c. Het samenwerken met andere nationale en internationale organisaties voor het bereiken van de
doelstellingen van de SVB.
d. Het ontplooien van activiteiten ten behoeve van de voetbalsport.
e. Het beslechten van geschillen over voetbalkwesties, het zij op eigen initiatief, het zij op verzoek van
betrokken partijen.
f. Het genereren of doen genereren van middelen ten behoeve van de activiteiten van de SVB.
g. Alle andere haar ten dienst staande wettige en geoorloofde middelen, welke aan het doel bevorderlijk
kunnen zijn.
2.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’,
die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving vanuit Nederland.
Activa en verplichtingen 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.
2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn gewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar. Ultimo 2014 zijn de terreinen en gebouwen van de SVB op actuele waarde gewaardeerd
conform een uitgebrachte taxatie van een beëdigd taxateur. De hieruit voortvloeinde waardeverandering is
afzonderlijk als herwaarderingsreserve onder het eigen vermogen opgenomen.
2.3 Vreemde valuta
2.3.1 Functionele valuta
De jaarrekening is opgesteld in Surinaamse dollars (SRD); dit is zowel de functionele als de
presentatievaluta van de SVB.
De gehanteerde koersen voor de SRD per 31 december zijn als volgt:
EUR
USD

2014
4,94
3,35

2013
4,45
3,35
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2.3.2 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 (of de benaderde koers).
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.
2.4 Materiële vaste activa
De terreinen, gebouwen en verbouwingen worden gewaardeerd tegen actuele waarden. De waarde is
bepaald op grond van taxaties van een beëdigd taxateur, waarbij rekening is gehouden met technische en
economische ontwikkelingen. De veranderingen in waarde, welke het gevolg zijn van de hiervoor
genoemde waarderingsgrondslag, worden ten gunste c.q. ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht.
De overige materiële vaste activa zijn opgenomen tegen de aanschafwaarde, verminderd met cumulatieve
afschrijvingen.
2.5 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
2.6 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden 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 de reële waarde.
2.7 Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de SVB wordt ingedeeld in reserves.
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Het eigen vermogen van de
SVB staat ter beschikking aan de Algemene Leden Vergadering van de SVB.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat
2.8 Algemeen
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De
baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële
waarde, voorzover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten
verantwoord.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten
verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede
gelden opgenomen in de desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds. Een
onttrekking aan bestemmingsreserver respectielijk bestemmingsfonds wordt als besteding (last) verwerkt
in de staat van baten en lasten.
2.9 Baten uit eigen activiteiten
Baten uit eigen activiteiten worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatie tekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de SVB de condities voor ontvangst kan aantonen.
2.10 Sponsorbijdragen
Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
2.11 Donaties en sponsoring
Donaties van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Donaties bestaande uit
diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten
van bedrijven betreft.
2.12 Koersverschillen
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling van monetaire posten worden in de staat van baten en
lasten verwerkt in de periode dat zij zich voordoen.
2.13 Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
2.14 Personeelsbeloningen
2.14.1 Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
2.15 Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het momemt van ingebruikneming afgschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief.
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3. Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

1 januari 2014
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve waardeverminderingen
en afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties 2014
Investeringen
Herwaardering
Afschrijvingen

31 december 2014
Verkrijgingsprijs
Cumulatieve waardeverminderingen
en afschrijvingen
Boekwaarde
Afschrijvingspercentages

Terreinen
SRD
-

Bedrijfsgebouwen
SRD
8.659.483

Inventaris
SRD
455.985

Totaal
SRD
9.115.468

-

-1.708.643

-372.920

-2.081.563

-

6.950.840

83.065

7.033.905

18.298.930
-

2.469.719
-266.360

174.100
-62.978

174.100
20.768.649
-329.338

18.298.930

2.203.359

111.122

20.613.411

18.298.930

11.129.202

630.085

30.058.217

-

-1.975.003

-435.898

-2.410.901

18.298.930

9.154.199

194.187

27.647.316

0

3,33

20-33,3

4. Vorderingen
4.1 Overige vorderingen

Nog te ontvangen bedragen
Af:Voorziening

31 december
2014
SRD
327.667
117.372

31 december
2013
SRD
222.112
117.372

210.295

104.740

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen
benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig
voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
5. Liquide middelen

Kas
Banken
Kruisposten
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31 december
2014
SRD
240
343.741
13.093

31 december
2013
SRD
27
4.344
-

357.074

4.371

Surinaamse Voetbal Bond
6. Eigen vermogen
Algemene reserve

Saldo per 1 januari 2014
Toevoeging resultaat 2013

2014
SRD
7.211.332
-302.269

Saldo per 31 december 2014

6.909.063

Het eigen vermogen staat volledig ter beschikking aan de Algemene Leden Vergadering. Er is geen
bestemmingsfonds noch een bestemmingsreserve gevormd.
Herwaarderingsreserve
De herwaarderingsreserve is opgenomen in verband met de herwaardering van de terreinen en gebouwen
van de SVB op basis van uitgevoerde taxaties door een beëdigd taxateur. De hieruit voortvloeiende
waardeveranderingen zijn ten gunste van de herwaarderingsreserve gebracht
Het verloop kan als volgt worden weergegeven:

Saldo per 1 januari
Herwaardering

2014
SRD
20.768.649

Saldo per 31 december

20.768.649

7. Kortlopende schulden
7.1 Bankier
Door de Hakrinbank N.V. is in 2014 een SRD Rekening-courant krediet verstrekt tot een maximum van
SRD 200.000. Voor de opgenomen bedragen wordt een rente van 13% per jaar berekend. Deze
kredietfaciliteit heeft een looptijd van 2 jaar. Als zekerheid voor deze faciliteit zijn verstrekt eerste
respectievelijk tweede krediethypotheek van SRD 105.000 en SRD 119.000 op het perceelland, met al
hetgeen daarop staat, groot 3.652,54 m2, gelegen te Paramaribo aan de Letitia Vriesdelaan (voorheen
Cultuurtuinlaan, deel uitmakende van de voormalige plantage Wolfenbuttel en bekend als de nieuwe Wijk
Letter B nummer 262 b 1. van de SVB alsmede een persoonlijke borgstelling van de leden van het
hoofdbestuur van de SVB.
7.2 Overige schulden

Vooruitontvangen bedragen
Journalistenvereniging
Suribet

Nog te betalen bedragen
Loonbelasting en premie AOV
Honorarium professionele dienstverleners
Vermakelijkheidsbelasting
Overige
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31 december
2014
SRD
1.970
-

31 december
2013
SRD
2.225
30.000

1.970

32.225

2.375
19.900
10.174
2.158

-

34.607

-

Surinaamse Voetbal Bond
8. Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten uit eigen activiteiten
Competities
Competitie baten
Huur AK stadion
Huur Essed stadion

Verhuur stadions aan derden
Huur AK stadion
Huur Essed stadion
Huur Lafuente Sportcentrum
Huur Owru Cul

Aanverwante baten
Barhuur
Muurreclames
Diverse baten en lasten
Sponsoringsbaten:
Suribet (Mirage Casino)
Digicel
Kelme (USD 4000)
Surisports reclamegelden

Administratieve charges
Boetes
Transferbaten
Overige administratieve charges
Contributie leden

Baten internationale wedstrijden
Baten wedstrijden W-Connection
Baten voetbaltoernooien
Het betreft in deze de ontvangsten van de wedstrijden in het kader van
het Lidbondentoernooi en bekertoernooi

2

2014
SRD
35.640
25.700
8.500

20132
SRD
26.920
10.385
26.515

69.840

63.820

36.560
63.200
89.278
-

15.205
82.710
130.080
10.050

189.038

238.045

1.000
21.691
55.797

1.000
22.696
81.383

303.000
175.222
1.675

350.000
167.500
13.400
1.173

558.385

637.152

3.040
23.250
11.925
13.568

4.030
20.830
12.995
10.385

51.783

48.240

153.270

9.810

17.100

11.340

Op de jaarrekening 2013 in haar geheel is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter vergelijking opgenomen
bedragen niet gecontroleerd.
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Donaties en sponsoring
Sponsoring bedrijfsleven:
INTEGRA (USD 15.000)
HAVENBEHEER
SURIBET t.b.v. het congres (USD 1.500)
SURIBET
SOL
Sranang Biri
Fernandes Bakkerij (EURO 1.500)
Kia Motors (USD 5.000)
Promax N.V. (USD 1.364)
H.J. de Vries (EURO 1.100)
De heer Frank Uden (1.100)
CONCACAF (USD 200.035)
Subsidie Ministerie van Sport en Jeugdzaken
FIFA (USD 11.640)

2014
SRD

20133
SRD

50.250
9.700
5.500
23.148
6.002
16.750
4.569
4.401
4.401
670.117
107.184
38.994

50.250
6.000
5.025
1.750
133.900
56.750
-

Totaal Sponsoring en Subsidie

941.016

253.675

Overige baten
FIFA
Vanuit de FIFA ontvangt de SVB ondersteuning voor het realiseren van projecten. De ontvangsten en
verantwoording van de jaarlijkse FIFA projectgelden worden in een apart verslag vastgesteld. Voor de
volledigheid worden alle mutaties vanuit de FIFA projecten ook vastgelegd in de SVB jaarrekening.
2014
SRD

20134
SRD

Voor de ingediende projecten heeft de FIFA in 2014 ter beschikking
gesteld USD 249.935

837.282

837.366

FIFA heeft in 2014 gelden ter beschikking gesteld voor het “ICT
project” USD 48.865

163.698

-

FIFA heeft in het kader van het WK-2014 een extra bonus ter
beschikking gesteld USD 249.985

837.450

-

1.838.430

837.366

3

Op de jaarrekening 2013 in haar geheel is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter vergelijking opgenomen
bedragen niet gecontroleerd.
4 Op de jaarrekening 2013 in haar geheel is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter vergelijking opgenomen
bedragen niet gecontroleerd.
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Lasten uit activiteiten
Competitie / Interlands
Vergoeding arbiters Topsectie
Kosten jeugdcompetitie
Kosten vrouwen voetbalcompetitie
Competitiekosten en kosten interlands

Voetbaltoernooien
Vergoedingen voetbaltoernooien
Overige kosten voetbaltoernooien

Nationale selecties
Vergoedingen heren nationale selectie
Voetbalmateriaalkosten
Reis- en verblijfkosten heren nationale selecties
Overige kosten heren nationale selecties
Kosten vrouwen nationale selecties

Bestuurs- en kaderafvaardigingen
Bestuursafvaardigingen en workshops
Ontvangst buitenlandse gasten
Representatiekosten
Verblijf-/consumptiekosten
Vervoerkosten
Overige kosten

Projecten
Opleidingen (arbiters/jeugdtrainers)
Project Grassroots
SVB/KNVB projecten
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2014
SRD
46.765
72.493
64.109
469.151

20135
SRD
84.960
42.290
79.096
212.038

652.518

418.384

88.365

36.086
27.295

88.365

63.381

147.876
2.534
507.125
68.639
191.655

86.117
22.945
181.270
28.118
190.633

917.829

509.083

12.071

35.182

2.633
3.002
7.868

575
3.995
4.000
617

13.503

9.187

58.214
139.658
11.326

87.941
12.908
39.736

209.198

140.585

Op de jaarrekening 2013 in haar geheel is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter vergelijking opgenomen
bedragen niet gecontroleerd.
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9. Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten

2014
SRD
402.432
4.866
6.988

20136
SRD
290.826
1.892
9.060

414.286

301.778

Gedurende het jaar 2014 waren gemiddeld 20 werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband (2013: 17).
11. Afschrijvingen
Gebouwen
Inventaris

266.360
62.978

266.360
46.259

329.338

312.519

-624
-1.391
21.658

-676
-747
16.931

19.643

15.508

325.206
13.415
66.501
54.696

246.989
5.952
58.831
22.267

459.818

334.039

64.178
81.949
5.572
57.314
34.874
12.223
16.239
70.288
6.740
6.506
42.840

45.322
6.755
4.325
43.148
26.396
28.304
10.093
87.922
24.695
1.675
16.382

398.723

295.017

12. Financiële baten en lasten
Koerswinst
Interestbaten
Interestlasten

13. Huisvesting
Onderhoud terreinen en gebouwen
Reparatie en onderhoud inventarissen
Electra, water en telefoon
Overige

14. Algemeen
Kantoorkosten
Honorarium professionele dienstverleners
Bankkosten
Advertentie en reclame
Representatie
Vervoers- en transportkosten
Drukwerk
Diensten derden
Donaties
Contributies
Overige
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Op de jaarrekening 2013 in haar geheel is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter vergelijking opgenomen
bedragen niet gecontroleerd.
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Overige gegevens
Voor de verwerking van het saldo wordt verwezen naar de staat van baten en lasten. In de Algemene
Leden Vergadering van 29 april 2015 wordt er een besluit genomen met betrekking tot de bestemming
van het saldo van de baten en lasten.
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