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Geconsolideerde balans per 31 december 2019 en 2018 

 
 
(na resultaatbestemming) 

 

  31-12-2019  31-12-2018 

  AWG              AWG     
ACTIVA     
     
Vaste activa     
Materiële vaste activa (3) 704.896  735.954 

  704.896  735.954 

     
Vlottende activa     
Overige vorderingen (4.1) 76.902  109.762 
Nog te ontvangen bijdragen en toekenningen (4.2) 1.489.651  1.664.347 

  1.566.553  1.774.109 

     
Liquide middelen (5) 3.873.858  2.760.363 

     

  6.145.307  5.270.426 

     
     
PASSIVA     
     
Stichtingsvermogen     
Stichtingskapitaal  100  100 
Algemene reserve  (6.1) 522.737  609.559 
Bestemmingsfonds projecten (6.2) 348.492  406.373 
Bestemmingsfonds pand (6.3) 670.837  695.837 

  1.542.166  1.711.869 

Kortlopende schulden     
Verplichtingen projecten (7) 4.086.440  3.146.135 
Te betalen te veel ontvangen middelen (8) 476.900  371.976 
Overige kortlopende schulden  39.801  40.446 

  4.603.141  3.558.557 

     

  6.145.307  5.270.426 
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2019 en 2018 
 
 
 

  2019  2018  

  AWG  AWG  
Baten      
Bijdrage Land Aruba  (9) 1.474.033  1.439.167  
Toekenningen Samenwerkende Fondsen (9) 1.172.127  1.376.532  
Toekenningen en donaties derden  (9) 1.463.266  210.209  
Eigen bijdrage stichtingen aan projecten  106.000  -  

  4.215.426  3.025.908  
      
Projectkosten      
Projectkosten (10) 3.899.933  2.775.809  

Nettoresultaat voor apparaatskosten en financiële baten  315.493  250.099  

      
Apparaatskosten      
Personeelskosten (11) 331.376  294.134  
Huisvestingskosten (12) 48.205  53.647  
Algemene kosten (13) 93.219  70.947  
Afschrijvingen (3) 36.585  27.905  

  509385  446.633  

      
Saldo van operationele baten en lasten  (193.892)  (196.534)  

      
Financiële baten (14) 24.188  15.009  

      

Netto resultaat           (169.704)           (181.525)  

      
(Toevoeging)/ onttrekking bestemmingsfonds projecten  57.881  62.609  
(Toevoeging)/ onttrekking bestemmingsfonds pand  25.000  25.000  

Toevoeging/ (onttrekking) algemene reserve  (86.823)  (93.916)  

      
 
 
 
Voor de toelichting op de algemene reserve en het bestemmingsfonds wordt gerefereerd naar toelichting 6. 
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Geconsolideerde 
kasstroomoverzicht per 31 december 2019 en 2018 

 
 
 

  31-12-2019  31-12-2018 

  AWG              AWG     
     
Kasstroom uit operationele activiteiten     
Netto resultaat           (169.704)           (181.525) 

     
Aanpassingen voor:     
Afschrijvingen  36.584  27.905 

 
Veranderingen in werkkapitaal: 

    

Afname/ (Toename) in overige vorderingen  8.672  (86.641) 
(Toename)/ Afname  in nog te ontvangen bijdragen en 
toekenningen 

 
174.696  (28.334) 

Toename in verplichtingen projecten  940.305  887.510 
Toename te betalen in te veel ontvangen middelen  104.924  - 
Toename/ (afname) in overige kortlopende schulden  (644)  31.707 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  1.094.833  650.622 

     
Ontvangen interest  24.189  15.009 

Kasstroom uit operationele activiteiten  1.119.021  665.631 

     
     
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     
Investeringen in  materiële vaste activa  (5.526)  (37.011) 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  (5.526)  (37.011) 

     

Toename geldmiddelen  1.113.495  628.620 
Geldmiddelen begin van het jaar  2.760.363  2.131.743 

Geldmiddelen eind van het jaar  3.873.858  2.760.363 
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Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 

1 Algemeen 
  
De Stichting Centro Pa Desaroyo Di Aruba (‘CEDE Aruba’) is opgericht op 7 juli 1980. CEDE Aruba is voor 
onbepaalde tijd in het leven geroepen en is gevestigd op Aruba. CEDE Aruba heeft ten doel het stimuleren, 
ondersteunen en bevorderen van de ontwikkeling ten behoeve van de Arubaanse bevolking, in het 
bijzonder doch niet daartoe beperkt door het verlenen van steun aan organisaties, initiatieven en projecten 
op het gebied van sociaal-maatschappelijk welzijn en ter bevordering van de sociale cohesie (verbinding) in 
de samenleving. Tevens het samenbrengen, versterken, begeleiden en  ondersteunen (al dan niet 
financieel) van organisaties, initiatieven en projecten en actief werven van middelen. 
 
Land Aruba verstrekt financiële middelen voor projecten en apparaatskosten op grond van een 
Samenwerkingsprotocol tussen Land Aruba, CEDE Aruba en de Samenwerkende Fondsen Caribisch Deel 
van het Koninkrijk, ondertekend op 4 juli 2018. Het samenwerkingsprotocol is geldig voor de periode van 
2018-2021. Met betrekking tot de financiering van de projecten en apparaatskosten voor het boekjaar 
2019, heeft CEDE Aruba middels het samenwerkingsprotocol, de toezegging voor financiering van Land 
Aruba gekregen. Deze toezegging is ondertekend door de Minister van Sociale zaken en Arbeid en de 
Minister van Financiën.  
 
Naast de financiering verleend door Land Aruba, ontvangt CEDE Aruba ook financiering van externe 
partijen. Deze financiering wordt in de meeste gevallen per project toegekend door de verstrekkers.  Hierin 
verschilt deze vorm van financiering met de financiering door Land Aruba, die op basis van het meerjarige 
beleidsplan en jaarprogramma’s van CEDE Aruba plaatsvindt. 
 
Een belangrijk deel van de financiering van externe financiers ontvangt CEDE Aruba van de Samenwerkende 
Fondsen Cariben (‘Samenwerkende Fondsen’). De Samenwerkende Fondsen is een samenwerkingsverband 
tussen de Stichting Kinderpostzegels Nederland, het Oranjefonds, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, het 
Kansfonds en het Fonds Sluyterman van Loo en het RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor). De 
Samenwerkende Fondsen bieden voornamelijk co-financiering voor projecten die ook door CEDE Aruba 
worden gefinancierd. Daarom is de financiering van Arubaanse projecten door de Samenwerkende 
Fondsen aan de voorwaarde verbonden dat het Land Aruba subsidie blijft verstrekken aan CEDE Aruba. 
Deze voorwaarde is tevens geformaliseerd in het boven vermelde samenwerkingsprotocol. 
 
Naast de co-financiering door de Samenwerkende Fondsen ontvangt CEDE Aruba gelden van andere 
organisaties, zoals de Stichting Zonnige Jeugd, de Stichting Weeshuis de Doopsgezinden, de Europese Unie 
(Erasmus+) en lokale organisaties, zoals het Prins Bernard Cultuurfonds, de Vertegenwoordiging van 
Nederland in Aruba, en Super Food.  
 
Sinds het jaar 2015 ontvangt CEDE Aruba ook financiële bijdragen van het Arubaanse bedrijfsleven. Deze 
bijdragen worden gedaan ten behoeve van specifieke programma’s en projecten van CEDE Aruba of andere 
charitatieve organisaties. Een bedrijf kan zelf een bijdrage leveren, maar kan ook fondsen werven ten 
behoeve van CEDE Aruba.  
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2 Waarderingsgrondslagen  
 
Grondslagen voor consolidatie 
 
In de geconsolideerde jaarrekening van CEDE Aruba zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de 
groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan 
worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.  
 
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken 
rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder 
eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het 
resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking 
gebracht. 
 
Stichting CEDE Aruba Fonds, die opgericht is in 2003, heeft ten doel de in Aruba gevestigde CEDE Aruba 
financieel of op andere wijze te onder steunen alsmede de aan CEDE Aruba toebehorende en/of 
toekomende geldmiddelen te beheren. In artikel 5 van de statuten van Stichting CEDE Aruba Fonds staat 
dat de bestuursleden van de stichting de bestuursleden van CEDE Aruba zijn. Het bestuur van CEDE Aruba 
heeft gekozen om Stichting CEDE Aruba Fonds te consolideren, omdat CEDE Aruba overheersende 
zeggenschap heeft over Stichting CEDE Aruba Fonds.  
 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door CEDE Aruba gekozen 
en beschreven grondslagen voor waardering van de activa en passiva alsmede voor het bepalen van het 
resultaat zoals uiteengezet in de toelichting. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis van 
het historische-kosten principe. 
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische waarde. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
 
De posten in de jaarrekening van de groepsmaatschappijen worden gewaardeerd met inachtneming 
van de valuta van de economische omgeving waarin de groepsmaatschappij haar bedrijfsactiviteiten 
voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in 
Arubaanse florins; dit betreft zowel de functionele als de presentatievaluta van CEDE Aruba. 
 
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva  
 
Materiële vaste activa 
 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 
percentage (op gebouw 3.33% en inventaris 10% of 20%) van de verkrijgingsprijs. Er wordt geen 
rekening gehouden met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 
ingebruikneming.  
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Financiële instrumenten 
 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en 
schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.  
 
 
Vorderingen 
 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke 
verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden 
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
 
Liquide middelen 
 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 
 
 
Lang- en kortlopende schulden 
 

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct 
zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking 
opgenomen. 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 schulden in de staat van baten en lasten als 
interestlast verwerkt. 

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde benadert 
de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan. 

 
Algemene reserve  
 
De algemene reserve behoort tot het stichtingsvermogen en is gericht op het waarborgen van de 
continuïteit van de organisatie CEDE Aruba. Van de algemene reserve is gericht op de continuïteit van de 
operationele activiteiten.   
 
 
Bestemmingsfonds - Projecten 
 
In september 2018 heeft het bestuur besloten om 40% van de algemene reserve te richten op de dekking 
en continuïteit van projecten om kwetsbare doelgroepen binnen de Arubaanse samenleving in de 
toekomst te ondersteunen. Derhalve is er sprake van een bestemmingsfonds projecten in verband met 
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de 40% gericht of de dekking en continuïteit van projecten. Dit gedeelte van de bestemmingsfonds 
projecten zal evenredig verdeeld worden over de werkterreinen buurt, gezinsrelaties, jeugd, ouderen, 
mensen met beperkingen, kwetsbare groepen en de versterking van niet- gouvernementele organisaties 
(NGO’s). 
 
 
Bestemmingsfonds - Pand 
 
Het bestemmingsfonds Pand betreft ontvangen fondsen van derden met een door de derde bepaalde 
bestemming. Het bestemmingsfonds betreft de ontvangen fondsen van het Oranjefonds, het Kansfonds 
en CEDE Aruba fonds voor de aankoop en verbouwing van het Pand te Beatrixstraat 8. Gedurende de 
gebruiksduur van het pand zal jaarlijks de afschrijving ten gunste van de algemene reserve vrijvallen. 
 
 
Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 
 
Bijdrage Land Aruba 
 
De bijdrage (ook wel financiering) wordt opgenomen in het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
De vooraf aan het jaar 2018 ontvangen bijdrage van het Land Aruba is onderworpen aan de 
subsidieverordening instellingen voor openbaar nut, zoals vastgelegd in het landsbesluit van 26 juni 
1990, No. 8. Onderscheid wordt gemaakt tussen algemene subsidies (zoals de subsidie voor 
salariskosten) en bijzondere subsidies waar de subsidie voor projecten onder valt. De bijdrage voor 
projecten in het verslagjaar dient aangewend te worden voor de betaling van projectuitgaven voor 
desbetreffend jaar dan wel betalingen op basis van aangegane verplichtingen die bij afronding van het 
boekjaar nog verschuldigd zijn. Tekorten uit enig jaar zijn voor rekening van CEDE Aruba. Conform artikel 
11 van de subsidieverordening zullen bedragen waarmee de verleende bijzondere subsidie de werkelijk 
gemaakte kosten te boven gaan, in de Landskas teruggestort moeten worden.  

 
De overheid is daarnaast op 4 juli 2018 een samenwerkingsprotocol overeengekomen met CEDE Aruba. 
In dit protocol is conform artikel 3 lid 8 overeengekomen dat CEDE Aruba maximaal 20% van de jaarlijks 
ontvangen financiële middelen mag bestemmen voor het dekken van administratieve kosten, ten laste 
van Land Aruba. Indien de administratieve kosten hoger zijn dan 20%, dan is het verschil in deze kosten 
voor rekening van CEDE Aruba. Het samenwerkingsprotocol biedt CEDE Aruba daarnaast conform artikel 
3 lid 6 de ruimte om vrijgevallen of niet bestede middelen tijdens het verslagjaar in het daaropvolgend 
jaar opnieuw te besteden.  
 
Als gevolg van het samenwerkingsprotocol met Land Aruba is de bijdrage van het Land voor de periode 
van 2018 t/m 2021 niet meer onderworpen aan de boven genoemde subsidieverordening.  
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Toekenningen Samenwerkende Fondsen  
 
Toekenning van bedragen door de Samenwerkende Fondsen vinden plaats per project. De 
Samenwerkende fondsen formaliseren toekenningen door middel van een officiële toekenningsbrief en 
worden in de jaarrekening verwerkt als baten. De toekenningsbrief is hiervoor de grondslag. In het geval 
van de categorie derden zijn er diverse grondslagen. In het geval dat andere fondsen een financiële 
toekenning formaliseren, dan is deze formele toekenning de grondslag en worden deze toekenningen, 
in analogie met de Samenwerkende Fondsen in de jaarrekening verwerkt als baten. Bij toekenningen is 
tevens een verplichting opgenomen ten aanzien van de uitvoerder van het betreffende project en 
worden voor het boekjaar de gebudgetteerde projectkosten opgenomen in de staat van baten en lasten. 
Indien projectkosten lager uitvallen dan begroot, valt de resterende verplichting vrij ten gunste van de 
projectkosten in de staat van baten en lasten en wordt deze terugbetaald aan de Samenwerkende 
Fondsen, tenzij dat de Samenwerkende Fondsen dit anders bepalen. 
 
 
Toekenningen en donaties van derden 
 
De bijdragen van bedrijven worden in de jaarrekening eveneens verwerkt als baten. In de meeste 
gevallen verzoekt CEDE Aruba om een ondertekende sponsorovereenkomst voor een specifiek project. 
In het geval dat bedrijven een sponsorovereenkomst formaliseren, dan is deze overeenkomst de 
grondslag en worden deze toezegging in de jaarrekening verwerkt als baten. Bij toezeggingen van 
donaties zijn tevens verplichtingen opgenomen ten aanzien van de uitvoering van het betreffende 
project en worden voor het boekjaar de gebudgetteerde projectkosten opgenomen in de staat van 
baten en lasten. Indien projectkosten lager uitvallen dan begroot, valt de resterende verplichting vrij 
ten gunste van de projectkosten in de staat van baten en lasten. 

 
In afwijking van het bovenstaande verricht CEDE Aruba ook fondsenwervende activiteiten gericht op 
kleinere donaties van max. AWG 2.000,- per donatie, waarbij van tevoren geen concreet project of 
budget is gedefinieerd. Deze donaties worden geboekt op het moment dat de donatie door het bedrijf 
op de bankrekening van CEDE Aruba is gestort.  
 
Eventuele tekorten uit enig jaar zijn voor rekening van CEDE Aruba. 
 
 
Eigen bijdrage van stichtingen aan projecten 
 
Een organisatie die financiering aanvraagt dient, conform de algemene voorwaarden en criteria van 
CEDE Aruba, 25% van de kosten bij te dragen. Dit geschiedt meestal in de vorm van menskracht en 
inbreng van materialen, of de betaling van een deel van de kosten (al of niet met behulp van anderen). 
In sommige gevallen, meestal bouwprojecten, storten organisaties hun eigen bijdrage op de 
bankrekening van CEDE Aruba. Deze eigen bijdragen worden in de jaarrekening verwerkt als baten. 
 

Overige baten lasten 

Overige baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
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Toelichting op de geconsolideerde balans 
 

3 Materiële vaste activa  
  
 31-12-2019  31-12-2018 

 AWG  AWG 
    
Inventaris 34.059  40.117 
Pand 670.837  695.837 

 704.896  735.954 

  
  

Pand  
  

Inventaris 
  

Totaal 

 AWG  AWG  AWG 
1 januari 2018      
Aanschafwaarde  750.000  127.196  877.196 
Cumulatieve afschrijvingen (29.163)  (121.185)  (150.348) 

 720.837  6.011  726.848 

      
Mutaties 2018      
Investeringen -  37.011  37.011 
Afschrijvingen (25.000)  (2.905)  (27.905) 

 (25.000)  34.106  9.106 

      
1 januari 2019      
Aanschafwaarde  750.000  164.207  914.207 
Cumulatieve afschrijvingen (54.163)  (124.090)  (178.253) 

 695.837  40.117  735.954 

        
Mutaties 2019      
Investeringen -  5.527  5.527 
Afschrijvingen (25.000)  (11.585)  (36.585) 

 (25.000)  (6.058)  (31.058) 

      
31 december 2019      
Aanschafwaarde 750.000  169.734  919.734 
Cumulatieve afschrijvingen (79.163)  (135.675)  (214.838) 

 670.837  34.059  704.896 
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3 Materiële vaste activa (vervolging) 

CEDE Aruba heeft voor de aankoop en verbouwing van een nieuw pand te Beatrixstraat 8 een 
toekenning van AWG 250.000 van het Oranjefonds een toekenning van AWG 250.000 van het 
Kansfonds en een toekenning van AWG 250.000 van het CEDE Aruba Fonds in 2016 ontvangen. Bij een 
potentiёle verkoop van het pand op Aruba zal zowel het Oranjefonds als het Kansfonds 33,3% 
ontvangen van de verkoopprijs. CEDE Aruba behoudt dan een eigen aandeel van 33,3% van de 
verkoopprijs. 

4.1 Overige vorderingen  
                  
 31-12-2019  31-12-2018 

 AWG  AWG 
    
Waarborgsommen 370  370 
Vordering donateur inzake Feria social 20.000  20.000 
Vordering Volunteer4Change (European Solidarity Corps) 13.452  65.648 
Overige vorderingen 43.080  23.774 

 76.902  109.762 

 
4.2 Nog te ontvangen bijdragen en toekenningen 

  
 31-12-2019  31-12-2018 

 AWG  AWG 
    
Nog te ontvangen bijdrage 2014 Land Aruba 537.000  817.000 
Nog te ontvangen bijdrage 2017 Land Aruba 5.000  - 
Nog te ontvangen bijdrage 2018 Land Aruba 73.384  - 
Nog te ontvangen toekenningen Kasfonds  99.000  - 
Nog te ontvangen toekenning European Solidarity Corps 110.100  - 
Nog te ontvangen toekenningen Samenwerkende 
Fondsen 665.167  847.347 

Stand per 31 december 1.489.651  1.664.347 

 
 

De bijdrage in de vorm van subsidie van Land Aruba over de periode 2014 is nog niet volledig ontvangen 
en staat per 31 december 2019 als vordering op de balans voor een bedrag van AWG 537.000. Land Aruba 
zal dit bedrag, conform samenwerkingsprotocol, tot uiterlijk 2021 volledig hebben afbetaald. Daarnaast 
zijn niet alle toegekende bijdragen van de Samenwerkende Fondsen ontvangen. Dit heeft te maken met 
toekenningen aan het eind van het kalenderjaar, die nog niet zijn uitbetaald of met toegekende projecten 
die nog niet hebben voldaan aan de voorwaarden voor uitbetaling. 
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5 Liquide middelen 
                  
 31-12-2019  31-12-2018 

 AWG  AWG 
    
Aruba Bank N.V., rekening-courant 470.726  187.568 
Aruba Bank N.V., spaarrekening 3.045.373  2.221.185 
Aruba Bank N.V., CEDE Aruba Fonds 351.339  351.610 
Aruba Bank rekening-courant Happy Community 6.420  - 

 3.873.858  2.760.363 

 

6 Algemene reserve en Bestemmingsfonds  

 

6.1 Algemene reserve  
                  
 2019  2018 

 AWG  AWG 
    
Algemene reserve per 1 januari  609.559  703.475 
Nettoresultaat            (169.704)    (181.525) 
(Toevoeging)/ Ontrekking Bestemmingsfonds Projecten 57.881  62.609 
(Toevoeging)/ Ontrekking Bestemmingsfonds Pand 25.000  25.000 

Algemene reserve per 31 december 522.737  609.559 

 
 
 
6.2 Bestemmingsfonds projecten 

 
In september 2018 heeft het bestuur besloten om 40% van de algemene reserve te richten op de 
dekking en continuïteit van projecten om kwetsbare doelgroepen binnen de Arubaanse samenleving 
in de toekomst te ondersteunen. Derhalve is er sprake van een bestemmingsfonds projecten in 
verband met de 40% gericht of de dekking en continuïteit van projecten. Dit gedeelte van de 
bestemmingsfonds projecten zal evenredig verdeeld worden over de werkterreinen buurt, 
gezinsrelaties, jeugd, ouderen, mensen met beperkingen, kwetsbare groepen en de versterking van 
niet- gouvernementele organisaties (NGO’s). 

 
 
 

 
6.3 Bestemmingsfonds pand 
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 2019  2018 

 AWG  AWG 
    
Bestemmingsfonds pand per 1 januari  695.837  720.837 
Vrijval afschrijving pand  (25.000)  (25.000) 

Bestemmingsfonds pand per 31 december 670.837  695.837 

Het bestemmingsfonds betreft ontvangen fondsen van derden met een door de derde bepaalde 
bestemming. Het bestemmingsfonds betreft de ontvangen fondsen van het Oranjefonds, het Kansfonds 
en het CEDE Aruba fonds voor de aankoop en verbouwing van het pand te Beatrixstraat 8. Gedurende de 
gebruiksduur van het pand zullen jaarlijks de afschrijvingskosten via de resultaatbestemming in 
mindering komen op het bestemmingsfonds.  

 

7 Verplichtingen projecten 
 
Verplichtingen projecten zijn door CEDE Aruba toegekende fondsen aan projectuitvoerders en 
ontstaan na goedkeuring door het bestuur van CEDE Aruba, de Samenwerkende Fondsen en andere 
financiers aan de projecten. De verplichtingen worden uitgekeerd in de vorm van voorschotten en/of 
op basis van declaraties. 

 
 

8 Te betalen te veel ontvangen middelen 

Te betalen te veel ontvangen middelen zijn de aan CEDE Aruba door het Land Aruba toegekende bijzondere 
subsidies vooraf aan het jaar 2018, die na afloop van het betreffende boekjaar niet besteed zijn of in de 
meeste gevallen vrij zijn komen te vallen. Dergelijke overschotten dienen conform de subsidieverordening 
teruggestort te worden in de Landskas.  

Daarnaast betreffen de te veel ontvangen middelen ook vrijvallen van projecten die door de 
Samenwerkende Fondsen gefinancierd zijn. Deze vrijvallen dienen eveneens terug worden gestort ten 
gunste van de Samenwerkende Fondsen.  

Per balansdatum staat de verplichting tot uitbetaling van deze fondsen. De verplichting betreft een bedrag 
dat opgebouwd is over meerdere jaren. Sinds 2018 heeft CEDE Aruba, in het kader van het nieuwe 
samenwerkingsprotocol, artikel 3 lid 6, de bevoegdheid om financiële vrijvallen of niet bestede middelen in 
het daaropvolgende kalenderjaar aan te wenden voor nieuwe projecten.  
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 

9 Baten  
  
 2019  2018 

 AWG  AWG 
Financiele bijdrage Land Aruba     
Bijdrage Land Aruba 1.474.033  1.439.167 

 1.474.033  1.439.167 
    
Toekenningen Samenwerkende Fondsen     
Toekenningen Samenwerkende Fondsen 1.172.127  1.376.532 

 1.172.127  1.376.532 
    
Toekenningen en donaties derden     
Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijsrelaties 530.793  - 
Super Food 348.436  - 
Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba 285.000  - 
European Solidarity Corps / Erasmus+ 110.100  77.340 
Feria Social / PITCH TIME  76.947  59.303 
Aruba Manufacturers Representative Association 27.460  - 
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden 19.831  19.538 
Stichting Zonnige Jeugd 14.984  15.621 
Sponsors Aruba Doet 12.650  26.026 
Happy Community Initiative 9.762  7.028 
Overige 27.303  5.353 

 1.463.266  210.209 
    
Eigen bijdrage stichtingen aan projecten 106.000  - 
    

 4.215.426  3.025.908 

 
De bijdrage van Land Aruba is primair bestemd voor uitvoering van projecten en ter dekking van de 
apparaatskosten, waaronder personeelskosten, huisvestingskosten en algemene kosten. De 
toekenningen van de Samenwerkende Fondsen hebben betrekking op projecten waarvoor deze 
toekenningen zijn gedaan. De toekenningen en donaties van derden zijn diversen. De bijdragen van 
Stichtingen Zonnige Jeugd en Weeshuis der Doopsgezinden zijn bestemd voor vakantiekampen. CEDE 
Aruba kan zelf over de besteding van deze bedragen beslissen. De toekenningen via European Solidarity 
Corps / Erasmus+ zijn gericht op jeugd vrijwilligerswerk en jongerenprogramma’s in het buitenland, 
waaraan Arubaanse jongeren deelnemen. Daarnaast kunnen jongeren uit Europa vrijwilligerswerk doen 
op Aruba.  

9 Baten (vervolging) 
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Het project Happy Community Initiative is een nieuw project in de sector van toerisme, waarbij hotels 
en bedrijven fondsen werven voor specifieke doelen, waaronder naschoolse opvang van jongeren, 
vakantieactiviteiten en projecten gericht op risicojongeren. Het project PITCH TIME is de nieuwe versie 
van het project Feria Social, waarbij jongeren en bedrijven samenwerken om stichtingen met projecten 
te ondersteunen. Daarnaast fungeert CEDE Aruba sinds mei 2019 als adviseur van Superfood m.b.t. hun 
Super Food Cares Programma en beheert alle donaties tot aan de afrekening. Verder heeft CEDE Aruba 
in 2019 een financiële bijdrage ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba. Deze bijdragen zijn gericht op 
specifieke projecten. 

 

10  Projectkosten 
 

Bij toekenning van projecten aan de projectuitvoerders wordt initieel het geheel toegekende bedrag 
opgeboekt. 

 

 2019  2018 

 AWG  AWG 
    
Toegekende projectkosten CEDE Aruba 1.050.233  1.162.934 
Toegekende projectkosten Samenwerkende Fondsen 1.010.128  1.419.244 
Toegekende projectkosten derden  1.839.572  193.631 

 3.899.933  2.775.809 

11  Personeelskosten 
                  
 2019  2018 

 AWG  AWG 
    
Salarissen 228.625  175.708 
Premies AOV/AWW en AZV 41.870  32.081 
Premie SVB 5.186  2.261 
Pensioenkosten 21.245  17.613 
Tijdelijke krachten -  22.820 
Opleidingskosten 2.367  17.471 
Overige personeelskosten 32.083  26.179 

 331.376  294.133 

 

11  Personeelskosten (vervolving) 
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Het gemiddeld aantal vaste werknemers, berekend op fulltimebasis, bedroeg in 2019 en in 2018 3 FTE. 
Daarnaast werkt CEDE Aruba met projectleiders. Deze werken in de meeste gevallen op basis van 
overeenkomsten van opdracht. In 2019 waren daarnaast 1,5 FTE op contractbasis werkzaam als 
projectleiders. De kosten van projectleiders komen ten laste van de projectkosten. 
 

12  Huisvestingskosten 
 

 2019  2018 

 AWG  AWG 
    
Lease 21.123  23.009 
Water en elektra 16.671  14.505 
Onderhoudskosten 3.492  6.891 
Schoonmaakkosten 2.985  5.855 
Verzekeringen 2.521  2.516 
Overige huisvestingskosten 1.413  871 

 48.205  53.647 

 

13   Algemene kosten 
 

 2019  2018 

 AWG  AWG 
    
Accountantskosten 47.334  34.906 
Telefoon/communicatie 11.822  10.725 
Website 16.979  - 
Commissie projecten en advieskosten 3.850  8.100 
Bestuurskosten 1.352  5.500 
Kantoorbenodigdheden 1.206   1.404 
Reis- en representatiekosten 2.149  2.743 
Juridische kosten 1.573  154 
Bankkosten 3.570  1.471 
Overige algemene kosten 3.384  5.944 

 93.219  70.947 

De stichting heeft besloten om de kosten van de controle van de huidige jaarrekening te reserveren in 2019. 
De kosten van de controle van de jaarrekening 2018 zijn ook als kosten geboekt in 2019. Deze wijziging is 

niet materieel voor de geconsolideerde jaarrekening.   

 14  Financiële baten 
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De financiële baten betreffen interest op fondsen van de groepsmaatschappijen.  
 

15  Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Ingaande maart werd Aruba geconfronteerd met de COVID-19 pandemie en de hierdoor veroorzaakte 
financieel economische crisis. De crisis en gerelateerde ontwikkelingen hadden echter geen invloed op 
de jaarrekening. Op 20 mei 2020 jl. kondigde de Arubaanse overheid een tijdelijk versobering met 
betrekking tot de bezoldiging van het overheidspersoneel aan. Deze versoberingsmaatregelen hadden 
geen invloed op de bijdrage van Land Aruba aan de Stichting en waren evenmin van toepassing op het 
personeel van de Stichting. De Stichting heeft besloten, in het kader van solidariteit voor wat betreft het 
resterend kalenderjaar, ook voor haar personeel de ter sprake zijnde versoberingsmaatregelen toe te 
passen.  
 
Op 23 april 2020 heeft de Minister van Sociale Zaken en  Arbeid  het verzoek van  de Stichting 
geaccordeerd om de te betalen te veel te ontvangen balans in te zetten voor het verlenen van 
voedselhulp. Dit in het kader van de COVID-19 pandemie om de meest kwestbare groepen in onze 
samenleving bij te staan.  
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan het bestuur van Stichting Centro Pa Desaroyo Di Aruba (CEDE Aruba) 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening 2019 van Stichting Centro Pa Desaroyo Di 
Aruba (CEDE Aruba) gecontroleerd.     
 
Naar ons oordeel is de geconsolideerde jaarrekening 2019 Stichting Centro Pa Desaroyo 
Di Aruba (CEDE Aruba) in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in 
overeenstemming met de door de entiteit gekozen en beschreven grondslagen, zoals 
uiteengezet in punt 2 in de toelichting van de jaarrekening.    
 
De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit: 
1. De geconsolideerde balans per 31 december 2019 en 2018; 

2. De geconsolideerde staat van baten en lasten over 2019 en 2018; 

3. De geconsolideerde kasstroomoverzicht over 2019 en 2018 en 

4. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.  

De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens in overeenstemming met de International 
Standards on Auditing (ISA’s). Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening”. Wij zijn onafhankelijk van CEDE Arruba zoals vereist in de International 
Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants 
(IESBA Code). Verder hebben wij voldaan aan de relevante gedrags- en beroepsregels 
van de IESBA Code. Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in 
gebruik en verspreidingskring 
Wij vestigen de aandacht op punt 2 in de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening 
waarin de basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De geconsolideerde 
jaarrekening 2019 is opgesteld voor het bestuur en de directie van CEDE Aruba, Land 
Aruba en de Samenwerkende Fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk met als doel 
CEDE Aruba in staat te stellen te voldoen aan de Samenwerkingsprotocol tussen 
CEDE Aruba, Land Aruba en de Samenwerkende Fondsen Caribisch deel van het 
Koninkrijk om een jaarrekening in te dienen bij de Minister van Sociale Zaken en de 

Minister van Financiën.  Hierdoor is de geconsolideerde jaarrekening 2019 mogelijk niet 
geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend 
bestemd voor CEDE Aruba, Land Aruba en de Samenwerkende Fondsen Cariben. en 

http://www.monarchcpallc.com/
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dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Ons oordeel is 
niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de geconsolideerde 
jaarrekening in overeenstemming met de door de entiteit gekozen en beschreven 
grondslagen, zoals uiteengezet in punt 2 in de toelichting van de geconsolideerde 
jaarrekening.  In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van de geconsolideerde 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 
 
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 ISA’s 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze 
controle bestond onder andere uit: 
 

• Het identificeren en inschatten van de risico's dat de geconsolideerde 
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 stichting; 
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• 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 evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de geconsolideerde 
jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en 

• Het evalueren of de geconsolideerde jaarrekening de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft.    

 
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.     
 
Aruba, 29 mei 2020 
Monarch CPA LLC 
  

 
Gilmar Chejito Croes, CPA 
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