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DIRECTIEVERSLAG
De Stichting Revalidatiecentrum Curacao (SRC) levert algemene medisch-specialistische revalidatiezorg,
bestaande uit interdisciplinaire verzorging, behandeling en begeleiding, van hoogstaand niveau aan de
bevolking van Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. De revalidatiebehandeling houdt
rekening met de wensen en mogelijkheden van de patiënt en is gericht op het verbeteren van functies en
vaardigheden, het optimaliseren van de zelfredzaamheid en het herwinnen van de eigen regie van
patiënten met beperkingen veroorzaakt door een aangeboren of verworven aandoening. Het ultieme doel
is een volwaardige participatie van de patiënt in de samenleving. SRC is een dochterstichting van De
SGR-Groep.
SRC heeft voor personen die zijn verzekerd via de BasisVerzekering Ziektekosten (B.V.Z.) een
zorgcontract met de S.V.B. afgesloten. Het contract loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december
2021. In het contract zijn afspraken opgenomen over de productie (ligdagen, behandelingen, consulten,
etc.) en een jaarlijks budget van ANG 4,542,797 is overeengekomen. Dit wordt in maandelijkse termijnen
voldaan. Door de panndemie lag de daadwerkelijke productie ten behoeve van BVZ-verzekerden lager
dan overeengekomen.
De inkomsten uit behandeling en begeleiding van anders-verzekerden van Curaçao en van de overige
eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen was ANG 668,359. De verwachting is dat het aantal
patiënten van de andere eilanden constant zal blijven, van anders-verzekerden Curaçao zal dit aantal
verder teruglopen. Het is onzeker wat Aruba zal doen. Een geslaagde test met het uitzenden van 5
Arubaanse patiënten naar Curaçao heeft vooralsnog niet geleid tot een vaste afspraak over het vervolg.
Er is veel tijd en energie gestoken in de opzet van een reactiveringsunit, een samenwerking tussen de
Stichting Birgen di Rosario (ouderen- en verpleeghuiszorg) en SRC. De bedoeling is dat patiënten met
een C.V.A. of een gewrichtsoperatie (joint-care) snel uit het ziekenhuis ontslagen worden en op de
reactiveringsunit een lichte vorm van revalidatie volgen. De opzet is klaar en het wachten is op
goedkeuring vanuit de zorgverzekeraar.
Het Revalidatiecentrum Curaçao is eind 2020 alweer 6 jaar geleden geopend. Goed preventief en
correctief onderhoud is essentieel en daar is in de afgelopen jaren de nodige tijd en geld in gestoken. Het
blijft een uitdaging het relatief kleine, maar goed uitgeruste centrum op een gezonde bedrijfsmatige wijze
te exploiteren. Het revalidatiecentrum is echter ontegenzeggelijk een aanwinst voor Curaçao en
inmiddels hebben al honderden patiënten baat gehad bij revalidatie in het centrum.
Willemstad, 1 juni 2021,
C. Emerenciana MBA,
Algemeen Directeur / Voorzitter Raad van Bestuur
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Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

Activa

2020

2019

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Vaste Activa
Materiële vaste activa (toel. 5)
Gebouwen
Inrichting, inventaris en installaties
Vervoermiddelen

12,684,107

12,991,802

1,158,807

1,337,034

66,377

88,210
13,909,291

Vlottende activa

14,417,046

Vorderingen
Debiteuren (toel. 6)

381,142

673,680

Overige vorderingen en overlopende activa

101,349

187

Liquide middelen (toel. 7)

Passiva

482,490

673,866

291,342

31,363

14,683,124

15,122,275

2020

2019

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Eigen vermogen (toel.8)
Stichtingskapitaal
Algemene reserves

100

100

(2,600,309)

(2,009,836)

Langlopende schulden (toel.9)
Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen lening (toel.9)
Crediteuren
Schulden aan gelieerde stichtingen (toel.
10)
Overige schulden en overlopende passiva

(2,600,209)

(2,009,736)

9,974,674

10,460,018

794,760
44,950

761,993
41,201

6,468,549

5,868,400

399

399
7,308,658

6,671,993

14,683,124

15,122,275
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Staat van baten en lasten over 2020
2020

2019

4,542,797
452,577
668,359
20
5,663,752

4,109,636
732,990
696,867
38,354
5,577,847

3,975,517
600,620
500,338
164,564
128,407
882,455
2,324
6,254,225

3,840,672
548,571
556,309
176,035
293,357
828,604
6,243,547

(590,473)

(665,699)

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Baten
Opbrengsten zorgcontract SVB (toel. 11)
Financieringsbijdrage (toel.12)
Omzet particulieren
Overige baten

Lasten
Personeelskosten (toel. 13)
Afschrijvingskosten (toel. 5)
Huisvestingskosten (toel. 14)
Verzorgingskosten (toel. 15)
Algemene kosten (toel. 16)
Toerekening vanuit SGR (toel. 17)
Overige lasten

Resultaat
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Kasstroomoverzicht 2020
2020

2019

(590,473)

(665,699)

600,620

548,571

292,539
(101,162)
32,767
600,149
3,749
-

(44,460)
11,527
(148,234)
1,024,897
(58,007)
-

Kasstroom uit operationele activiteiten

838,189

668,595

Investering in materiele vaste activa

(92,866)

(145,453)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(92,866)

(145,453)

(Afname)/Toename langlopende schulden

(485,344)

(584,756)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(485,344)

(584,756)

259,979

(61,614)

31,363

92,977

Mutatie liquide middelen

259,980

(61,614)

Stand liquide middelen per einde boekjaar

291,342

31,363

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Exploitatieresultaat
Aanpassing voor:
Afschrijving materiele vaste activa
Verandering in werkkapitaal:
Afname/(Toename) debiteuren
Afname/ (Toename) overige vorderingen en overlopende activa
(Afname)/Toename aflossingsverplichtingen lening
(Afname)/Toename schuld aan gelieerde stichtingen
(Afname)/Toename crediteuren
(Afname)/Toename overige schulden en overlopende activa

Netto kasstroom
Stand liquide middelen per begin boekjaar
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 2020
(1)

Algemene toelichting
Activiteiten
De Stichting Revalidatiecentrum Curaçao (hierna: de Stichting) is gevestigd op Curaçao en is per 1
januari 2004 opgericht. De Stichting heeft ten doel het bieden van ondersteuning in het revalidatieproces
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 verbonden partijen binnen de SGR-Groep:

•

Stichting voor Gehandicapten en Revalidatiezorg (De SGR-Groep)

•

Fundashon Verriet

•

Foundation Curaçao Orthotics & Prosthetics

•

Stichting Monseigneur P.I. Verriet Instituut

•

Stichting Beheer Gebouwen

•

Stichting Beheer Gelden SGR-groep

•

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
Revalidatiecentrum Curaçao heeft het jaar 2020 met een verlies van ANG 590,473 (2019 ANG 665.699,verlies) afgesloten waardoor het eigen vermogen per 31 december 2020 negatief ANG 2,600,309
bedraagt. Het lagere verlies in 2020 is het resultaat van hogere beddenbezetting door de BVZverzekerden en minder externe inkomsten. SVB heeft ook gebruik gemaakt van de faciliteiten om uitstel
van betaling te krijgen voor 3 maanden (moratorium) waardoor er minder interest geboekt kon worden.
De verwachting is dat de jaren 2021 tot en met 2022 onder meer “break-even” zullen draaien.
Vestigingsadres
De Stichting is feitelijk gevestigd op Salsbachweg 20 te Willemstad, Curaçao.
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de stichtingsleiding, in overeenstemming met Boek 2,
Burgerlijk Wetboek Curaçao, met toepassing van 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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(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 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. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief
sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende noot.
Onderhanden projecten
De post onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit het saldo van gerealiseerde
projectkosten, toegerekende winst, en indien van toepassing, verwerkte verliezen en reeds
gedeclareerde termijnen. Onderhanden projecten worden afzonderlijk in de balans onder vlottende activa
gepresenteerd. Indien het een creditstand vertoond worden deze gepresenteerd onder de kortlopende
schulden.
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. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden
in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van baten en
lasten als interestlast verwerkt.
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
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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.
Opbrengst zorgcontract SVB
Opbrengst zorgcontract wordt verantwoord naar rato van leverde prestaties tot het bedrag van de
zorgcontract.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa wordt 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.
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(5)

Materiële vaste activa

Gebouwen

Inrichting,
inventaris
en
installaties

Vervoermiddelen

Totaal

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

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

14,093,452
14,093,452

2,756,491
36,289
2,792,780

121,430
109,164
230,594

16,971,373
145,453
17,116,826

819,781

1,209,999

121,430

2,151,210

281,869

245,747

20,955

548,571

1,101,650

1,455,746

142,384

2,699,780

Boekwaarde per 31/12/2019

12,991,802

1,337,034

88,210

14,417,046

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

14,093,452
14,093,452

2,792,780
92,866
2,885,645

230,594
230,594

17,116,826
92,866
17,209,692

1,101,650

1,455,746

142,384

2,699,780

307,695

271,092

21,833

600,620

1,409,345

1,726,838

164,217

3,300,401

12,684,107

1,158,807

66,377

13,909,291

Geaccumuleerde afschrijving per
1/1/2019
Afschrijving 2019
Geaccumuleerde afschrijvingen per
31/12/2019

Geaccumuleerde afschrijvingen per
1/1/2020
Afschrijvingen 2020
Geaccumuleerde afschrijvingen per
31/12/2020
Boekwaarde per 31/12/2020

De gehanteerde jaarlijkse afschrijvingspercentages bedragen:
• Inrichting, inventaris en installaties: 10%-25%
• Vervoermiddelen: 20%
• Gebouwen: 2.0 %
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(6)

Debiteuren
2020

2019

526,546

751,403

526,546

751,403

(77,723)
(145,404)
77,723
(145,404)

(149,198)
(77,723)
149,198
(77,723)

381,142

673,680

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Debiteuren

Beginstand
Dotatie voorziening
Voorziening voor dubieuze debiteuren
Eindstand voorziening dubieuze debiteuren

(7)

Liquide middelen
2020

2019

291,342
291,342

31,363
31,363

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Maduro & Curiel’s Bank N.V.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.
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(8)

Eigen vermogen
StichtingsKapitaal

Overige
reserves

Totaal

Stand per 1/1/2019
Resultaatbestemming 2019
Stand per 31/12/2019

100
100

(1,344,137)
(665,699)
(2,009,836)

(1,344,037)
(665,699)
(2,009,736)

Stand per 1/1/2020
Resultaatbestemming 2020
Stand per 31/12/2020

100
100

(2,009,836)
(590,473)
(2,600,309)

(2,009,736)
(590,473)
(2,600,209)

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

(9)

Langlopende schulden
Dit betreft een lening voor de realisatie van het nieuwbouwproject van het Revalidatiecentrum te
Salsbachweg. De lening bedraagt nominaal ANG 13.500.000. Rente en aflossing van deze lening
worden gegarandeerd en betaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Stand 31/12/2020

Banco di Caribe
10,769,434

Interest
Annuïteit

(409,440)
1,204,200

Aflossingsverplichtingen
Langlopende schulden

794,760
9,974,674

In 2020 heeft SVB gebruikt gemaakt van de moratorium wegens de lockdown door de COVID-19
pandemie. Er was 3 maanden niet betaald, maar de looptijd van de lening is verlengd naar februari 2032.
(10) Schulden aan gelieerde stichtingen
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 verschillende stichtingen.
2020

2019

6,468,549

5,868,400

6,468,549

5,868,400

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Rekening-courant Stichting Beheer Gelden SGR-Groep
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(11) Opbrengsten
De specificatie is als volgt:
2020

2019

4,542,797

4,109,636

4,542,797

4,109,636

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Budget

Het budget 2020 is gefinancierd middels een bijdrage uit de Basisverzekering Ziektekosten (BVZ).

(12) Financieringsbijdrage
De Sociale Verzekering van Curacao (SVB) draagt bij in de financiering van het nieuwbouwproject van
het Revalidatiecentrum te Salsbachweg. Dit doet SVB door de rente en aflossing van de langlopende
schuld van NAFL. 13.500.000 te betalen. De bijdrage van SVB in de aflossing worden als bate
verantwoord in de jaarrekening.
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(13) Personeelskosten
2020

2019

2,712,819
7,471
81,399
(26,492)
55,806
38,484
16,467
96
169,823
1,857
3,057,730

2,627,432
82,814
44,247
(37,403)
57,735
16,828
10,577
163,991
1,231
2,967,453

40,638
239,924
18,714
138,878
265,945
93,698
797,797

52,793
230,033
17,600
136,238
252,785
84,643
774,091

59,262
21,087
708
342
33,686
4,905
119,990

46,647
20,836
1,077
30,568
99,127

3,975,517

3,840,672

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Lonen en salarissen
Salarissen
Personeel niet in loondienst
Noodhulpen
Ontvangen ziektegelden
Darkhour/onregelmatigheidstoeslag
Bonus
Feestdagentoeslag
Meerwerk
Vakantiegeld
Uitbetaalde vakantiegeld

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

Overige personeelskosten
Ziektekostenverzekering
Kleding personeel
Personeel auto- en busvergoeding
Onbelaste kilometervergoeding
Overige gratificatie kosten
Diverse personeelskosten
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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 FTE’s verwijzen wij U naar het jaarverslag van de SGR-groep.
(14) Huisvestingskosten
2020

2019

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Onderhoud gebouw/terrein
Onderhoud inventaris
Elektra
Water en gas
Brand en inbraak verzekering
Telefoon/pagers
Schoonmaak

139,234
20,176
304,269
11,138
11,127
14,395
500,338

180,248
13,995
301,090
13,077
47,729
170
556,309

(15) Verzorgingskosten
2020

2019

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Verplaatsingshulpmiddelen
Ontspanning & ontwikkeling
Geneeskundige verzorging
Huishoudelijke artikelen
Huishoudelijk kleine investering
Voeding
Bedden en linnengoed
Rijleskosten patiënten
Benodigdheden therapieën
Was
Persoonlijke verzorging
Transport

1,457
848
20,052
19,106
1,408
80,672
4,755
625
13,521
12,249
5,815
4,054
164,564

3,386
2,076
22,421
14,204
592
103,636
6,256
1,260
9,671
10,354
303
1,877
176,035
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(16) Algemene kosten
2020

2019

5,881
2,716
22,827
1,371
1,261
12,030
1,750
10,459
14,040
69,933
(13,860)

7,435
2,044
60,462
2,172
2,146
1,061
2,142
2,660
1,640
12,360
77,723
121,512

128,407

293,357

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Abonnement/vakliteratuur
Contributies
Reis- en verblijfkosten
Bankkosten en intrest
Drukwerk
Overige algemene kosten
Kantoorbenodigdheden
Verzekeringen overige
Advieskosten
Automatisering
Dotatie voorziening oninbare vorderingen
Dotatie/(Vrijval) debiteuren

(17) Toerekening vanuit SGR
Dit betreffen de kosten welke door de Stichting Gehandicapten en Revalidatiezorg (SGR) aan deze
Stichting voor verrichte werkzaamheden in rekening zijn gebracht.
De kosten welke zijn doorbelast kunnen als volgt worden uitgesplitst:
2020

2019

429,021
112,811
37,638
206,576
64,370
72,810
(40,773)

382,344
100,187
40,610
191,980
57,723
61,275
(5,515)

882,455

828,604

(in Nederlands Antilliaanse guldens)

Salariskosten
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verzorgingskosten
Algemene kosten
Interest en diverse baten en lasten
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(18) Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Jaarlijks dienen er substantiële bedragen aan jubileumuitkeringen en gratificaties te worden uitbetaald.
Deze kosten worden jaarlijks uit de in de toekomst te sluiten zorgcontracten met de Sociale
Verzekeringsbank gedekt.

(19) 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 Stichting Revalidatie Centrum Curaçao

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Revalidatie Centrum 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 Stichting Revalidatie Centrum Curaçao
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 Stichting Revalidatie Centrum Curaçao 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.21.121/jh/MF
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