Financieel Jaarverslag 2016 van Stichting Kansrijk Suriname
Inleiding:
In 2016 is het bestuur van Kansrijk Suriname zowel in Nederland als in Suriname met 3 leden uitgebreid
en telt nu resp. 7 leden (Nederland) en 6 leden (Suriname).
De werkwijze van de besturen is verder gestructureerd en  alle projecten hebben als projecteigenaar
zowel een Nederlands- als Surinaams bestuurslid.
Ontvangen gelden met een specifieke bestemming worden als project opgevoerd. Indien (nog) niet alle
gelden van een dergelijk project zijn uitgegeven staat het restant als specifieke verplichting op de
balans. Alle overige donaties en giften worden als ongeoormerkte fondsen op de balans opgevoerd van
waaruit het bestuur kosten betaalt en geld aan nieuwe projecten toebedeelt.
Vanuit Nederland wordt geld voor geoormerkte projecten overgemaakt naar de euro rekening in
Suriname.  Vervolgens wordt op basis van behoefte euro’s omgewisseld naar Surinaamse dollars
conform de op dat moment geldende wisselkoers en wordt het geld aan de aangegeven projecten
besteed.
Vervolgens worden de bestede Surinaamse dollars in de maandelijkse geconsolideerde rekeningen van
Nederland en Suriname weer in euro’s gerapporteerd waarbij dagelijks de gemiddelde berekende koers
wordt gehanteerd. Dankzij het zeer strakke wisselkoersbeleid van dhr. Georgian  Singorawi wordt
ondanks  een voorthollende devaluatie van de Surinaamse dollar nauwelijks enig wisselkoersverlies
geleden.
De administraties van de Stichting Kansrijk Suriname worden zowel in Nederland als in Suriname op
kasbasis gevoerd, hetgeen betekent dat ontvangsten en uitgaven op mutatiedatum verwerkt worden.
Voor het eerst heeft het bestuur en medewerkers een onkostenvergoeding ontvangen (maximaal €
1500/p/p; in het totaal €  10.500) hetgeen door ieder als gift weer is gedoneerd aan de stichting.

Samenvatting:
In 2016 is in het totaal € 39.942 ontvangen (2015: € 24.054) en € 20.384  uitgegeven (2015: € 17.908)
De uitgaven waren aan projecten € 8.979 en kosten  € 11.405 (inclusief bestuursonkostenvergoeding).
(2015: resp. €  15.027 aan projecten en € 2.887 voor kosten).
De geconsolideerde liquiditeitspositie is aldus met € 19.557 verbeterd en bedraagt per 1-1-2017
 € 38.001 (2015: € 18.443).

Van deze  € 38.001 is € 33.312 bestemd voor reeds geoormerkte projecten (2015: € 11.636) en is
€ 4.689 nog vrij besteedbaar en aan te wenden voor nieuwe projecten (2015: € 6.807)
Voor de twee grootste projecten (onderkomen voor een gehandicapte dame en bouw van een
bibliotheek in Sunny Point) zijn wel veel voorbereidingen getroffen doch hebben nog niet tot uitvoering
( = uitgaven ) geleid.
Op basis van behoefte wordt geld overgemaakt naar Suriname waarbij de allocatie over verschillende
projecten in NL wordt geadministreerd.  Door timing verschil kan het budget  voor het ene project
sneller verbruikt zijn dan voor een ander project. Middels een besluit van het NL bestuur wordt dan
extra budget gereserveerd zonder dat dat direct overgemaakt hoeft te worden  naar Suriname.
Daardoor kan het voorkomen dat sommige projecten in Suriname een negatieve voorziening op de
balans hebben hetgeen betekent dat er in Suriname meer geld is uitgegeven t.b.v. die projecten dan er
tot op dat moment  naar Suriname is overgemaakt; echter, geconsolideerde voorzieningen zijn altijd
positief. Het totaal van de  donaties is tot op heden in Nl ontvangen. In de geconsolideerde
resultatenrekening zijn de naar Suriname getransferreerde bedragen als inkomsten van Suriname
geboekt en van de  ontvangsten in NL afgetrokken.
De geconsolideerde balans en resultatenrekening geeft het totale beeld van de activiteiten van
Kansrijk Suriname.

Feitelijk zijn alle inkomsten in NL ontvangen en dienen als zodanig gerapporteerd te worden zonder
aanduiding van de overheveling naar Suriname (zoals in de geconsolideerde balans weergegeven).
Het gevolg is dat onder de uitgaven in NL ook de “uitgaven ”  vallen van de gelden die naar Suriname
zijn overgeheveld.
 In Nederland is in 2016 in  totaal € 39.942 ontvangen (inclusief bestuursgift van  € 10.500) en er is in
totaal  € 16.212 uitgegeven waarvan € 86 aan projecten . en € 11.126 aan kosten (inclusief
bestuursonkosten van € 10.500)en € 5.000 overheveling naar Suriname.
In 2015 was het totaal aan ontvangsten  €  24.054 en aan uitgaven €24.618 met € 10.565 voor
projecten  en € 2.804 aan kosten en  € 11.250 overheveling naar Suriname.

In 2016 is er vanuit NL  € 5.000 overgemaakt naar Suriname (2015: € 11.250) hetgeen netzo als 2015
de enige  “ inkomsten” waren in Suriname.
Er is in totaal euro € 9.172 uitgegeven waarvan aan projecten  € 8.893 en aan kosten € 279 (2015: €
4.540 totale uitgaven waarvan  € 4.456 aan projecten en  € 85 voor kosten).
In feite bedroegen de uitgaven in Suriname resp. SRD 64.806 in 2016 en SRD 17.862 in 2015.
Dank zij het uitgekiende vreemde valuta beleid van de penningmeester in Suriname worden slechts
die euro’s omgezet in SRD die direct nodig zijn.  Dat heeft Kansrijk Suriname behoed voor aanzienlijke
wisselkoerseffecten in een land waar de koers in januari 2016 nog € 1 = SRD 4.90 was en in december
2016 € 1 = SRD 7.60 (met een piek van € 1 = SRD 8.75 in september 2016).
Alle feitelijke mutaties in SRD’s worden op de berekende koers van de dag verwerkt in euro’s op basis
van de gemiddelde koers over de gehanteerde periode zodat er dit jaar geen wisselkoersverliezen
geregistreerd zijn.

