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Betreft: vergelijking werkelijke cijfers met begroting 2010 

Geachte heer Kuster, 

Hierbij doen wij u een vergelijking van de werkelijke cijfers met de begrote bedragen 
voor het verslag jaar 2010. 

Het financieel verslag voor het jaar 2010 sluit met een positief saldo van 
Nafl. 272.652,-- vergeleken met het begrote bedrag van Naft. 276.212,--. 

In de maand november 2010 heeft de FWNK op verzoek van de regering van het 
land Curaçao een eenmalige bijzondere donatie van Nafl. 100.000,-- aan Reda Soshal 
overgemaakt i.v.m. waterlast veroorzaakt door Tomas. 

Onderstaand een vergelijking van de werkelijke cijfers met de begrote bedragen voor 
het verslag jaar 2010 geeft het volgende beeld: 

----.-.--.--.-.--r-----.---.----
Werkelijk Begroot Verschil .-

Nettoverkoopomzetten 64.246.215 65.000.000 -1 % 

41/2 % Vergunningsrechten 2.891.080 2.925.000 -1 % 

-
Op brengsten wel' kzaarohed en 3.381.654 3.416.800 -1% ._. ---------
Personeelkosten 635.242 699.517 -9% 
Goederen & Diensten 435.465 483.990 -10% _._---_. 
Kosten Extra Loterij 1.902.076 1.908.240 -------

Overige kosten 36.218 48.841 -26% ----



Totale kosten 3.009.001 r-·----
3.140.588 

Resultaat excl. Bijz. Baten en lasten 372.653 276.212 
Bijzondere lasten Tomas '---

100.000 ---------
Resultaat 272.653 276.212 ._.-->----._--

_--._-~~-_:;;-;_l~-~l 
Een vergelijking van de begrote en werkelijke cijfers laat zien dat zowel de ontzet en 
vergunningsrechten 1.9% hoger ligt dan de begrote bedragen. De Personeelskosten, 
Goederen en Diensten, Extra Loterij en Overige kosten zijn in marge van de begrote 
bedl'age~ gebleven. 
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cc: Dhr. M. Rörner - Bestuursvoorzitter FWNK 

Mevr. M. Maduro - DEZ 
Mevr. L. Jamanika - Afd. Financiën 
Mevr. D. Sakoetoe - Alg. Zaken Financiën 
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Betreft: 4de kwartaal rapportage FWNK en Exh'a Loterij 2010 

Geachte heer Kusters, 

Hierbij doen wij u het kwartaal rapportage over het 4de kwartaal (okt. - dec.) van het 
jaar 2010 van Fundashon Wega di Number Korsou toekomen. 

Het 4de kwartaal resultaat FWNK en Extra Loterij sluit met een negatief saldo van 
Nafl. 14.952,-- vergeleken met positief resultaat van Nafl. 124.270,-- in dezelfde 
periode in 2009. Dit ligt Nafl. 139.222,-- lager dan 2009. 

Dit negatief resultaat heeft zijn weerslag i.v.m. een eenmalige bijzondere donatie op 
verzoek van Minister van Economische Zaken aan Reda Soshal in de maand 
november 2010 i.v.m. waterlast veroorzaakt door Tomas. De FWNK heeft een bedrag 
van NafL 100.000,-- beschikbaar gesteld. 

Onderstaand een vergelijking van de exploitatiekosten van 2010 met 2009 in het 
4de kwartaal (in Antilliaanse guldens) inclusief bijzondere lasten Tomas 

watersnood 

-
2010 2009 Ve-rschil 

- _. __ .. ~ 
Nettoverkoopomzetten 16.808.921 16.973.167 -164.246 

41/2 % Vergunningsrechten 756.401 763.793 -7.392 

4 % Extra Loterij 672.357 678.927 -6.570 

Opbrengsten werkzaamheden 874.051 892.997 -18.946 



Personeelkosten --c--.-_______ .. ___ ... _ 
162.703 '\ 157.079 5.624 ~deren & Diensten 
122.100 109.763 12.338 Kosten ExtTa Loterij 
495.227 '--

494.270 956 Overige Kosten 
4.125 2.500 1.625 Totale Kosten 

789.003 
-- .. -._---

768.727 20.277 Resultaat exclusief bijz. baten en -
lasten 

85.048 124.270 -39.222 Jijzondere lasten Tomas watersnood 100.000 ----- 100.000 Resultaat inclusief bijz. lasten Tomas -14.952 '. 

124.270 -139.222 

Vergeleken met 2009 zijn in 2010 de volgende ontwikkelingen. te constateren in deze 
periode: 

De omzetten van de Extra Loterij zijn 1 % lager dan in dezelfde periode in 2009 met 
als belangrijke oorza.ak illegaliteit in nummer verkoop. 

BestTijding illegaliteit in de Wega di Number Korsou wordt door de PWNK 
nogmaals onderstreept. De verkoop van illegale loterijen in de afgelopen drie (3) 
lll.aanden zijn sterk toegenomen en dreigt reeds alarmerende VOnnen aan te nemen. 
De illegale verkoop wordt door veel niet geautoriseerde partijen verkocht (vooral 
door toko's, snackbar en minimarkets veelal in handen van chinezen, SMSjPhone 
Lottery en ook de WDN verkoop kantoren). De illegale verkopers dragen geen 4112% 
vergunningsrechten, 5% O.B. en 4% heffing ExtTa Loterij af. Indien de toezicht 
houdende autoriteiten zijnde de SKS en KPC niet actief overgaat tot de bestrijding en 
aanpak van de illegale Loterijen wordt het lastig Voor de FWNK om de begrote 
resulta ten te bereiken. 

De rente opbrengsten voor het beheer van het waarborgfonds nemen af met 35% . 
Dit is met name veroorzaakt doordat de rente op de geldmarkt fors i.s gedaald. 
Herbelegging van vier (4) vervallen termijndeposito's van het W.B.F. zijn in het 4de 

kwartaal van 2010 plaats gevonden tegen een maximale rente van 21/2% vs. 5% in 
voorgaande jaren. 

Het WBP dient zo spoedig mogelijk geformaliseerd te worden met een 
beleggings beleid. 

De totale personeelskosten nemen toe met 4% met als belangrijke oorzaken exlTa 
inhuur van een (1) personeel op contractbasis vanaf mei 2010 in verband met 
langdurige ziekte van een personeellid, de aflossing van achterstallige premie WC 
ZOG en naleving van CAO afspraken. 
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V06r~~~~ nadere t~lichtiig op de ontwikkeling in de kosten en opbrengsten wordt . , 
v;erwezen naar de~'wart alcijfers. . 
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Mevr. M. Madtlro - DEZ 
Mevr. L Jamahika - Afd. Financiën 
Mevr. D. Sakoetoe - Alg. Zaken Financiën 

Bijlage: FWN~ 4de kwartaal cijfers (okt. - dec. 2010) 


