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“To supply high-quality products for decorating and protecting 
surfaces of any kind of object”

Mission Statement
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Prae-advies van de raad van Commissarissen

Wij hebben de eer u te berichten, dat wij ons geheel kunnen verenigen met de door de 

directie voorgelegde jaarstukken over 2007, alsmede met het door haar uitgebrachte 

verslag over de gang van zaken  en het gevoerde beheer.

De  jaarrekening is door BDO AbrahamsRaijmann & Partners Assurance NV, gecontroleerd 

en blijkens de in dit verslag opgenomen accountantsverklaring accoord bevonden. Wij 

mogen u voorstellen uw goedkeuring aan deze jaarstukken te hechten.

De winst vóór belasting bedroeg SRD 3.159.694

Na aftrek van de inkomstenbelasting ad SRD 1.137.490 rest er ter verdeling een bedrag van 

SRD 2.022.204

Wij kunnen ons verenigen met het voorstel van de directie om uit de nettowinst ad

SRD 2.022.204 een contant dividend uit te keren van SRD 1.597.503; dit is SRD 2,36 per 

aandeel van nominaal SRD 0,10.

Het resterend bedrag ad SRD 424.701 stellen wij voor toe te voegen aan de algemene 

reserve.

Conform het bepaalde in artikel 12 van de statuten zullen als commissarissen aftreden de 

heren Drs. J. van Petten, Drs. S. Smit, O. Bouin, J. Mahé en R. Poppelaars. De commissarissen 

stellen zich allen herkiesbaar.

Wij zeggen de directie, staf en overige medewerkers gaarne hartelijk dank voor hun inzet en 

loyaliteit in het afgelopen jaar.

Paramaribo, 26 maart 2008

Raad van Commissarissen

Dhr. R. Poppelaars

Drs. J. van Petten

Drs. S. Smit AAG

Dhr. O. Bouin

Dhr. J. Mahé
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 Management en toezichthoudend orgaan

R.G. Dwarkasing, 

Managing Director
B.A. van Leeuwaarde

Deputy Director

H. Sanmoestaman, 

Finance Manager

E. Kleine 

ICT/Project Manager

M. Ligeon

O�  ce Manager 
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In het verslagjaar is het management van de vennootschap gevoerd door:

De heer R.G. Dwarkasing, directeur

De heer B.A. van Leeuwaarde, onderdirecteur commerciële zaken

Mevrouw H. Sanmoestaman, fi nance manager

Mevrouw E. Kleine, ICT/project manager

Mevrouw M. Ligeon, offi  ce manager

In het verslagjaar is het toezicht op de vennootschap gevoerd door:

De heer R. Poppelaars - President Commissaris

De heer Drs. J. van Petten - Commissaris

De heer Drs. S. Smit  AAG - Commissaris

De heer O. Bouin - Commissaris

De heer J. Mahé - Commissaris

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 juni 2007 zijn de heren 

J. van Petten en S. Smit beiden herkozen tot raadsleden van de vennootschap, terwijl 

de heren R. Poppelaars, O. Bouin en J. Mahé door de vergadering benoemd zijn tot 

commissarissen. Dhr. Poppelaars heeft de voorzittershamer van de heer Van Petten 

overgenomen. 

Management

Toezichthoudend orgaan
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Verslag van de Directie

Algemeen

Het bedrijf

Evenals de voorgaande jaren konden wij ook in 2007 spreken van een bovengemiddelde 

economische groei. Deze gestage groei die in combinatie met een relatief stabiele munt al 

enkele jaren aanhoudt, begint zijn vruchten af te werpen. Van een steeds groter wordend 

aanbod aan de meest uiteenlopende producten tot het gestaag dalen van de kredietrentes 

bij de locale banken. Ook het kredietwaarderingsbureau Standard & Poors heeft Suriname 

eind 2007 wederom een goede beoordeling gegeven. Voor de buitenlandse schuldpositie 

kreeg Suriname de waardering B+/stabiel/B en voor de binnenlandse staatsschuld 

BB-/stabiel/B.

Ook sociaal-economisch zijn er tekenen van vooruitgang te bespeuren. Er is weer een 

middenklasse aan het ontstaan, wat vooral merkbaar is op het gebied van de handel in 

levensmiddelen, kleding en luxe artikelen. Ook op het gebied van de huisvesting zijn er 

positieve ontwikkelingen. Er wordt met name in Groot-Paramaribo veel gebouwd en ge-

renoveerd. De Centrale bank van Suriname heeft daar vier jaar geleden een sterke impuls 

aan gegeven door de kasreserveregeling in Surinaamse dollars voor de particuliere banken 

te versoepelen. De daardoor vrijgekomen gelden konden aangewend worden ten behoeve 

van woningbouwkredieten (nieuwbouw, afbouw en renovatie) tegen een voor Suriname 

erg laag percentage, nl. 7%.

Nog steeds is er echter een grote groep mensen die om verschillende redenen niet 

voldoende kunnen pro� teren van de economische ontwikkelingen. De meest duurzame 

oplossing daartoe is het kunnen beschikken over een structureel door arbeid verworven 

inkomen. De overheid beschikt bij uitstek over de instrumenten om de arbeidsmarkt te 

vergroten. Niet in directe zin, maar door het uitnodigen en faciliteren van investeerders in 

bestaande en nieuwe bedrijvigheden, zowel binnenlandse als buitenlandse. 

Helaas gebeurt dat in nog veel te beperkte mate. De concurrentiepositie van Suriname in 

het algemeen en van de in Suriname gevestigde bedrijven wordt daar niet beter door.

Des te prijzenswaardiger is het dat er bedrijven zijn die ondanks de minder gunstige om-

standigheden blijven investeren en daarbij successen boeken.

Op 30 april 2007 kocht SigmaKalon 330.000 nieuw uitgegeven aandelen van Varossieau op. 

Door deze transactie  kwam SigmaKalon in het bezit van 51% van de aandelen Varossieau. 

Een door alle aandeelhouders gewenste situatie was daarmee een feit.

Uitgangspunt voor de transactie was een aan beide zijden bestaande overtuiging dat de 

aansluiting van Varossieau bij SigmaKalon tot een duidelijke “win-win” situatie zou leiden.

Varossieau heeft nu toegang tot de internationale expertise van SigmaKalon op zowel 

producttechnisch, procestechnisch als op commercieël gebied. Varossieau kan nu ook 

pro� teren van de sterke inkooppositie van SigmaKalon met betrekking tot grondsto� en 

hetgeen zich al direkt vertaald heeft in relatief lagere grondstofkosten.

In de periode daarna werd er voornamelijk gewerkt aan het implementeren van verschil-

lende processen binnen Varossieau, voornamelijk op administratief en commercieël vlak, 

maar ook in de productie werden aanpassingen gepleegd.
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Ook op het vlak van communicatie is er veel gebeurd. Er is een nieuwe huisstijl ontworpen 

(zie ons nieuwe logo) en zijn er productbladen en diverse brochures ontworpen. 

Deze liggen momenteel bij de drukkerij.

Er zijn in 2007 en de eerste weken van 2008 verschillende trainingen verzorgd op het 

gebied van produktkennis en applicatiemethoden. Deze trainingen zijn door deskundigen 

van SigmaKalon verzorgd voor zowel ons eigen personeel als onze klanten. Deze sessies 

zijn door al de partijen ten zeerste gewaardeerd. Het is de bedoeling dat hier een structu-

reel karakter aan gegeven zal worden.

Een van de grootste projecten waar Varossieau zich ooit mee heeft beziggehouden, nl. het 

opzetten van een nieuwe fabriek heeft in de loop van 2007 steeds meer gestalte gekregen. 

Het streven om in 2009 operationeel te zijn staat nog steeds recht overeind. Ten tijde van 

het schrijven van dit jaarverslag zijn de bouwplannen al vrijwel compleet uitgewerkt. Het 

vinden van een geschikte locatie bleek in de praktijk veel moeizamer te verlopen dan ver-

wacht. Op dit moment zijn wij echter vergevorderd in onderhandelingen met de eigenaar 

van een voor onze doeleinden geschikt perceel.

 

Op 2 januari 2008 is SigmaKalon gekocht door PPG Industries, een multinational met het 

hoofdkantoor in Pittsburg, VS. Voor de overname was PPG goed voor een omzet van ca. 

USD 11 miljard, met een werknemersbestand van meer dan 34.000 personen.

PPG is een bedrijf dat zich bezighoudt met de wereldwijde productie van coatings, chemi-

caliën, optische producten, glas en � berglass. Vóór 2 januari 2008 behoorde SigmaKalon 

toe aan Bain capital, een Amerikaanse investeringsmaatschappij.

Het nieuwe PPG is momenteel de tweede grootste producent van coatings ter wereld.

Omzet

De netto omzet steeg van SRD 18,7 mln. in 2006 naar SRD 21,7 mln. in 2007; een

toename van 16%.

Relatieve omzet naar product  2007  2006

  (%) (%)

1. Varossieau verfproducten 92,8 93,5

2.  Andere merken 1,7  1,5

3.  Vloeisto� en   3,1 2,8

4.  Schildersbenodigdheden 1,8  1,7

5.  Verpakkingsmateriaal  0,6  0,5

  100,0           100,0
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Verslag van de Directie

Omzet

Het resultaat

Financiele positie

Personeel

per afzetkanaal                                                           2007           2006

                                                                                                                      

 (%)               (%)

1.Varossieau � lialen     25,0           24,2

2.Subdealers 66, 6          66,3

3.Schilders/aannemers                                                                                  8,4              9,5

                                                                                                      

                                                                                                                    100,0         100,0

De kosten lieten over de hele linie stijgingen zien t.o.v. 2006. In totaal met SRD 2,4 mln., 

wat neerkomt op een toename van 15%. Het netto resultaat is toegenomen met ruim 

SRD 0,5 mln. van SRD 1,5 mln. in 2006 naar SRD 2,0 mln. in 2007, wat neerkomt op een 

toename van 38%. 

Het werkkapitaal bedroeg per ultimo 2006 SRD 4,0 mln.; per ultimo 2007 SRD 4,5 mln.; een 

toename van 12,5%.

Het saldo liquide middelen bedroeg per ultimo 2007 evenals per ultimo 2006 SRD 2,7 mln.

Per 31 december 2007 waren er in het bedrijf 53 personen werkzaam, waarvan 14 vrouwen 

en 39 mannen.

In 2007 trad er  1 persoon in dienst bij onze onderneming, te weten mevr. N. Singh, als 

laborante.

De heer M. Mathoerapersad, laatstelijk productiemanager, verliet per 1 maart 2007 het 

bedrijf in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

De heer Mathoerapersad is helaas op 18 februari 2008 komen te overlijden.

De onderneming was genoodzaakt 3 werknemers te ontslaan.

Eén werknemer verliet in 2007 vrijwillig het bedrijf.

In het  verslagjaar mocht een aantal werknemers hun jubileum vieren:

35 jarig dienstverband: de heer R. Tamkant.

20 jarig dienstverband: de heer F. Williams

10 jarig dienstverband: mevr. S. Amoetroejani, de heren D. Sewnath, 

C. Kartodirjo en M. Borveld

De jubilarissen ontvingen allen een vererend getuigschrift.

Wij wensen onze dank uit te brengen aan alle medewerkers die door hun inzet hebben 

bijgedragen tot het bereiken van het goede resultaat in 2007.
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Vooruitzichten Naast het voortzetten van de activiteiten die in 2007 zijn opgestart en die moeten leiden 

tot een verdere professionalisering van de onderneming, liggen er nu al voor 2008 weer 

nieuwe uitdagingen voor Varossieau klaar, zoals het voeren van de voor Varossieau nieuwe 

Marine and Protective Coating (MPC) productlijn, het uitvoeren van een complete nieuwe 

inrichting en  uiterlijk van onze � lialen, het in werking nemen van drie geautomatiseerde 

kleurmengmachines en het aanpassen en moderniseren van de aftap- en inpaklijn in de 

productie, om er enkele te noemen. Het eerste kwartaal van 2008 liet een verbetering van 

het resultaat ten opzichte van dezelfde periode in het verslagjaar zien.

De verwachting is dan ook dat het resultaat over 2008 wederom positief zal zijn.

Paramaribo, 26 maart 2008

De Directeur

R.G. Dwarkasing

 



2007 2006

            SRD                                      SRD                                           SRD                                           SRD
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Balans per 31 december 2007

Na winstbestemming

 

2.953.838

5.578.939

722.345

2.690.245

11.945.367

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Grond en gebouwen

Machines en inventarissen

Transportmiddelen

Vooruitbetaald op materiële vaste 

activa

VLOTTENDE ACTIVA

      

Voorraden

 

Vorderingen

Debiteuren

Overige vorderingen en 

overlopende  activa

Liquide middelen

Totaal activa                         

Paramaribo, 26 maart 2008

Managing Director

R.G. Dwarkasing

 

2.995.222

3.341.097

578.179

2.651.714

 

9.566.212

ACTIVA

  

2.363.354

438.610

193.258

                -

3.341.097

182.224

   395.955

 

2.247.651

418.521

201.558

 86.108

5.578.939

209.279

   513.066



2007 2006

            SRD                                      SRD                                           SRD                                           SRD
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PASSIVA

 

67.691

4.444.745

10.983

1.667.633

             64

478.829

487.736

   340.433

375.867

768.435

3.302.951

 

 

5.729.473

1.311.879

2.524.860

  

  

9.566.212

Eigen vermogen

Geplaatst en gestort kapitaal

Algemene reserve

Agio reserve

Herwaarderingsreserve

Uitbreidingsreserve

Voorzieningen

Personeelsbeloningen

Latente belastingverplichting

Overige voorzieningen

Kortlopende schulden

Crediteuren

Inkomstenbelasting

Overige schulden en nog te betalen 

kosten

 

Totaal passiva

 

34.691

3.950.480

7.041

1.737.197

            64

    429.796

526.866

   355.217

356.079

595.333

1.573.448

6.191.116

1.306.998

4.447.253

 

11.945.367

Paramaribo, 26 maart  2008

De Raad van Commissarissen

Dhr. R. Poppelaars President Commissaris

Drs. J. van Petten Commissaris

Drs. S. Smit AAG Commissaris

Dhr. O. Bouin Commissaris

Dhr. J. Mahé Commissaris



2007 2006

            SRD                                      SRD                                            SRD                                    SRD
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Winst- en Verliesrekening 2007

21.558.878

18.355.000

3.203.878

     -44.184

3.159.694

-1.137.490

 2.022.204

Netto-omzet 

Royalties

Mutatie gereed product

Som der bedrijfsopbrengsten

Grondsto� en

Personeelskosten

Afschrijvingen

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en (lasten)

Resultaat voor belastingen

Inkomstenbelasting

 

Netto resultaat

Paramaribo, 26 maart 2008

Managing Director

R.G. Dwarkasing

 

 18.166.749

15.939.811

2.226.938

       68.068

2.295.006

   -826.202

 1.468.804

    18.711.388

-500.385

     - 44.254

11.927.941

2.286.677

293.213

  1.431.980

 21.702.941

-352.606

      208.543

13.589.720

2.881.234

310.030

  1.574.016

Paramaribo, 26 maart  2008

De Raad van Commissarissen

Dhr. R. Poppelaars President Commissaris

Drs. J. van Petten Commissaris

Drs. S. Smit AAG Commissaris

Dhr. O. Bouin Commissaris

Dhr. J. Mahé Commissaris
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Kasstroomoverzicht 2007 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

Afschrijvingen

Cash � ow

Veranderingen in werkkapitaal:

(Toename)/ afname voorraden 

(Toename) vorderingen

Toename/ (afname) crediteuren en overige schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest

Betaalde interest

Betaalde inkomstenbelasting

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstromen uit � nancieringsactiviteiten

Ontvangsten uit aandelenuitgifte

Betaald agio aan aandeelhouders

Betaald dividend

Toename/ (afname) voorziening voor personeelsbeloningen

Afname voorziening onderhoud

Afname voorziening voor garantie schilderwerken

Kasstroom uit � nancieringsactiviteiten

Netto kasstroom

Koersverschillen

Toename geldmiddelen

Saldo liquide middelen voorgaand boekjaar

Saldo liquide middelen lopend boekjaar

 2006

SRD

2.226.938

   293.213

2.520.151

308.980

-223.919

-587.672

2.017.540

22.072

-22.427

 -630.457

1.282.572

 

 -249.250

-249.250

-

-

-260.077

-200.204

-42.617

   -13.763

-516.661

620.817

    68.423

689.240

1.962.474

2.651.714

 2007

SRD

3.203.878

   315.030

3.518.908

-2.237.842

-144.166

    299.336

1.436.236

116.502

-66.960

-1.003.518

482.260

-273.646

-273.646

6.088.500

-5.991.445

-207.850

49.033

-

     -14.784

-76.546

132.062

   -93.531

38.531

2.651.714

2.690.245
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Veel dag, een beetje nacht

Zorgeloos hemelblauw

Kleuren van bloemen

In het haar van een vrouw

Het leven lacht

 

Colours, inspired by life
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Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Grondslagen van 

valuta-omrekening

Vegelijkende cijfers

Grondslagen voor waardering van 

Activa en Passiva

   

Voorraden

Vorderingen

Voorzieningen

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen 

de koers per balansdatum. Deze is voor de USD 1 = SRD 2,80 (2006: USD 1 = SRD 2,80) en 

Euro 1 =  SRD 4,05 (2006: Euro 1 = SRD 3,65). Transacties in vreemde valuta’s gedurende de 

verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. De uit 

de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in 

de resultatenrekening.

Voor zover de wijze van rubricering over 2007 afwijkt van die van 2006 zijn de ter vergelij-

king opgenomen cijfers aangepast.

Materiële vaste activa

De gebouwen zijn gewaardeerd op voet van de verzekerde waarde gebaseerd op een taxa-

tie in 2003. De terreinen, met uitzondering van het recht van  erfpacht op het terrein aan de 

Van ’t Hogerhuystraat, waar het hoofdkantoor is gevestigd, zijn gewaardeerd op basis van 

een in 2003 verrichte interne taxatie. De waardevermeerderingen worden opgenomen in 

de herwaarderingsreserve rekening houdend met belastinglatenties. Deze worden 

opgenomen in de voorziening voor latente belastingverplichtingen.

De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd 

met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 

economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 

verkrijgingspijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De afschrijvingspercentages zijn als volgt weer te geven

Gebouwen    : 5% - 20 %

Machines en inventarissen  : 5% - 20%

Transportmiddelen  : 20%

De voorraden worden gewaardeerd tegen de gemiddelde kostprijs, rekening houdend met 

eventuele afwaardering wegens incourantheid

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van de 

noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen 

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De voorraden worden gewaardeerd tegen de gemiddelde kostprijs. Waar nodig wordt reke-

ning gehouden met afwaardering van voorraden wegens incourantheid. 

De voorzieningen zijn van langlopende aard. De voorzieningen worden tegen de nominale 

waarde opgenomen, met uitzondering van de voorzieningen voor pensioenen.

Latente belastingverplichtingen

De voorziening voor latente belastingverplichting wordt berekend over tijdelijke verschil-

len tussen commerciële en � scale waardering van de gebouwen en wel tegen het nominale 

belastingtarief. 

Overzicht van belangrijke waarderingsgrondslagen
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Overige activa en passiva

Grondslagen voor de bepaling van 

het resultaat

Netto omzet

Royalties

Mutatie gereed product

Bedrijfskosten

Personeelsbeloningen

De voorziening voor personeelsbeloningen betreft niet contractueel toegekende aanvul-

lingen op verzekerd pensioen of gegeven onderstanden in het geval reglementair geen 

pensioenrechten zijn toegekend. De voorziening wordt bepaald op basis van actuariële be-

rekeningen.

De overige activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

Het jaarresultaat wordt bepaald door de baten te verminderen met de kosten en lasten over 

dezelfde periode. Daarbij worden baten aan het verslagjaar toegerekend voor zover de be-

tre� ende prestaties zijn verricht door verkoop en levering. Verliezen en risico’s, die hun oor-

sprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten aan 

derden onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven 

belastingen. 

De royalties worden in mindering gebracht op de verkopen en betre� en 1,5% (2006: 3%) 

van de verkopen van onder licentie van Sigma Kalon gefabriceerde verfsoorten.

De mutatie van het gereed product betreft de toe- of afname van de voorraad geproduceer-

de verfsoorten ten opzichte van het begin van het boekjaar. In het boekjaar is de voorraad 

toegenomen. De productiekosten hiervan zijn inbegrepen in de bedrijfskosten.

De inkomstenbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het 

boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met tijdelijke verschillen tussen de winstbere-

kening volgens de jaarrekening en de � scale winstberekening.

 

Toelichting op de jaarrekening
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Aanschafwaarde 1 januari 

Investeringen

Desinvesteringen

Aanschafwaarde 31 december 

Cumulatieve afschrijvingen per 

1 januari 2007

Afschrijvingen

Desinvesteringen

Cumulatieve afschrijvingen per

31 december 

Boekwaarde per 31 december 

Ter vergelijking:   

Boekwaarde per 31 december 2006

Toelichting op de balans per 31 december 2007

 

 Grond en

 gebouwen

 SRD

3.114.072

-

              -

3.114.072

-750.718

-115.703

               -

-866.421

2.247.651

2.363.354

 Machines en 

inventarissen

 SRD

    

1.092.819

 117.179

               -

1.209.998

-654.209

-137.268

               -

-791.477

   418.521

   438.610

  

 Transport

 middelen 

     SRD

355.908

70.359

    -7.09

  419.173

-162.650

-62.059

     7.094

-217.615

 201.558

 193.258

 2007

 

 Totaal

   SRD

4.562.799

273.646

      -7.094

4.829.351

-1.567.577

-315.030

         7.094 

-1.875.513

 2.953.838

 2.995.222

   2006

  Totaal

 SRD

4.325.938

249.250

    -12.389

4.562.799

-1.286.753

-293.213

      12.389

-1.567.577

 2.995.222

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden samengesteld.

 2007

SRD

4.300.729

77.373

1.114.724

     86.113

5.578.939

 2006

SRD

 2.667.307

20.050

653.740

               -

3.341.097

 

Per 31 december 2007 bedraagt de boekwaarde van de herwaardering van gebouwen en grond respectievelijk 

SRD 1.354.820 en SRD 800.549. (2006: SRD 1.463.514 respectievelijk SRD 800.549).

De post voorraden is als volgt opgebouwd:

Grondsto� en en verpakkingsmaterialen

Hal� abricaten

Gereed product en handelsgoederen

Vooruitbetaald op voorraden

  

 Vooruit-

betaald op

materiële

vaste activa

SRD

-

86.108

          -

86.108

-

-

          -

-

86.108

          -

Voorraden
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 2007 2006

 SRD SRD

   

Voorraad gereed  product en handelsgoederen 1.163.502 770.941

Af: voorziening incourante voorraden     -48.778 -117.201

 1.114.724 653.740

De debiteuren zijn als volgt te speci� ceren:

 2007 2006

 SRD SRD

   

Nominale vorderingen 227.973 194.130

Af: voorziening voor oninbare vorderingen  -18.694  -11.906

 209.279 182.224

Deze post kan als volgt nader worden gespeci� ceerd:

 2007 2006

 SRD SRD

   

Personeelsvoorschotten en leningen 14.162 18.805

Bonus premie Dupont 130.240 74.740

Winstdeling levensverzekeringen 60.000 60.813

Vooruitbetaalde bedragen 297.225 215.542

Overige vorderingen    11.439 26.055

 513.066 395.955

De liquide middelen zijn als volgt opgebouwd:

   

Kastegoeden 8.530 27.297

Banktegoeden 2.600.874 2.273.948

Termijndeposito      80.841 100.000

 2.690.245 2.401.245

Gelden onderweg                - 250.469

 2.690.245 2.651.714

Voor een bedrag van SRD 80.841 staan de liquide middelen niet ter vrije beschikking van 

de vennootschap. Het termijndeposito loopt tot 10 januari 2008.

Toelichting op de balans per 31 december 2007

Gereed product en 

handelsgoederen

Debiteuren

Overige vorderingen en

overlopende activa

Liquide middelen
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Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt SRD 100.000 verdeeld in 1.000.000 aandelen, elk 

groot SRD 0,10. In 2007 zijn 330.000 aandelen uitgegeven; hierdoor bedraagt het aantal 

geplaatste en volgestorte aandelen ultimo boekjaar 676.908 oftewel SRD 67.691.

Het verloop is als volgt:

 2007 2006

 SRD SRD

   

Stand per 1 januari 34.691 34.691

Aandelenemissie 33.000           -

Stand per 31 december 67.691 34.691

Het verloop van de post ‘algemene reserve’ is als volgt:

 2007 2006

 SRD SRD

   

Stand per 1 januari 3.950.480 2.552.799

Toevoeging resultaat boekjaar 2.022.204  1.468.804

Dividenduitkering  -1.597.503   -277.528

Toename ten laste van de herwaarderingsreserve 69.564 69.564

Toename ten laste van de herwaarderingsreserve 

voorgaande jaren                -    136.841

Stand per 31 december 4.444.745 3.950.480

Het verloop van de post agio is als volgt:

 2007 2006

 SRD SRD

   

Stand per 1 januari 7.041 7.041

Agio stortingen door emissie aandelen 6.055.500 -

Uitgekeerd aan aandeelhouders -5.991.445                -

Uit te keren aan aandeelhouders (verantwoord onder 

kortlopende schulden)      -60.113                -

Stand per 31 december         10.983        7.041

Eigen vermogen

Algemene reserve

Agio
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Herwaarderingsreserve

Voorzieningen

De herwaarderingsreserve betreft de meerwaarde van de materiële vaste activa onder 

aftrek van latente belasting verplichtingen zoals vastgesteld ultimo 2003. 

Het verloop van de post ‘herwaarderingsreserve’ is als volgt:

 2007 2006

 SRD SRD

   

Stand per 1 januari 1.737.197 1.656.229

Realisatie ten gunste van de algemene reserve -69.564 -69.564

Aanpassing latente belasting inzake terreinen - 287.373

Aanpassingen t.g.v de algemene reserve wegens vrijval en

verandering van het belastingtarief voorgaande jaren                -   -136.841

Stand per 31 december 1.667.633 1.737.197

De post voorzieningen is als volgt te speci� ceren:

 2007 2006

 SRD SRD

   

Personeelsbeloningen 478.829 429.796

  

Latente belastingverplichting 487.736 526.866

  

Overige voorzieningen:   

Onderhoud 178.295 178.295

Jubileumviering 60.000 60.000

Milieu 91.000 91.000

Garantie schilderwerken     11.138      25.922

 340.433 355.217

  

 1.306.998 1.311.879

Latente belastingverplichting

De voorziening latente belastingverplichting heeft alleen 

betrekking op de herwaardering van de gebouwen. 

Het verloop van de latente belastingverplichting is als volgt:

 2007 2006

 SRD SRD

   

Stand per 1 januari 526.866 853.369

Vrijval wegens afschrijvingen -39.130      -39.130

Aanpassing latente belasting verplichting inzake terreinen              - -287.373

Stand per 31 december   487.736   526.866

Toelichting op de balans per 31 december 2007
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Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende 

passiva

Inkomstenbelasting.

Dit betreft uitsluitend de uitstaande belastingverplichting van de vennootschap. De 

berekening van de inkomstenbelasting over 2007 is gebaseerd op een belasting tarief 

van 36% (2006: idem). Het verloop van de inkomstenbelasting is als volgt opgebouwd:

 2007 2006

 SRD SRD

  

Stand per 1 januari 595.333 360.458

Belasting over boekjaar / vorig boekjaar 1.176.620 865.332

Afdracht belasting over huidig boekjaar -408.185 -270.000

Afdracht belasting over vorig boekjaar   -595.333  -360.457

Stand per 31 december    768.435   595.333

De belasting over het boekjaar betreft de belasting 

op basis van de � scale winstberekening.

Deze post kan als volgt worden gespeci� ceerd:

 2007 2006

 SRD SRD

   

Premie subdealers    120.000 105.485

Royalties 350.800 283.930

Te betalen loonbelasting en AOV 72.448 82.979

Te betalen omzet belasting 398.157 343.295

Te betalen dividend  1.651.240 261.587

Dividendbelasting 34.506 17.847

Uit te keren agio in verband met aandelenemissie 60.113 -

Accountants- en advieskosten 106.350 58.350

Te betalen personeelskosten  459.077 310.468

Overige schulden      50.260    109.507

 3.302.951 1.573.448

 

Toelichting op de balans per 31 december 2007
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Toelichting op de winst-en verliesrekening

Netto-omzet

De omzet is als volgt opgebouwd:

 2007  2006

 SRD SRD SRD SRD

Verkopen     

Gereed product 22.094.948  19.435.582 

Verf (import), schildersbenodigdheden, emballage en diverse 1.612.926  1.293.334

 

  23.707.874  20.728.916

Kortingen    2.004.933    2.017.528

Netto omzet  21.702.941  18.711.388

     

De kortingen betre� en voornamelijk de eigen productie. 

Grondsto� en

De grondsto� en hebben betrekking op de productie en op de kostprijs verkopen van geïmporteerde verfwaren en diverse artikelen 

voor verkoop. De grondsto� en zijn als volgt te speci� ceren:

  2007  2006

  SRD  SRD

   

Grondsto� en voor de vervaardiging van diverse verfproducten  12.402.537  10.912.507

Kostprijs verkopen verf (import) en schilderbenodigdheden  1.185.393  931.641

Kostprijs verkopen overige           1.790         83.793

  13.589.720  11.927.941

Personeelskosten

De personeelskosten zijn als volgt samengesteld:

  2007  2006

  SRD  SRD

   

Lonen, salarissen, grati� caties en toelagen  2.412.827  1.899.473

Levensverzekeringen (verschillen)  -  -23.211

Overige sociale lasten  280.967  250.187

Overige personeelskosten      187.440     160.228

  2.881.234  2.286.677

   

Gemiddeld aantal personeelsleden              57              56

   

Gemiddelde personeelskosten per persoon       50.548      40.834
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Afschrijvingen

De afschrijvingen betre� en de afschrijvingskosten op gebouwen, machines, inventarissen 

en transportmiddelen, verminderd met de verkoopopbrengsten van materiële vaste activa. 

Overige bedrijfskosten

Deze kosten kunnen als volgt worden gecategoriseerd en gespeci� ceerd:

 2007 2006

 SRD SRD

  

Huisvestingskosten 418.812 299.965

Kantoorkosten  160.665 233.777

Transportkosten 204.674 181.685

Algemene kosten    789.865    716.553 

 1.574.016 1.431.980

Financiële baten en (lasten)

Deze kosten kunnen als volgt worden gespeci� ceerd:

 2007 2006

 SRD SRD

  

Interest lasten -66.960 -15.587

Interest baten 116.502 22.072

Bankkosten -195 -6.840

Koersverschillen winst/(verlies) -93.531  68.423

Saldo � nanciële baten/(lasten) -44.184  68.068

De koersverschillen betre� en de inkomsten of uitgaven uit hoofde van het deviezenverkeer, 

alsmede waarderingsverschillen van de vreemde valuta posten ultimo van het boekjaar.

Belastingen

 2007 2006

 SRD SRD

  

Inkomstenbelasting 1.176.620 865.332

Vrijval latente belastingverplichting     -39.130  -39.130

 1.137.490 826.202

   

De inkomstenbelasting wordt berekend op basis van het belastingtarief van Suriname voor lichamen, rekeninghoudend met � scaal 

vrijgestelde posten respectievelijk met � scaal geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. De inkomstenbelasting bedraagt SRD 

1.176.620 oftewel 36% van het � scaal resultaat.

Toelichting op de winst-en verliesrekening
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1. Accountantsverklaring

Verantwoordelijkheid van het 
bestuur

Verantwoordelijkheid van de 
accountant 

Oordeel

Overige gegevens

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2007 van VARROSSIEAU SURINAME 
N.V., te Paramaribo bestaande uit de balans per 31 december 2007, de winst- en verliesreke-
ning over 2007 en het kasstroomoverzicht over 2007 met de toelichting gecontroleerd.

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarreke-
ning die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het op-
stellen van het verslag van de directie, beide in overeenstemming met algemeen aanvaarde 
grondslagen voor � nanciële verslaggeving. Deze verantwoordelijkheid 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 resul-
taat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fou-
ten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor � nanciële verslagge-
ving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis 
van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met algemeen 
aanvaarde controlestandaarden. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de 
voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen 
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 controleinforma-
tie 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 materieël belang 
als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het 
voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resul-
taat 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 e� ectiviteit van het interne 
beheersingssysteem van de vennootschap. 

Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de 
toegepaste grondslagen voor � nanciële verslaggeving en van de redelijkheid van schat-
tingen die het bestuur van de vennootschap heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het 
algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening. 

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

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samen-
stelling van het vermogen van VAROSSIEAU SURINAME N.V. per 31 december 2007 en van 
het resultaat over 2007 in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor 
� nanciële verslaggeving.

Paramaribo, 26 maart 2008
BDO AbrahamsRaijmann & Partners Assurance NV
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Overige gegevens (vervolg)

2. Statutaire bepalingen 
winstbestemming

3.  Vaststelling jaarrekening 
voorgaand boekjaar

4.  Winstbestemming 2007

De bestemming van de winst wordt, krachtens artikel 35 lid 1 van de statuten, bepaald 
door de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 
In artikel 35.1 is opgenomen, dat indien blijkens de vastgestelde jaarrekening over enig 
jaar verlies geleden is, hetwelk niet uit een reserve (eigenvermogen) bestreden of op 
andere wijze gedelgd wordt, geschiedt in de volgende jaren geen winstuitkering, zolang 
dit verlies niet is aangezuiverd. 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 15 juni 2007 de jaarrekening 
2006 vast-gesteld en de onderstaande winstbestemming 2006 goedgekeurd. 

 2006
 SRD
 
Cash dividend (800%) 277.528
Toevoeging algemene reserve 1.191.276
 1.468.804

In 2006 was een interim dividend van SRD 0,20 per aandeel goedgekeurd, tot een bedrag 
van SRD 69.382, waarvan SRD 63.412 is uitbetaald in 2006. Het interim dividend dat is 
uitgekeerd is in mindering gebracht van het cash dividend 2006 ad SRD 277.528.

Vooruitlopend op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, hebben de Raad van 
Commissarissen en het Management het nettoresultaat van 2007 groot SRD 2.022.204 
als onderstaand bestemd. 
 2007
 SRD
 
Cash dividend (2360%) 1.597.503
Toevoeging algemene reserve    424.701
 2.022.204

Dit voorstel van winstbestemming is in de balans per 31 december 2007 verwerkt.
In 2007 is geen interim dividend uitgekeerd.



Wolkenpaarlemoer en belofte van groen

Lijnen van liefde, lijnen van leven

Vlakken veilig voor regenspel

Kostbare geheimen prijsgegeven

Vandaag schitteren de herinneringen aan toen 

 

Colours, inspired by life
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  2007 2006 2005 2004 2003 
(x  SRD 1000)        
       
Omzet  21.703 18.711   17.477  16.637    15.100  
        
 
Nettowinst  2.022 1.469        898         823       367  
        
 
Aandelenkapitaal  68 35          35      35         35  
        
 
Eigen vermogen  6.191 5.729     4.251       3.630      3.085  
        
 
Intrinsieke waarde per        
aandeel van nominaal SRD 0,10          
  9,15 16,52 12,25 10,46 8,89 
        
Dividend in Surinaamse dollars        

  2,36 0,80 0,80 0,80 0,50 

       
Beurskoers (in SRD)  16,00 9,00 9,00 8,00 6,75 
        
 
Afzet eigen        
fabricaat verf (x 1000 kg)  2.131 2.030 2.054 2.024 1.940 
        
 
Omzet eigen        
productie (x SRD 1000)  20.090 17.480 16.385 15.644 14.067 
        
 
Productie (x 1000 kg)  2.115 2.013 2.083 2.078 2.003 

Overige gegevens (vervolg)

5. Vijf jaar cijfers



In de zachte gloed van de namiddagzon

Ligt de belofte van diepe rust verscholen

Achter de wanden van het huis

Is iedereen geborgen voor zon, regen en wind

Man, vrouw en ook het kind

 

Colours, inspired by life
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                                                       2007                 2006               2005                2004                2003
    Omzet in geld                     20131             17480             16385              15644             14067

                                                       2007                 2006               2005                2004                2003
    Afzet in kg                             2109                 2030               2054                2024                1940
    Productie in kg                    2115                 2013               2083                2078                2003

Grafische weergave omzet en afzet

Afzet en productie 2003 - 2007
(x 1.000 kg)

Omzet eigen fabrikaat verf 2003 - 2007
(xSRD 1.000)
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Gra� sche Verzorging Art Design

Tekst Tabiki Productions, Marieke Visser

Druk Drukkerij Leo Victor

Digital Art Henna Brunings


