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KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID ARUBA

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2009 (na verwerking van resultaat)

ACTIVA

VASÏE ACTIVA

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen:
Jaarlijkse bijdragen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Effecten
Kas en banken

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Overige reserve

LANGLOPENDE SCHULDEN

Langlopende lening nieuwbouw

KORTLOPENDE SCHULDEN

Rekening-courant banken
Kortlopende deel lening nieuwbouw
Overige schulden
Overlopende passiva

31 Dec-
2009

-ä-

(5.1) 1,957,585
(5.2) 170,000

2,127,585

(5.3) 248,716
(5.5) 5e,846
(5.6) 32,708

341,270

(5.4) 100,000
(5.7) 59,457

@

@

(5.8) 1,654,822

(5.e) 535,634

31 Dec-
2008

2,O19,780
270,000

2,289,780

405,798
42,573
31,974

480,345

240,000
127,648

@

_3,137,773

1,826,989

860,913

37,626
109,752
302,493
449.871

3,137,773

tnifffiitlfri
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(5.10)
(5.e)

(5.r 1)
(5.12)

27,510
21,330
87,309

301,708
437,857



KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID ARUBA

2. RESULTATENREKENING OVER HET JAAR 2OO9

OPBRENGSTEN

Opbrengsten
Overige bedrijfsopbrengsten

2,180,117

2,180,117

2008

1,974,703
66,949

2.041.652

4fl.Afl.

(6.1)
(6.2)

BEDRIJFSLASTEN

Personeelskosten
Algemene beheerskosten
Marketingskosten
Dotatie vooziening oninbare jaarlijkse bijdragen
Afschrijvingskosten
Overige bedrijfskosten

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

Financiële baten
Financiële lasten

Netto resultaat boekjaar (verlies)

(6.3)
(6 4)
(6.5)
(5.3)
(5.1)
(6.6)

1,220,853
403,688
123,136
426,069
125,969

(37s)
2.299,340

1,245,764
324,623
141,150
169,689
129,732

(1,500)
2,009,458

(6.7) (28,661)
(6.8) 81,605

52,544

(172,167)

(34,850)
86,1 73
51,323

!nttialúd on bú\i:lf ef
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KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID ARUBA

3. KASSTROOMOVERZICHT OVER HET JAAR 2OO9

Kasstroom uit operationele activiteiten

Netto resultaat boekjaar
Aanpassingen op netto resultaat:

Afschrijvingen materiële vaste activa
Mutatie vordering jaarlijkse bijdragen
Mutatie overlopende activa en overige vorderingen
Mutatie overlopende passiva en overige schulden

Netto operationele kasstroom

Kasstroom uit investerinqsactiviteiten

lnvesteringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in financiële vaste activa
Netto investeringskasstroom

Kasstromen uit financierinqsaktiviteiten

Afl ossing langlopende schulden
Netto fi nancieri n g kasstroom

Netto mutatie in liquide middelen

Liquide middelen begin van het boekjaar

Liquide middelen eind van het boekiaar

Afl.

(172,167)

125,969
157,082
(18,007)
(23,228)
69,649

(63,774_)

244,000
176,226

(341,575)
(341,575)

-ls-5,ro-ìt
127,648

_91,919_

2008
Afl.

(1e,12e)

129,732
38,623

(20,000)
(45,241)
83,985

(40,85e)

175,000
134,141

2009

(34,756)
(34,756)

183,370

(5s,722)

l,:¡ltialc.J ot¡ lter.¡lf tf
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KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID ARUBA

4. TOELICHTING OP DE JAARREKENING PER 31 DECEMBER 2OO9

4.1 Alqemeen

De Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba (de Kamer) is een publiekrechterlijk rechtspersoon met als
doel het behartigen van de belangen van de handel en nijverheid op Aruba. Op basis van de
Handelsregisterverordening en het Landsbesluit Stichtingenregister, is de Kamer belast met het beheren van
het handels- en stichtingenregister op Aruba. Een belangrijk deel van de werkzaamheden van de Kamer
bestaat uit het gevraagd of ongevraagd uitbrengen van adviezen aan de Minister van Economische Zaken.
Tevens adviseert de Kamer met betrekking tot aanvragen van vestigingsvergunningen ingevolge de
Vestigingsverordening Bedrijven.

De inkomsten van de Kamer bestaan met name uit verplichte jaarlijkse bijdragen naar rato van het vermogen
van de ondernemingen gevestigd op Aruba en bijdragen voor eersie inschrijvingingen voor nieuwe
ondernemingen en stichtingen en verstrekkingen van uittreksels uit het handelsregister en stichtingenregister,
certificaten en verklaringen.

4.2 Waarderinqsqrondslaqen

Alqemeen

De jaarrekening heeft betrekking op het verslagjaar dat eindigt op 31 december 2009.

De jaarrekening is opgesteld op basis van algemeen in Nederland aanvaardbare grondslagen voor de
jaarverslaggeving.

De jaarrekening is gepresenteerd in Arubaanse guldens (Afl.) en alle bedragen worden afgerond op hele
guldens.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met een lineaire afschrijving
gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Financiële vaste activa

De financiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, wat overeenkomt met de
geamortiseerde kostprijs.

Vorderinqen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover mogelijk rekening houdend met
oninbaarheid.

Effecten

Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. De waardering na eerste verwerking
geschiedt tegen geamortiseerde kostprijs.

Liquide middelen

De waardering van de liquide middelen vindt plaats tegen nominale waarde.

i j,',:.:, j, : i:t: ¡.;,.:: , !i :?1,
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KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID ARUBA

4. TOELICHTING OP DE JAARREKENING PER 31 DECEMBER 2OO9

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslaqen van resultaatbepalinq

De opbrengsten bestaan uit het leveren van diensten en produkten aan derden.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin
de goederen zijn geteverd, c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar

waarin deze voozienbaar zijn.

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op bas¡s van de verwachte economische levensduur. Op

aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Onder liquide middelen zijn begrepen Kas en banken en Rekening-courant banken.

De rente van effecten en deposito's wordt verwerkt in de kasstroom uit operationele activiteiten.

4.3 Niet in de,balans ooqenomen verplichtinqen

Claim deelnemers Aruba Commerce & Finance Park

Drie van de zeven deelnemers in het project Aruba Commerce & Finance Park hebben een claim ingediend
tegen de Kamer voor een bedrag van Afl. 148.000 elk (totaal Afl. 444.000), welk bedrag betrekking heeft op
door eiser betaalde investering voor het gemeenschappelijke terrein. De aard van de claims is dat volgens de
eisers de Kamer zich niet aan de overeenkomst hebben gehouden doordat de erfpacht van het gemeen-

schappelijke terrein niet is overgedragen aan de deelnemers. De Kamer is van mening dat het niet waarschijnlijk
is dat de afwikkeling van deze claim zal resulteren in een uitstroom van middelen.



KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID ARUBA

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2OO9

5.1 Materiële vaste activa

1 ianuari
Aanschafiruaarde
Cum.Afschrijving
Boekwaarde

Mutaties
lnvesteringen
Afschrijvingen

31 december
Aanschafwaarde
Cum.Afschrijving
Boekwaarde

Staatsobliqaties Vervaldatum

Land Aruba
1 obligatie @ 50.000 29 september 2011

1 obligatie @ 120.000 5 april 201 1

I obligatie @ 1 00.000 28 december 2010

Gehanteerde afschrijvingspercentage in 2009
Gebouw lParkeerterr.l Inventaris I Comouter I

2s% | 2.5o/o | 33.3% | 20.0% I

5.2 Financiële vaste activa

31 Dec- 31 Dec-
2009 2008
ATt. 

"*lnterest

6.30% 50,000 50,000

6.50% 1 20,000 120,000

7.00% - 100,000
r?o^ooo --- 2-ùdÑ

, r;'¡;.¡ii-r.-i ¿::,1 ,,.;i. ": !i :f'
i' ,':::t\0,¡i [;,¡ ' ;',-:r¡5¿.t-]g1i¡r¿¡;

4rçba 6C
!:',ç r i d e ¡ ¡ ! i :- : :å rf í.r' ü r-: ¡;.,.. ¡ g ¿;,< 13¡ /i,.

'Jr¡{i;sfu11,

Gebouw
J.E. lrausq.

Blvd.

Parkeer
Terrein

MP

lnventaris-
sen

Computer/
Software

Totaal
2009

Totaal
2008

3,048,210
1.240.007

142,496
(22,561

627,553
(621.336

390,865
(añ^ 44ñ

4,209,124
(2.189.344

4,168,265
(2.059.612,

1 1 19,935 6,217 85,425 2,019.780 2,108,653

4,217
34,1 6 1

('t0,6691
29,613

(29 926
63,774

(1 25,9691

40,859

n29,732.
4.217 23.491 (31 3l t62.195 (88,873,

3,048,210
1 7

142,496
(18.344

661,714
/Â32 0n5

420,478
/??5 366

4,272,898
(2 415.1',t1',

4,209,124
(2.189.344

1 ,718,613 124,152 29,708 85.112 1.957.585 2.019.780



KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID ARUBA

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2OO9

5.3 Jaarlijkse bijdraqen

Deze post in de jaarrekening betreft de jaarlijkse bijdragen die de Kamer per 31 december 2009 moet ontvangen
van geregistreeerde bedrijven. Bedrijven die geregistreerd zijn in het register van de Kamer moeten een jaarlijkse
bijdrage aan de Kamer betalen.
De jaarlijkse bijdragen, de getroffen vooziening voor oninbaarheid en de netto bijdragen per eind 2009 worden
als volgt gespecifìceerd:

Bijdragen 2009
Bijdragen 2008
Bijdragen 2007
Bijdragen 2006
Bijdragen 2005
Bijdragen 2004
Bijdragen 2003
Bijdragen 2002
Tlm2001

Jaarlijkse
Bijdrage

1,606,401
1,370,775
1,379,345
1,327,920
1,496,755
1,387,890
1,426,330
1,415,970
3,123,925

14,535,311

Openstaande Netto
Vooziening bijdrage bijdrage
3'1-Dec-09 31-Dec-09 31-Dec-09

321 ,280 497,876 176,596
274,155 300,530 26,375
234,489 253,503 19,014
265,584 292,315 26,731
333,408 333,408
321,515 321,515
343,650 343,650
311,704 311,704

2.075.115 2.075,115
4,480,900 4,729,616 248,716

2009
Aft.

4,054,831
321,280
104,788

4,480,900

Netto
bijdrage

3l-Dec-08

206,501
't60,486

5,484
534

10,809
22,161
(e,627)
9,450

405,798

2008- Aft.

3,885,'t42
191 ,51 1

(21,822)
4,054,831

Het verloop van de vooziening kan als volgt worden toegelicht:

Opening balans vooziening
Dotatie vooziening bijdrage 2009
Dotatie/ vrijval voorziening bijdrage voor de periode vóór 2009
Eind balans voorziening

Als grondslag voor het bepalen van de voozieningen wordt een percentage van de gefactureerde bijdragen gehanteerd
ln het jaar 2009 is dit percentage opnieuw bijgesteld aan de hand van historische incassobedragen.
Dit heeft geleid tot een add¡tionale dotatie daar er ten aanzien van de periode vóór 2009 te weinig is voozien.

iaitiale.d on i;**alf ci
F r i c e Wa t e r l-! u u s e C it o p e rs
Aruba ó r-
Fo r id e ntifi c a c ! ft? p u r¡,r:s es a r.; !.t
Ðranjestad,



KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID ARUBA

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2OO9

5.4 Effecten

De kortlopende activa betreft een staatsobligatie met een looptijd korter dan een jaar en kan als volgt worden
gespecificeerd:

Bank Looptiid Vervaldatum

Land Aruba
'l obligatie @240.000

Land Aruba
1 obligatie @ 100.000

1 1 september 2009

28 december 2010

31 Dec-
2009
Aft.

lnterest Bedraq

6.25Yo

7.00% 100,000
100,000

Afl.

45,776
3,500
1,525
4,661
4,384

59,846

31 Dec-
2009-- Aft.

13,479
7,882

11,347

____32f08_

31 Dec-
2008-- 
An.

Bedrao

240,000

-

___4qp99_

31 Dec-
2008-- An'.-

26,927
3,500
1,685
8,910
1,551

42,573

Afl.

17,764
3,033

10,459
718

---trøT

lniiialed an beltelf ot'
P r i c e W a te r H a u s e C o rs p e r s
llruba 6r-
For i d e nt i fi c a c i Ll î'ì p u rpl rii rs r1.,.,

CIranjestad,

5.5 Overiqe vorderinqen

Vordering Trustkantoren en overige debiteuren
Deposito gelden bij derden
Voorraden video's en KvK-pin
Salaris inhouding personeel KvK (uniform & pc-thuis project)
Overig

5.6 Overlopende activa

Te ontvangen interest
Vooruitbetaalde kosten
Vordering ziektegeld SVB
Te vorderen SVB premie

31 Dec-
2009

31 Dec-
2008



KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID ARUBA

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2OO9

5.7 Kas en banken

Aruba Bank
RBTT Bank
Kas

De Kas en banken staan vrij ter beschikking van de Kamer.

5.8 Overioe reserve

Begin saldo
Resultaat boekjaar
Eind saldo

Het resultaat is bijgeboekt als overige reserve.

31 Dec-
2009
Afl.

56,096
3,024

337
59,457

31 Dec-
2008
Aft.

't,826,989
(172,167)

_-1_,654,822_

31 Dec-
2008

- AA.

124,947
2,369

332

@

31 Dec-
2007
4fl.

1,846,118
(1 9,1 29)

1,826,989

5.9 Leninq nieuwbouw

De lening voor het pand te J.E. lrausquin blvd. bij de Aruba Bank N.V., voor het oorspronkelijk bedrag van
Afl. 2.100.000, heeft als doel de financiering van de bouw van het nieuwe gebouw van de Kamer te Bushiri. De
lening heeft een interest van 8.75o/o p.a.. De lening is op 13 februari 2001 aangegaan en op basis van een
aflossingsregimevan240 achereenlopende maandelijkse termijnen. ln 2009 is de maandelijkse aflossing Afl. 9.700.
De bank heeft als garantie voor de lening het eerste hypotheekrecht voor een bedrag van Afl. 2.100.000 plus 40%
increment op het 950 m2 commercieel gebouw op erfpacht grond te Bushiri / Eagle Beach, met het adres
J.E. lrausquin boulevard 10.
Tevens als garantie zijn alle rechten voortvloeiend uit de verzekeringspolis voor brand en inbraakverzekering op
eerder vermeld adres.

Begin november 2009 heeft de Kamer een vervroegde aflossing gedaan van Afl. 300.000.

De volgende opstelling geeft de resterende looptijd van de langlopende schulden. A2onderlijk is vermeld tot welk
bedrag de resterende looptijd langer is dan vijf jaar.

2009
Totaal > 5 jaar

556,964 403,408

2008
Totaal > 5 iaar

898,539 668,791Lening nieuwbouw
Af te lossen < 1 jaar
Langlopende schuld

i¡¡itiaíed on behalf ,qt

F ri c e V{a te r ll a u s e C o o p e r s
Aruba 6c
For identificaciffi purpos€s onl),
0ranjestad,
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KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID ARUBA

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2OO9

5.1 0 Rekeninq-courant banken

Aruba Bank

5.11 Overiqe schulden

Te betalen accountantskosten
Nog te betalen kosten
Af te dragen loonbelasting en sociale lasten 2003
Tegoed aan debiteuren
Vooruitontvangen bijdragen

5.'l 2 Overlopende passiva

Crediteuren
Af te dragen loonbelasting en sociale lasten 2009
Pensioenpremie Fatum
Te betalen vakantiegelden
Voorgefactureerde inkomsten jaarlijkse bijdrage 201 0
Overlopende verzekeringskosten 20 I 0
Afte dragen aan derden inhoudingen personeel
Te betalen netto salarissen
Vooziening voor personeel
Te betalen SVB premie

31 Dec-
2009
Afl-

27,510
27,510

31 Dec-
2009
Afl.

27,844

11,712
31,272
16,481
87,309

31 Dec-
2009
Afl,

126,396
38,911
24,733
74,240
20,720
2,270
1,787
1,737

10,914--- 30x708

31 Dec-
2008

---Afr.

31 Dec-
2008
Afl.

56,820
9,686

11,712
31,534

109,752

31 Dec-
2008-- Aft.

52,564
33,379

127,534
73,340

4,471
357

3,405
2,443
5,000

302,493

tn!fiale C {Jn hr:ft*lf or

lr i e e Wa tg r Íl ts u s e C o o p e r s
Aruba óC
F^or idytlicachn psrpûsos 0nl!
Urar:jsstarl,
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KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID ARUBA

6. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER HET JAAR 2OO9

6.1 Opbrengsten

2009

Jaarlijkse bijdragen
J aarlijkse bijdragen overige jaren
Eerste inschrijvingen
Uittreksels
Certificaten/verkl ari n gen
lnkomen Newsletter
lnkomen Business Dinner Meeting
Overige

Opbrengsten
Kosten

Opbrengsten
Kosten

Newsletter

Het resultaat van publicatie van het newsletter "Chamber News en Views" is als volgt toe te lichten:

2009
Afr.

(6.1) 124,700
(6.s) (86,102)

_98599_

Business Dinner Meetino

Het resultaat van de business dinner meeting is als volgt toe te lichten:

Aft.

1,606,401
15,210

123,214
243,425

2,745
124,700
29,275
35,147

_2,180,117

2009
Aft.

(6.1) 2s,275
(6.5) (36,487)

(7,212)

Aft.

1,367,850
31,593

132,295
245,090

2,550
100,875

37,275
57,175

1,974,703

Afl.

100,875
(1O2,071)

___Grq.

Afl.

37,275
(38,657)

_____(1,382I

it¡itisted an þehelf 8f
P ri c e V',ra t e r íl a u s e C o ri p e rs
Aruba GL
lo 

r idg ntlfic.a c i ut p u rp {}s e s c n t},
Urar:jestad,
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KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID ARUBA

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER HET JAAR 2OO9

6.2 Overioe opbrenqsten

Afboeken opties rechten masterplan i.v.m. verjaring

6.3 Personeelskosten

Bruto salarissen
Sociale lasten
Pensioenbijdrage Kamer
Onkostenvergoeding
Training en seminairs
Representatiekosten
Tijdelijke krachten
Overige personeelskosten

66,949
66,949

2009 2008
Aft. Afl.

924,218
135,967
121,865

9,000
6,795
4,200
2,733

16,075

_1,2nßæ_ 1,245,764

Per 1 juli 2005 heeft de Kamer een niveaupensioen afgesloten voor het personeel. De pensioenpremie is vast-
gesteld op 8% van het jaarsalaris plus vakantie.uitkering. De Kamer draagt bij met75o/o van de pensioenpremie.

ln 2009 had de Kamer gemiddeld .. personeelsleden in dienst (2008: 19).

6.4 Alqemene beheerskosten

2009
Aft.

112,621
757

78,346
24,104
32,365

(6.4.1) 27,s02
7.813

20,739
14,715
12,208
13,472
6,860

30,182
16,320
5,285

403,688

918,054
133,632
114,063

10,200
29,181
4,200

14,214
22,220

100,804
2,395

58,103
25,846
38,415
24,353

7,238
12,801
20,140
12,950

4,181
6,880
4,561

5,956

@_

/ ,:1:-'.-..r .... i .¡'
;,¡,.1,.... -! ... ;, . lj,:]

í-' i i i: :: ¡',,' r, r,'.,'r'.', ;, i: _, ûí,,'ff, i.!
År¡sb^^ 6'l
f * r i :j t t: i : f : c ;: t i t :'¡ p l j-[) J s t,s r.] : ì i i,,

tJra::jt.;tati 
"

13

2008
AfL

Huisvestingskosten pand J.E. lrausquin
Huisvesti ngskosten parkeerterrein (Masterplan)
Kantoorkosten
Automatiseri ngskosten
Juridische kosten
Accountantskosten
lnternet webhosting
Vooziening masterplan
Telefoon/fax
Bestuurs- en vergaderkosten
Research kosten
Reiskosten
Advertenties
Professionele kosten
Correctie voorgaande jaren i.v.m. aansluiting saldo JB debiteuren
Overige algemene beheerskosten

(6.4.2)

(6.4.2)
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6.4. 1 Accountantskosten

Voorziening controle jaarrekening

Aanpassing vooz¡en¡ng controle voorgaande jaren
Extra kosten controle voorgaande jaren

6.4.2 Professionele kosten

Werkzaamheden i.v.m. fiscale zaken
Project Strategische Planning KvK

6.5 Marketinqskosten

Annual Business Dinner Meetinq
Banquet
Representatie B-meeting
Zaalhuur/inrichting
Publiciteit B-meeting
Gastspreker
Overige kosten B-meeting
Drukwerk B-meeting

Newsletter
Drukken Newsletter
Kosten opmaak en layout Newsletter
Porti Newsletter
Labels voor Newsletter
Overige kosten Newsletter (cover foto, design)

2008
--- Ã,n.-

21,872

2,725
1,749

11,415
536
360--- 3SS5'

28,825
41,016
30,294

1,886
50__@

lr¡it'iatcd tn !.-¡r¡t¡.:lf tt
FT i c e Wa tr¡ r fí a u s a t o ti p e t s
Aruba 6ç
flr idgntificaciL,¡t pu rüosr s t:t!:
0ranj-"stad,

2009
Aft.

16,500
58

11,344
27,902

2009
Aft.

11,174
19,008
30,1 82

35,970
983

(12,600)

_4,353

4,561

4,s61

2008---- AfL

2008
AfL

Afl.

17,903
209

1,627
3,100

12,685
602
361

@

r9,250
42,194
23,489

1,015
154

s6J02
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Voorl ichtinqsbrochures
Materialen voor KvK Beginners Guide

6.6 Overiqe bedriifskosten

Verkopen van 2 afgeschreven computers

6.7 Financiële baten

Rente effecten
Rente deposito's

6.8 Financiële lasten

Interest lening pand nieuwbouw
Bankkosten en koersverschillen

6.8 Fiscale situatie

De Kamer is niet belastingplichtig voor de winstbelasting.

2009
Afl.

547

@

2009
Afr,

2009-lt
28,575

86--fgs61

4fl.

74,824
6,781

_q1,605_

2008
Aft.

422

--¡@

2008
Afl.

2008
Afl.

32,950
1,900

34,850

Afl.

81,644
4,529

86,173

istitialed on l¡*half ci
F1 i c g hra te r if o u s e C o o p e r s
Aruba ó¡c
lor 

ilgntlfic.acion purposes onty
UraÊjestad,
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Assurance
L.G. Smith Boulevard 62

P.O. Box 307
Oranjestad - Aruba
e-mail contactus.aruba@an.pwc.com
Telephone (257 ) 5221 647

Facsimile (297 ) 5824864
Web Site: www.pwc.com/aw

Aan het Bestuur en de Directie van
Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba

Referentie: 61 . 1 393.0 I A-26134

ACCO U NTANTSVERKLARI NG

Wij hebben de bijgevoegde jaarrekening 2009 van Kamer van Koophandel en

Nijverheid Aruba te Aruba (verder te noemen 'Kamer van Koophandel') bestaande
uit de balans per 31 december 2009, de winslen-verliesrekening over 2009, het

mutatie overzicht kapitaal 2009 en het kasstroomoverzicht over 2009 met de

toel ichti ng gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het Bestuur van de Kamer van Koophandel is verantwoordelijk voor het opmaken

van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te
geven. Het Bestuur heeft de jaarrekening opgesteld volgens in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor waardering van de activa en methoden

van resultaatbepaling. De verantwoordelijkheid van het Bestuur omvat onder

meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden Van een intern
beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de

jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van

materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen

van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van

schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantvvoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op

basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming
met in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot
controleopdrachten. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor

ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te
planñen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat

de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat'

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-

informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van

de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele
oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de

risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. ln

02O1O pr¡cewaterhousecoopers Aruba. PrìcewaterhouseCoopers Aruba refers to tha Aruban firm of Pr¡cewaterhouseCoopers or, as the æntext requires, other

member firms of pricewaterhouseCoopers lnternational Limited, each of which ¡s a separate and independent legâl enl¡ty Pr¡cewaterhousecoopers Aruba ¡s an

Arubân civ¡l parlnersh¡p formed by limiteO tiaOility companies. The practice is ænducted and all ¡nstructions are accepted and carried out solely by
pricewalerhóuseCoopårs RruUa. 

'OÀty 
the party issuing such inslructìons acæpled by Pr¡cewaterhouseCoopers Aruba may rely upon the work resu¡ting from such

acceptance. The seru¡ces rendered by Priiewáterhous'eCoopers Aruba are governeã by General Terms & Conditions and filed w¡th the Courl of F¡rst lnstance in

Arubä Upon request lhese General ierms & Conditions will be senl to you free of charge and can be viewed at w pwc com/avgeneralterms'



die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en
getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante
interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken
van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat
zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het
interne beheersingssysteem van de vereniging. Tevens omvat een controle onder
meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het
Bestuur van de Kamer van Koophandel heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van
het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba
per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in overeenstemming met in

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor waardering van de activa en

methoden van resultaatbepaling.

Aruba, november 2010
ouseCoopers Aruba
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