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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

 

ACTIVA Noot  2020   2019 

  SRD SRD  SRD SRD 

Materiële vaste activa 5      

Terreinen  85.817.135   85.817.135  

Bedrijfsgebouwen  55.176.603   53.914.288  

Inventaris  841.488   1.084.225  

Onderhanden werken  -   2.003.561  

Transportmiddelen  460.349   624.484  

   142.295.575   143.443.693 

       

Voorraden 6  59.634   73.498 

       

Vorderingen 7  1.798.249   1.038.575 

       

Liquide middelen 8  29.431.465   3.450.321 

   173.584.923   148.006.087 

       

PASSIVA       

       

Eigen vermogen 9      

Algemene reserve  33.197.174   29.782.338  

Herwaarderingsreserve  114.731.605   115.756.551  

Onverdeeld resultaat  11.358.800   2.389.890  

   159.287.579   147.928.779 

       

Bestemmingsfonds 10  13.990.625   - 

       

Kortlopende schulden 11      

Rekening-courant bankfaciliteit  169.107   3.208  

Vooruitontvangen bedragen  1.500   1.500  

Nog te betalen bedragen  136.112   72.600  

   306.719   77.308 

   173.584.923   148.006.087 

 

 

Het Bestuur: 

John Krishnadath – Voorzitter 

Dayasankar Mathoera – Ondervoorzitter 

Johan Rozenblad - Secretaris 

Bidjaikoemar Mankoe – Penningmeester 

Roy Samuels – Commissaris 

Waldo Gobardhan – Commissaris  

Guilliano Snip – Commissaris 

 



Vereniging Surinaamse Voetbal Bond 
 
 

J2020-2106/3 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 
 
Baten Noot Exploitatie 

2020 
 Exploitatie 

2019 

Baten uit eigen activiteiten 12 SRD  SRD 
Contributie leden  67.163  39.200 
Competities  19.800  161.766 
Verhuur stadions aan derden  172.739  549.852 
Aanverwante baten  70.249  160.073 
Donaties en sponsoring  220.000  379.650 
Administratieve charges  10.230  58.650 
Internationale wedstrijden  -  484.600 

Som der baten uit eigen activiteiten  560.181  1.833.791 
     
Overige baten 13    
FIFA   16.610.000  12.517.634 
Concacaf/CFU  1.336.275  2.254.799 

Som der overige baten  17.946.275  14.772.433 
     

Som der baten  18.506.456  16.606.224 
     
Lasten     
     
Lasten uit activiteiten 14    
Competitie wedstrijden  770.915  1.167.483 
Interlandwedstrijden  -  516.339 
Nationale selecties  1.835.439  6.524.375 
Kader en institutionele versterking  95.945  460.013 

Som der lasten uit activiteiten  2.702.299  8.668.210 
     
Operationele lasten 15    
Personeelskosten  1.002.958  669.010 
Huisvesting  1.912.333  1.280.565 
Algemeen  3.245.355  1.407.257 
Afschrijvingen  2.337.181  2.241.575 

Financiële (baten) en lasten  -18.043.095  -50.283 

Som der operationele lasten  -9.545.268  5.548.124 
     

Som der lasten  -6.842.969  14.216.334 

Saldo  25.349.425  2.389.890 

Bestemmingsfonds  13.990.625  - 

Resulaat  11.358.800  2.389.890 

 
 
Het Bestuur: 

John Krishnadath – Voorzitter 

Dayasankar Mathoera – Ondervoorzitter 

Johan Rozenblad - Secretaris 

Bidjaikoemar Mankoe – Penningmeester 

Roy Samuels – Commissaris 

Waldo Gobardhan – Commissaris  

Guilliano Snip – Commissaris 
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2020 

 

1. Algemene toelichting 

 

Activiteiten 

De activiteiten van de Vereniging 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. 

 

Bestuur 

Het bestuur was per 31 december 2020 als volgt samengesteld: 

 

John Krishnadath : voorzitter 

Dayasankar Mathoera : ondervoorzitter 

Johan Rozenblad : secretaris 

Bidjaikoemar Mankoe : penningmeester 

Roy Samuels  : commissaris 

Waldo Gobardhan : commissaris  

Guilliano Snip  : commissaris 

 

Verbonden partijen 

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen alsmede statutaire directieleden, andere sleutel-

functionarissen in de leiding van de SVB en nauwe verwanten worden aangemerkt als verbonden partij. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

 

2. Continuïteitsveronderstelling  

 

De SVB heeft in het boekjaar 2020 te kampen gehad met de gevolgen van het ‘Corona-virus’. Door de 

FIFA en de Overheid zijn diverse maatregelen ingesteld om de verspreiding van het Coronavirus te 

beperken. Het effect op de SVB en de vraag of dit op termijn kan leiden tot continuïteitsproblemen is 

onduidelijk. De FIFA heeft steunmaatregelen in de vorm van financiële ondersteuning aangekondigd en 

verstrekt in 2020. Gezien de bijzondere situatie rondom het Coronavirus in combinatie met de steun die 

door de FIFA wordt gegeven, verwachten wij geen continuïteitsissue op deze grond voor de SVB. Wij zijn 

dan ook van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen worden gehandhaafd. 

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan 

ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de SVB. 
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3. Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaggeving, uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

 

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. 

 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 

 

Vreemde valuta 
 

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: 

 

 2020  2019 

EUR 17,55  8,47 

USD 14,29  7,55 

 

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. 

 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het Bestuur oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend 

beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 

herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

 

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 “General Project Consultants” taxatierapporten d.d. 

12 februari 2018, 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 lineare afschrijvingen. 
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Voorraden 

De voorraden in het magazijn betreffen sportkleding en worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen 

onder aftrek van een eventueel benodigde voorziening voor incourantheid. 

 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 

verminderd met eventuele bijzondere waardeveranderingen. Gezien de veelal korte looptijd is de reële 

waarde gelijk aan de nominale waarde. 

 

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, gewoonlijk gelijk aan de nominale 

waarde. 

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen van de SVB wordt ingedeeld in reserves. 

Met uitzondering van het gerealiseerd deel van de herwaarderingsreserve, worden alle vermogensmutaties 

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. 

 

4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

 

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, 

voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten 

verantwoord. 

 

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 of eigen opbrengsten 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. 

 

Sponsorbijdragen 

Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. 

 

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. 

 

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. 

 

Lasten 

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. 
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Personeelsbeloningen 

 

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. 

 

Afschrijvingen 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 

toekomstige gebruiksduur van het actief. 

 

5. Materiële vaste activa  

 

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

 
  

Terreinen 
 Bedrijfs- 

gebouwen 
  

Inventaris 
 Onderhanden 

werken 
 Transport-

middelen 
  

Totaal 

1 januari 2019 SRD  SRD  SRD  SRD  SRD  SRD 

Verkrijgingsprijs 85.817.135  60.047.575  3.000.450  2.003.561  784.661  151.653.382 

Cumulatieve waarde 
verminderingen en  
afschrijvingen 

 
 

- 

  
 

-6.133.287 

  
 

-1.916.225 

  
 

- 

  
 

-160.177 

  
 

-8.209.689 

Boekwaarde 85.817.135  53.914.288  1.084.225  2.003.561  624.484  143.443.693 

            

Mutaties 2020            

Investeringen -  2.941.866  250.758  -2.003.561  -  1.189.063 

Herwaardering -  -  -  -  -   

Afschrijvingen -  -1.679.551  -493.495  -  -164.135  -2.337.181 

 -  1.262.315  -242.737  -2.003.561  -164.135  -1.148.118 

            

31 december 2020            

Verkrijgingsprijs 85.817.135  62.989.441  3.251.208  -  784.661  152.842.445 
Cumulatieve waarde 
verminderingen en  
afschrijvingen 

 
 

- 

  
 

-7.812.838 

  
 

-2.409.720 

  
 

- 

  
 

-324.312 

  
 

-10.546.870 

Boekwaarde 85.817.135  55.176.603  841.488  -  460.349  142.295.575 

Ongerealiseerde 

herwaarderings 

reserve 

 

 

80.317.650 

  

 

24.697.542 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

105.015.192 

            

Afschrijvings-
percentages 

 
0 

  
3,33 

  
20-33,3 

  
0 

  
15 

  
 

 

 

 

6. Voorraden 

31 december 

2020 

 31 december 

2019 

 SRD  SRD 

Sportkleding en materiaal 59.634  73.498 

 

7. Vorderingen    

    

Nog te ontvangen / vooruitbetaalde bedragen 1.798.249  1.038.575 

 

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. 
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8. Liquide middelen 

31 december 

2020 

 31 december 

2019 

 SRD  SRD 

Kas 37.825  29.104 

Banken 29.393.640  3.421.217 

 29.431.465  3.450.321 

 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de SVB. 

 

9. Eigen vermogen 

 

 

Algemene reserve 

31 december 

2020 

 31 december 

2019 

 SRD  SRD 

Saldo per 1 januari 29.782.338  19.357.350 

Toevoeging resultaat vorig boekjaar 2.389.890  9.400.043 

Vrijval herwaarderingsreserve 1.024.946  1.024.945 

Saldo per 31 december 33.197.174  29.782.338 

 

Het eigen vermogen staat volledig ter beschikking aan de Algemene Leden Vergadering.  

 

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 “General Project Consultants” 

taxatierapporten d.d. 12 februari 2018. De hieruit voortvloeiende waardeveranderingen zijn ten gunste van 

de herwaarderingsreserve gebracht. Het gerealiseerde deel met betrekking tot de afschrijvingen op de 

herwaardering op de bedrijfsgebouwen valt vrij ten gunste van de algemene reserve.  

 

 

Het verloop kan als volgt worden weergegeven: 

31 december 

2020 

 31 december 

2019 

 SRD  SRD 

Saldo per 1 januari 115.756.551  116.781.496 

Herwaardering -  - 

Af: Vrijval ten gunste van de algemene reserve -1.024.946  -1.024.945 

Saldo per 31 december 114.731.605  115.756.551 

 

10. Bestemmingsfonds 

 

Dit betreft geoormerkte middelen ten behoeve van het nog uit te voeren project ‘Women’s Football 

Development’ en een Covid-19 Noodfonds (Covid Relief Fund) voor financiële ondersteuning van de SVB 

ter mitigering van de impact van Covid-19 op het beoefenen van de voetbalsport in Suriname (zie noot 13). 

In 2020 is een 1e tranche van USD 500.000 voor het Covid-19 Noodfonds overgemaakt. Eind december 

2020 is een aanvang gemaakt met uitbetalingen uit het Covid-19 Noodfonds en hebben drie (3) leden 

uitkeringen uit het Covid-19 Noodfonds ontvangen. 

Met het project ‘Women’s Football Development’ moet nog worden aangevangen. 

 

Het Bestemmingsfonds is als volgt samengesteld: 

31 december 

2020 

 31 december 

2019 

 SRD  SRD 

Women’s football development  7.145.000  - 

Covid-19 Noodfonds (1e tranche) 6.845.625  - 

 13.990.625  - 
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11. Kortlopende schulden 

 

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 19% per jaar berekend. 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. Per 31 december 2020 bedraagt het saldo van 

de rekening-courant faciliteit SRD 169.107 ten laste van de SVB. 

 

Overige schulden 31 december 

2020 

 31 december 

2019 

Vooruitontvangen bedragen SRD  SRD 

Waarborgsommen huur 1.500  1.500 

 1.500  1.500 

 

Nog te betalen bedragen    

Honorarium professionele dienstverleners  118.964  60.000 

Crediteuren 17.148  12.600 

Overige -  - 

 136.112  72.600 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

12. Baten uit eigen activiteiten 

 

 2020  2019 

 SRD  SRD 

    

Contributie leden 67.163  39.200 

    

Competities    

Competitie baten  -  98.116 

Huur AK stadion 11.900  19.000 

Huur Essed stadion 7.900  44.650 

 19.800  161.766 

    

Verhuur stadions aan derden    

Huur AK stadion -  28.487 

Huur Essed stadion -  19.625 

Huur La Fuente Sportcentrum  33.053  87.248 

Huur Owru Cul  139.686  414.492 

 172.739  549.852 

    

    

Aanverwante baten    

Muurreclames 46.573  43.000 

Diverse baten en lasten  -17.599  43.790 

Opbrengsten sportshop 1.540  7.611 

Overige 39.735  65.672 

 70.249  160.073 

    

Sponsoringsbaten:    

Suribet  120.000  120.000 

Telesur 100.000  150.000 

Overige -  109.650 

 220.000  379.650 

    

    

Administratieve charges    

Boetes -  200 

Transferbaten -  25.250 

Overige administratieve charges 10.230  33.200 

 10.230  58.650 

    

Baten internationale wedstrijden -  484.600 
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13. Overige baten 

 

FIFA 

Vanuit de FIFA ontvangt de SVB ondersteuning voor het realiseren van projecten. De ontvangsten en de 

verantwoording van de jaarlijkse FIFA projectgelden worden in een apart verslag vastgesteld. De 

specificatie van de FIFA projecten is als volgt: 

 

 2020  2019 

 SRD  SRD 

Voor de operationele begroting heeft de FIFA in 2020 ter 

beschikking gesteld USD 1.000.000 (2 x USD 500.000) 7.550.000  7.536.711 

    

FIFA heeft in 2019 gelden ter beschikking gesteld voor 

“Equipment Funding” : USD 250.000 (2019 = USD 100.000 en 

2018 = USD 150.000) 

 

 

- 

  

 

1.900.000 

    

FIFA heeft in 2020 gelden ter beschikking gesteld als COVID 19 

steun: USD 500.000 (zie noot 10) 

 

3.775.000 

 

 

 

- 

    

FIFA heeft in 2019 gelden ter beschikking gesteld voor het project  

“Renovation of Frank Essed Stadium” : USD 190.000 

 

- 

 

 

 

1.444.000 

    

FIFA heeft in 2020 gelden ter beschikking gesteld voor het project 

“Women’s football development” : USD 500.000 (zie noot 10) 

 

3.775.000 

  

- 

    

FIFA heeft in 2019 beschikking gesteld voor het project 

“Scoreboard” USD 8.195 

 

- 

  

61.544 

    

FIFA heeft in 2020 ter beschikking gesteld Travel Funds voor de 

Nationale Selecties: USD 200.000 (2019: USD 200.000) 

 

1.510.000 

  

1.520.000 

 

     

FIFA heeft in 2019 gelden ter beschikking gesteld voor het FIFA 

Congress USD 3.000 

 

- 

  

22.530 

 

     

FIFA heeft in 2019 gelden ter beschikking gesteld voor het “Fifa 

Infrastructure Workshop”:  USD 4.374 

 

- 

  

32.849 

 

     

 16.610.000  12.517.634  

 

CONCACAF/CFU 

 

 2020  2019 

 SRD  SRD 

CONCACAF bijdrage i.v.m. Nations League -  1.316.049 

    

CONCACAF Reguliere jaarlijkse bijdrage 943.750  938.750 

    

CONCACAF bijdrage i.v.m. CFU Womens Challenge Series -  - 

    

CFU Financiële ondersteuning uit verkregen TV rechten 392.525  - 

 1.336.275  2.254.799  
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14. Lasten uit activiteiten 

 

 2020  2019 

Competitie SRD  SRD 

Toernooien  -  141.940 

Jongens jeugd competitie  64.786  301.199 

Meisjes jeugd competitie  368.839  6.768 

Heren competitie  174.243  628.645 

Dames competitie  42.120  39.273 

Overige  120.927  49.658 

 770.915  1.167.483 

    

Interlandwedstrijden    

Overige kosten interlandwedstrijden  -  516.339 

 
-  516.339 

    

Nationale selecties     

Jongens jeugd  24.929  717.291 

Meisjes jeugd  197.514  458.309 

Heren  1.547.397  3.676.510 

Dames  49.399  311.137 

Overige  16.200  1.361.128 

 1.835.439  6.524.375 

    

Kader en institutionele versterking    

Bestuurs- en kaderafvaardiging  33.226  247.005 

Institutionele versterking 15.364  85.044 

Opleidingen 47.355  127.964 

 
95.945  460.013 

 

15. Operationele lasten 

 

 2020  2019 

Personeelskosten SRD  SRD 

Lonen, salarissen en toelagen  962.460  599.593 

Sociale lasten  16.277  16.131 

Overige personeelskosten  24.221  53.286 

 1.002.958  669.010 

    

Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld 25 werknemers in dienst op basis van een volledig 

dienstverband (2019: 20). 

Huisvesting 
   

Onderhoud terreinen en gebouwen  1.173.814  910.063 

Reparatie en onderhoud inventarissen  108.146  36.415 

Electra, water en telefoon  198.702  198.248 

Overige  431.671  135.839 

 1.912.333  1.280.565 
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 2020  2019 

 SRD  SRD 

Algemeen    

Kantoorkosten  52.733  72.568 

Honorarium professionele dienstverleners 130.102  66.083 

Bankkosten  38.490  39.909 

Advertentie en reclame  -  23.039 

Representatie  137.516  55.039 

Vervoers- en transportkosten  37.408  96.869 

Drukwerk  31.965  46.689 

Diensten derden 781.954  605.202 

Donaties  1.093.891  17.338 

Contributies 16.450  17.372 

Vergoeding commissies 102.020  110.269 

Invoerrechten en inklaringen 269.266  145.514 

Covid-19 steun 311.588  - 

Overige  241.972  111.366 

 3.245.355  1.407.257 

    

Afschrijvingen    

Gebouwen 1.679.551  1.601.109 

Inventaris 493.495  531.201 

Transportmiddelen 164.135  109.265 

 2.337.181  2.241.575 

    

Financiële baten en lasten    

Koersresultaat*)  -18.061.294  -50.026 

Interestbaten -1.945  -5.473 

Interestlasten 20.144  5.216 

 -18.043.095  -50.283 

 
*)Koersresultaat 

Op 21 september 2020 heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS), in overleg met de regering, 

aangekondigd dat de wisselkoers op 22 september 2020 wordt aangepast (unificatie wisselkoers). De 

wisselkoers van de CBvS wordt periodiek bijgesteld en dagelijks gepubliceerd. De verkoopkoers van  

USD 1 bedroeg per 22 september 2020 SRD 14,29 (was SRD 7,52). De impact van deze aanpassing op de 

waardering van de activa en passiva in vreemde valuta is in het koersresultaat verwerkt. 

 

 

16. Gebeurtenis na balansdatum 
 

In januari 2021 heeft de FIFA een 2e tranche van USD 500.000 voor het Covid-19 Noodfonds overgemaakt. 
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Overige gegevens 

 

 

Vaststelling van de balans en van de winst-en-verliesrekening 

Volgens artikel 10 in de Statuten van de SVB d.d. januari 2015, vindt de vaststelling van de balans en de 

winst-en-verliesrekening plaats in de jaarlijks gehouden Algemene Leden Vergadering. Goedkeuring van 

dit jaarverslag strekt tot décharge van het bestuur. 

 

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019 

Voor de verwerking van het (batig) saldo wordt verwezen naar de staat van baten en lasten en het eigen 

vermogen zoals opgenomen in noot 9 in de toelichting op pagina 8. In de Algemene Leden Vergadering 

van 11 oktober 2020 werd er een besluit genomen met betrekking tot de bestemming van het saldo van de 

baten en lasten. 

 

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020 

Voor de verwerking van het (batig) saldo wordt verwezen naar de staat van baten en lasten en het eigen 

vermogen zoals opgenomen in noot 9 in de toelichting op pagina 8. In de Algemene Leden Vergadering 

wordt er een besluit genomen met betrekking tot de bestemming van het saldo van de baten en lasten. 

 

 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring. 
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Verklaring over de in de jaarrekening opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit de overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 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 controlestandaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 

 

Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en 

verspreidingskring 

 

Wij vestigen de aandacht op de toelichting waarin de basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. 

De jaarrekening is opgesteld voor de Vereniging Surinaamse Voetbal Bond met als doel de Vereniging 

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 Vereniging Surinaamse Voetbal Bond, haar leden en de FIFA en dient niet 

te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van 

deze aangelegenheid. 

 

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 algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 vereniging 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 vereniging te liquideren of de verenigingssactiviteiten te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

vereniging haar verenigingsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

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.  
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de door onze beroepsorganisatie 

uitgevaardigde 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 controle-informatie 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 entiteit; 

- 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 vereniging haar 

verenigingsactiviteiten 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 de vereniging 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. 
 

Wij communiceren met de met governance belaste personen 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. 

 

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben 

nageleefd. Wij communiceren ook met hen over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze 

onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze 

onafhankelijkheid te waarborgen. 

 

 

Paramaribo, 12 maart 2021 

 

Lutchman & Co N.V. 

 

Namens deze 

was getekend D. de Keyzer CA, AA (Chartered Accountant) 


