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Mission Statement

To supply high-quality products for decorating and 
protecting surfaces of any kind of object
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Pre-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 2008, alsmede met het door haar uitgebracht verslag over de gang 

van zaken en het gevoerd beheer.

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

de in dit verslag opgenomen accountantsverklaring akkoord bevonden. Wij mogen u voorstellen 

uw goedkeuring aan deze jaarstukken te hechten.

De winst vóór belasting bedroeg SRD 3.475.596. Na aftrek van de inkomstenbelasting ad 

SRD 1.251.214 rest er ter verdeling een bedrag van  SRD 2.224.382. Wij kunnen ons verenigen met 

het voorstel van de directie om uit de nettowinst ad  SRD 2.224.382 een contant dividend uit te 

keren van SRD 2,60 per aandeel van nominaal SRD 0,10, resulterend in een totaal bedrag van 

SRD 1.759.961

 Het resterend bedrag ad SRD 464.421 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:

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

Bouin stellen zich herkiesbaar voor een functie binnen de Raad van Commissarissen. De heer Mahé 

stelt zich niet herkiesbaar. Voorgesteld wordt om in zijn plaats de heer B. Torlotting, werkzaam bij 

PPG in Parijs, te benoemen als commissaris.

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

loyaliteit in het afgelopen jaar.

Paramaribo, 5 mei 2009

Raad van Commissarissen

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
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 Management en toezichthoudend orgaan

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, finance manager

Mevrouw E. Kleine, ICT/project manager

Mevrouw M. Ligeon, office manager tot 1juli 2008

Mevrouw R. Leeflang - Tower, office manager vanaf 1 november 2008

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

Management

Toezichthoudend orgaan
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Verslag van de Directie

Het boekjaar 2008 is mondiaal in financieel-economisch opzicht zeer turbulent geweest.

Vanaf de 2e helft van het boekjaar begonnen de verschijnselen van een financiële crisis in de Ver-

enigde Staten zich te manifesteren. Deze crisis die is ontstaan door (terug) betalingsproblemen van 

de consument voor gecompliceerde financiële producten, greep al snel om zich heen in de Verenig-

de Staten. Het gevolg was dat er al gauw een economische crisis ontstond die gevoed werd door 

een sterk wantrouwen van de consument jegens de gevestigde financiële orde. De crisis deed zich 

ook buiten de Verenigde Staten gelden. Vooral Europa werd hard getroffen, terwijl ook de Aziati-

sche economieën wankelden. Opmerkelijk genoeg bleven de kleine landen aanvankelijk gespaard.

Op 2 januari 2008 is Sigma Kalon, Varossieau’s moedermaatschappij, overgenomen door 

PPG Industries. Deze overname, door beide partijen gewenst, is zeer strak geregisseerd en uitge-

voerd. Varossieau is nu onderdeel van het tweede grootste verfbedrijf ter wereld. 

Hoewel de locale economie gedurende het boekjaar vrij stabiel was, heeft Varossieau zich toch ge-

confronteerd gezien met de globale financieel-economische situatie. PPG maakte al vrij snel in de 

tweede helft van het boekjaar moeilijke tijden door. Als gevolg daarvan is door PPG wereldwijd 

een aantal grote projecten tijdelijk stilgelegd. Dit is gedaan om redenen van voorzichtigheid met 

betrekking tot de besteding van door de aandeelhouders verstrekte middelen. Zo ook is in dit kader 

ons project voor de bouw van een nieuwe fabriek in ieder geval tot begin 2010 stilgelegd. 

Varossieau heeft goed gepresteerd in 2008. Wij hebben kunnen profiteren van de vele bouw- en 

renovatieprojecten die of al gaande waren of nog moesten starten. Ook toen er in de tweede helft 

van het jaar zich wat donkere wolken aan het financieel front begonnen te vormen, was er nog geen 

sprake van een teruggang in die activiteiten.

In het boekjaar 2008 heeft Varossieau met succes twee nieuwe produkten en een complete pro-

duktenlijn van non-paint artikelen geïntroduceerd. Het gaat om een watergedragen primer, een 

universele plamuurpasta en de ProGold non-paint produkten. 

Algemeen

Het bedrijf
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Op de afdeling productie zijn er verschillende nieuwe machines geplaatst:

- Een automatische vul-unit 

- Een nieuwe 22KW compressor

- Twee etikettenprinters  

- Drie etiketteermachines

Ook op de commerciële afdeling is er fors geïnvesteerd. In elk van onze winkels staat er nu een 24 

canister kleurenmengmachine. De afdeling Engros beschikt over twee van die machines, waarvan 

één speciaal voor PMC (Protective and Marine Coating) bestemd is.

De netto omzet vertoonde een stijging van bijkans SRD 4,8 mln. ten opzichte van 2007; een toe-

name van 22%.

Relatieve omzet naar product                                                                   2008 2007

  (%)  (%)

1. Varossieau verfproducten  ��,2 92,8

2.  Andere merken   2,0 1,7

3.  Vloeistoffen 2,4 3,1

4.  Schildersbenodigdheden   1,� 1,8

5.  Verpakkingsmateriaal 0,� 0,6

 100,0  100,0

Omzet per afzetkanaal  2008 2007

  (%) (%)

1. Varossieau filialen 22,� 25,0

2. Subdealers 6�,� 66,6

3. Schilders/aannemers 8,0 8,4

 100,0 100,0

Omzet
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Verslag van de Directie

De kosten lieten een stijging zien van SRD 5,0 mln. ten opzichte van 2007; een toename van 27,7%. 

De voornaamste oorzaak was de stijging van de grondstofprijzen en de hoge valutakoersen ge-

durende een aanzienlijk deel van het jaar. Het netto resultaat is desondanks toegenomen met 0,2 

mln. ten opzichte van 2007; een toename van 10%. Deze stijging is vooral te danken geweest aan 

geboekte financiële baten. 

 Het werkkapitaal bedroeg per ultimo 2008 SRD 4,1 mln., per ultimo 2007 SRD 4,5 mln., een afname 

van 9%. Het saldo liquide middelen bedroeg per ultimo 2008 SRD 2,1 mln, per ultimo 2007 SRD 2,7 

mln., een afname van 20%. 

Per 31 december 2008 waren er in het bedrijf  57 personen werkzaam, waarvan 15 vrouwen en 42 

mannen.

In 2008 traden zes personen in dienst bij onze onderneming, te weten mevr. M. Nelom, mevr. 

R. Leeflang, dhr. M. Kaarsbaan, dhr. J. Sanmohadi, dhr. S. Sodinomo, en dhr. S. Rodjan, waarvan mevr. 

R. Leeflang als staffunctionaris en lid van het managementteam. 

Twee werknemers verlieten in 2008 vrijwillig het bedrijf.

In het  verslagjaar mocht een aantal werknemers hun jubileum vieren:

35 jarig dienstverband:  de heer D. Ardjopawiro.

30 jarig dienstverband:  mevr. L. Soerowikromo en de heren P. Hatomi, R. Martin en R. Djamin.

20 jarig dienstverband:  de heer S. Jibodh.

12½ jarig dienstverband :  de dames A. Kartodarmo, J. Grantsaan en M. Kartomenggolo. 

10 jarig dienstverband:  de heren R. Tamsiran, A. Nieveld en E. Limin. 

De jubilarissen zijn ceremonieel gehuldigd en ontvingen allen een vererend getuigschrift. 

Wij brengen hierbij onze dank uit aan alle medewerkers die door hun inzet hebben bijgedragen tot 

het bereiken van het goede resultaat in 2008.

 Het resultaat

 

Financiële positie

Personeel



1111

Jaar verslag Varossieau Suriname 2008

Hoewel Suriname tot eind 2008 vrijwel bespaard is gebleven van de gevolgen van de wereldwijde 

economische situatie zijn er wel duidelijk tekenen dat 2009 er minder goed zal uitzien dan 2008. 

Door het vertrek van BHP en de ontslagen bij contractors en andere grote bedrijven, is reeds bij 

een groot aantal gezinnen (een substantieel deel van) het gezinsinkomen weg komen te vallen. De 

cijfers waren voor Varossieau over het 1e kwartaal van 2009 minder goed dan in dezelfde periode in 

2008. April liet een lichte verbetering zien. De verwachting is dat het resultaat over 2009 bij gelijk-

blijvende omstandigheden positief zal uitpakken.

Paramaribo, 5 mei 2009

R.G. Dwarkasing

De Directeur

Vooruitzichten
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Balans per �1 december 2008

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Grond en gebouwen

Machines en inventarissen

Transportmiddelen

Aanloopkosten bouw verffabriek

Vooruitbetaald op materiële

vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

      

Voorraden

 

Vorderingen

Debiteuren

Overige vorderingen en 

overlopende  activa

Liquide middelen

Totaal activa                         

 

�.�20.0��

6.642.�40

1.1��.���

2.14�.��0

 

1�.266.�20

 

2.953.838

5.578.939

722.345

2.690.245

11.945.367

	 	

2.247.651

418.521

201.558

-

     86.108

209.279

    513.066

	

 

4.18�.600

8�0.4��

2�1.408

8.��4

                -

��0.��6

    �6�.���

Na winstbestemming

20072008

               SRD                                             SRD               SRD                                             SRD

Paramaribo, 5 mei 2009

De direktie

R.G. Dwarkasing - Managing Director
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PASSIVA

             SRD                                              SRD                                               SRD                                            SRD   
 

6�.6�1

4.�0�.�48

10.�8�

1.��8.06�

            64

4��.880

448.606

   101.4�8

1.�1�.�10

42�.01�

   �.8��.1�8

	

	

6.121.734

1.306.998

-

4.516.635

11.945.367

Eigen vermogen

Geplaatst en gestort kapitaal

Algemene reserve

Agio reserve

Herwaarderingsreserve

Uitbreidingsreserve

Voorzieningen

Personeelsbeloningen

Voorziening latente 

belastingverplichting

Overige voorzieningen

Lange termijn schuld

Kortlopende schulden

Crediteuren

Inkomstenbelasting

Overige schulden en nog te 

betalen kosten

Totaal passiva

	

67.691

4.375.363

10.983

1.667.633

             64

478.829

487.736

   340.433

375.867

768.435

   3.372.333

6.�86.1��

1.00�.�24

1.8�6.�40

�.8��.�01

1�.266.�20

Paramaribo, 5 mei 2009

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

20072008

               SRD                                             SRD               SRD                                             SRD
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26.�08.��8

2�.280.��1

�.22�.�6�

      24�.62�

�.4��.��6

 -1.2�1.214

   2.224.�82

	

 

21.438.878

18.235.000

3.203.878

     -44.184

3.159.694

-1.137.490

 2.022.204

    

21.582.941

-352.606

      208.543

13.469.720

2.881.234

310.030

   1.574.016

 

26.�4�.��0

-��1.804

       ���.1�2

1�.�14.�0�

�.21�.���

�88.22�

    2.160.�02

Winst- en Verliesrekening 2008Winst- en Verliesrekening 2008

Netto-omzet 

Royalties

Mutatie gereed product

Som der bedrijfsopbrengsten

Grondstoffen

Personeelskosten

Afschrijvingen

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en (lasten)

Resultaat voor belastingen

Belastingen

Netto resultaat

20072008

Paramaribo, 5 mei 2009

De direktie

R.G. Dwarkasing - Managing Director

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

               SRD                                             SRD               SRD                                             SRD
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Kasstroomoverzicht 2008

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

Afschrijvingen

Cash flow

Veranderingen in werkkapitaal:

(Toename) voorraden 

(Toename) vorderingen

Toename crediteuren en overige schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest

Betaalde bankkosten en provisie incl.interest

Betaalde inkomstenbelasting

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten uit aandelenuitgifte

Betaald agio aan aandeelhouders

Betaald dividend

(Afname)/toename pensioenvoorziening 

(Afname) voorziening onderhoud

(Afname) voorziening jubileumviering

(Afname) voorziening voor garantie schilderwerken

Toename langlopende schulden

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Netto kasstroom

Koersverschillen

(Afname)/ Toename geldmiddelen

Saldo liquide middelen voorgaand boekjaar

Saldo liquide middelen lopend boekjaar

	

3.203.878

     315.030

3.518.908

-2.237.842

-144.166

  1.688.983

2.825.883

116.502

-66.960

-1.003.518

  1.871.907

   -273.646

   -273.646

6.088.500

-5.991.445

-1.597.503

49.033

-

-

     -14.784

                -

-1.466.199

132.062

     -93.531

38.531

 2.651.714

 2.690.245

 

�.22�.�6�

     �88.22�

�.616.1�2

-1.06�.801

-4��.608

  1.662.�26

�.�81.10�

2�.440

-68.2��

-1.6��.�66

  2.102.�06

-2.��4.262

-2.��4.262

-

-

-1.���.�61

-20.�4�

-1�8.2��

-60.000

-�00

 1.8�6.�40

   -18�.16�

-8�4.�21

    2�2.466

-�42.4��

 2.6�0.24�

 2.14�.��0

2008                                           2007

(volgens de indirecte methode)

               SRD                                             SRD
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Toelichting op de jaarrekening
Overzicht van belangrijke waarderingsgrondslagen

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

per balansdatum. Deze is voor de USD 1 = SRD 2,800 (2007: USD 1 = SRD 2,800) en Euro 1 =  

SRD 3,821 (2007: Euro 1 = SRD 4,050). Transacties in vreemde valuta’s gedurende de verslag-

periode 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 in 2008 van posten van de balans en resultatenrekening over 

2008 afwijkt van die van 2007 zijn de ter vergelijking opgenomen cijfers aangepast. Evenzo is de 

toelichting op de post ‘overige vorderingen en overlopende activa’ in de balans en die op de post 

‘overige bedrijfskosten’ in de resultatenrekening van voorgaand jaar aangepast aan de huidige opzet.

De volgende maatschappijen waren in het verslagjaar en/of per balansdatum als verbonden 

partijen aan te merken:

• PPG-Industries, eigenaar van de door Varossieau Suriname N.V. gebruikte formules bij de produc- 

 tie van verfstoffen en via één van haar dochterondernemingen in het bezit van een meerder-

 heidsaandeel van Varossieau. PPG-Industries participeert binnen de Raad van Commissarissen.

•  Assuria N.V., als belangrijke aandeelhouder participerend binnen de Raad van Commissarissen.  

 De pensioenverrekeningen zijn bij Assuria Levensverzekeringen N.V. onder    

 gebruikelijke voorwaarden en tarieven ondergebracht.

 

Materiële vaste activa

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

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

’t Hogerhuystraat waarop het hoofdkantoor is gevestigd, zijn gewaardeerd op basis van een in 

2003 verrichte interne taxatie. De waardevermeerderingen worden opgenomen in de herwaarde-

ringsreserve rekening houdend met latente belastingverplichtingen. 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 bere-

kend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. 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%

Aanloopkosten bouw verffabriek

De post betreft, met uitzondering van de aankoop van het terrein waarop de verffabriek zal 

worden opgezet, vooralsnog alle met de bouw van de verffabriek gerelateerde kosten inclusief 

rentekosten tot aan het gereedkomen van de bouw. Bij oplevering van het gerede fabrieksgebouw 

zullen de reële bouwkosten worden geëvalueerd en worden geactiveerd. 

ALGEMEEN

Grondslagen van 

valuta-omrekening

Vergelijkende cijfers

Verbonden partijen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDE-

RING VAN ACTIVA EN

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

tuele afwaardering wegens incourantheid. 

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

lijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald 

op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

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

waarde opgenomen, met uitzondering van de pensioenvoorziening

Pensioenvoorziening

De pensioenvoorziening betreft niet contractueel toegekende aanvullingen op verzekerd pen-

sioen of gegeven onderstanden in het geval reglementair geen pensioenrechten zijn toegekend. 

De voorziening wordt periodiek bepaald op basis van actuariële berekeningen.

Voorziening latente belastingverplichtingen

De voorziening voor latente belastingverplichtingen wordt berekend over tijdelijke verschillen tus-

sen de commerciële en fiscale waardering van de gebouwen en wel tegen het nominale belasting-

tarief. 

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 de-

zelfde periode. Daarbij worden baten aan het verslagjaar toegerekend voor zover de betreffende 

prestaties zijn verricht door verkoop en levering. Verliezen en risico’s, die hun oorsprong 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 der-

den onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. 

De royalties worden in mindering gebracht op de verkoop van onder licentie van PPG-Industries 

gefabriceerde verfsoorten.

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

verfsoorten ten opzichte van het begin van het boekjaar.

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

boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met tijdelijke verschillen tussen de winstberekening 

volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening.

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

Voorraden

Vorderingen

Voorzieningen

Overige activa en passiva

GRONDSLAGEN VOOR DE

BEPALING VAN HET RESULTAAT

Netto omzet

Royalties

Mutatie gereed product

Belastingen
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  2008      2007
        

     Totaal  Totaal

 SRD SRD  SRD SRD SRD   SRD 

Aanschafwaarde 

(incl.herwaardering)

1 januari 3.114.072 1.209.998 419.173 86.108 4.82�.��1 4.562.799

Investeringen 2.061.778 610.246 159.792 8.554 2.840.��0  273.646

Desinvesteringen                -                -   -30.991 -86.108    -11�.0��     -7.094

Aanschafwaarde

 (incl.herwaardering)

31 december 5.175.850 1.820.244 547.974 8.554 �.��2.622 4.829.351

 

Cumulatieve 

afschrijvingen per 

1 januari  -866.417 -791.161 -217.773 - -1.8��.��1 -1.567.577

Afschrijvingen -119.833 -178.608 -89.784 - -�88.22�  

-315.030

Desinvesteringen                -                -  30.991            -        �0.��1          7.094 

Cumulatieve 

afschrijvingen per

31 december   -986.250 -969.769 -276.566 - -2.2�2.�8� -1.875.513

Boekwaarde per 

31 december  4.189.600    850.475  271.408  8.554 �.�20.0��  2.953.838 

Boekwaarde per

31 december 2007 2.247.651  418.521 201.558 86.108 2.���.8�8  

Per 31 december 2008 bedraagt de boekwaarde van de herwaardering van gebouwen en grond 

respectievelijk SRD 1.246.126 en SRD 800.549. (2007: SRD 1.354.820 respectievelijk  SRD 800.549). 

De afschrijving over de herwaardering van gebouwen bedraagt in 2008 SRD 108.694. (2007: idem). 

De aanloopkosten ultimo 2008 ad SRD 8.554 betreffen de kosten van de bouw van een verffabriek.

Toelichting op de balans per �1 december 2008

Grond 
en

gebou-
wen

Machines
 en 

inventa-
rissen

Transport-
middelen

Onderhan-
den werk
/aanloop-

 kosten

 Materiële vaste activa
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De post voorraden is als volgt opgebouwd:

 2008 2007

 SRD SRD 

Grond- en hulpstoffen 4.�80.�16 4.300.729

Halffabricaten 40.2�� 77.373

Gereed product en handelsgoederen 1.822.18� 1.114.724

Vooruitbetaald op voorraden        -  86.113

 6.642.�40 5.578.939

De debiteuren zijn als volgt te specificeren:

Debiteuren 402.��� 227.973

Af: voorziening voor oninbare vorderingen  -12.���  -18.694

 ��0.��6 209.279

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: 

   

Bestellingen onderweg 288.�68 87.085

Vordering op verzekeringsmaatschappijen 

u.h.v. vooruitbetaalde premies 2�8.�1� 200.340

Bonuspremie leverancier �0.8�6 115.884

Kantoorbenodigdheden �4.4�� 57.544

Personeelsvoorschotten en leningen �4.�41 11.856

Vooruitbetaalde huur ruimte van derden 42.0�1 -

Overige vorderingen en vooruitbetalingen   �6.�0�   40.357

 �6�.��� 513.066

De liquide middelen zijn als volgt opgebouwd:

Kastegoeden 1�0 8.530

Banktegoeden 1.61�.�61 2.600.874

Termijndeposito - 80.841

 1.61�.��1 2.690.245

Gelden onderweg  ��0.0��  -

 2.14�.��0 2.690.245

De twee termijndeposito’s ultimo 2007 zijn in januari 2008 afgewikkeld.

Aandelenkapitaal

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

0,10. Ultimo 2008 zijn er 676.908 aandelen geplaatst en volgestort. In het verslagjaar zijn er geen 

mutaties geweest in het aandelenkapitaal.

  

Voorraden

Debiteuren 

Overige vorderingen en 

overlopende activa

Liquide middelen

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

 2008 2007

 SRD SRD

Stand per 1 januari 4.���.�6� 3.881.098

Toevoeging resultaat boekjaar 2.224.�82 2.022.204

Dividenduitkering boekjaar conform winstvoorstel 

Directie en Raad van Commissarissen -1.���.�61 -1.597.503

Toeneming ten laste van de herwaarderingsreserve 6�.�64 69.564

Stand per 31 december  4.�0�.�48  4.375.363

Het verloop van de post agio is als volgt:

  

Stand per 1 januari 10.�8� 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.�8� 10.983

De herwaarderingsreserve betreft onder aftrek van de latente belastingverplichtingen de meer-

waarde van de materiele vaste activa zoals vastgesteld ultimo 2003. 

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

 2008 2007

 SRD SRD

Stand per 1 januari 1.66�.6�� 1.737.197

Realisatie ten gunste van de algemene reserve  -6�.�64 -69.564

Stand per 31 december 1.��8.06� 1.667.633

De post voorzieningen is als volgt te specificeren:

Pensioenvoorziening  4��.880 478.829 

 

Voorziening latente belastingverplichting 448.606 487.736

Overige voorzieningen: 

Onderhoud - 178.295 

Jubileumviering - 60.000

Milieu �1.000 91.000

Garantie schilderwerken 10.4�8 11.138

 101.4�8 340.433

  1.00�.�24  1.306.998

Algemene reserve

Agio

Herwaarderingsreserve

Voorzieningen

Toelichting op de balans per 31 december 2008



2121

Jaar verslag Varossieau Suriname 2008

Pensioenvoorziening

 2008 2007

 SRD SRD

Het verloop van de voorziening is als volgt:

Stand per 1 januari 4�8.82� 429.796

Uitkering onverzekerd pensioen -62.2�4 -80.395

Toevoeging   41.�2� 129.428

Stand per 31 december 4��.880 478.829

Op 1 december 2008 is een kredietarrangement met de Hakrinbank NV afgesloten voor SRD 11 

miljoen voor een periode van maximaal 10 jaar. Dit krediet is aangegaan in verband met de koop 

van een terrein en de bouw van een nieuwe fabriek op dit terrein. Er is een grace period op aflos-

singen en rentebetalingen overeengekomen tot 2010. Uiterlijk ultimo 2010 moet het saldo van 

het krediet zijn verminderd tot SRD 5,5 miljoen. Alsdan zal er een nieuw aflossingschema worden 

opgemaakt. De rente bedraagt 12% per jaar. Ultimo 2008 is er SRD 1.836.740 onttrokken aan deze 

faciliteit.

 

Inkomstenbelasting

Deze post betreft uitsluitend de uitstaande inkomstenbelastingverplichting van de vennootschap. 

De berekening van de inkomstenbelasting over 2008 is gebaseerd op het belastingtarief van 36% 

(2007: idem).

Het verloop van de inkomstenbelasting is als volgt:

 2008 2007

 SRD SRD

 

Stand per 1 januari �68.4�� 595.333

Belasting over boekjaar  1.2�0.�44 1.176.620

Afdracht belasting in het  boekjaar -1.6��.�66 -1.003.518

Stand per 31 december     42�.01�     768.435

Overige schulden en overlopende passiva

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

   

Te betalen dividend en dividendbelasting 2.4�4.�42 1.755.128

Te betalen personeelskosten  ���.�41 459.077

Royalties en subdealers premie 412.�21 470.800

Te betalen overige belastingen aan de fiscus �21.6�1 470.605

Accountants- en advieskosten 11�.000 106.350

Uit te keren agio in verband met aandelenemissie - 60.113

Overige schulden �1.�0� 50.260

 �.8��.1�8 3.372.333

Langlopende schulden

Kortlopende schulden
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Netto-omzet

De omzet is als volgt opgebouwd:

 2008  200�

 SRD SRD SRD SRD

Verkopen     

Gereed product 2�.�02.86�  22.094.948 

Overige producten   1.8�1.1�8    1.612.926 

  2�.1�4.02�  23.707.874

Kortingen   -2.8�0.4��   -2.124.933

Netto-omzet  26.�4�.��0  21.582.941

De kortingen betreffen voor SRD 2.735.464 het gereed product (2007: SRD 2.083.616). In het ver-

slagjaar zijn de kortingen aan de subdealers eveneens onder de kortingen opgenomen waarbij ter 

wille van de vergelijkbaarheid de cijfers over 2007 zijn aangepast met de omvang van de subdea-

lerskorting ad SRD 120.000. Deze waren in 2007 onder de post ‘grondstoffen’ opgenomen. 

De post betreft de verbruikte grondstoffen ten behoeve van de eigen verfproductie alsook de  

kostprijs verkopen van de geïmporteerde verfwaren en overige diverse artikelen voor verkoop. 

De post is als volgt te specificeren:

 2008 200�

 SRD SRD

Grondstoffen voor de vervaardiging van 

diverse verfproducten 16.�04.��4 12.282.537

Kostprijs overige verkopen   1.20�.���  1.187.183

 1�.�14.�0� 13.469.720

De personeelskosten zijn als volgt samengesteld:

Lonen, salarissen, gratificaties en toelagen 2.82�.�0� 2.360.404

Pensioenlasten en overige sociale lasten �4�.�10 468.407

Overige personeelskosten  �0.�44 52.423

 �.21�.��� 2.881.234

Gemiddeld aantal personeelsleden ��  57

Gemiddelde personeelskosten per persoon �8.�0�    50.548

De afschrijvingslasten zijn als volgt te specificeren:

 2008 2007

 SRD SRD

Gebouwen 11�.8�� 115.703

Machines en inventaris 1�8.608 137.268

Transportmiddelen   8�.�84   62.059

 �88.22� 315.030

Opbrengst verkoop materiële vaste activa  -    -5.000

 �88.22� 310.030

Toelichting op de winst- en verlies rekening

Grondstoffen

Personeelskosten

Afschrijvingen
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Deze kosten kunnen als volgt worden gecategoriseerd:

 2008 2007

 SRD SRD

Operationele bedrijfskosten �02.�11 244.651

Huisvestingskosten �46.�66 324.112

Kantoorkosten  1�6.0�4 160.665

Transportkosten 8�.��1 54.723

Algemene kosten 1.02�.400   789.865

 2.160.�02 1.574.016

Deze kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Interest lasten, bankkosten en ~provisie -68.2�� -67.155

Interest baten 2�.440 116.502

Koerswinst/(~verlies) 2�2.466 -93.531

Saldo financiële baten/(lasten) 24�.62� -44.184

De kostenpost ‘interest lasten, bankkosten en ~provisie’ betreft onder meer provisiekosten uit 

hoofde van betalingsverkeertransacties alsook van dividendtransacties ten behoeve van de ven-

nootschap. De koersverschillen ontstaan uit hoofde van afwikkeling van transacties in vreemde 

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

Deze zijn als volgt opgebouwd:

 2008 2007

 SRD SRD

Inkomstenbelasting 1.2�0.�44 1.176.620

Vrijval latente belastingverplichting     -��.1�0     -39.130

 1.2�1.214 1.137.490

De inkomstenbelasting wordt berekend op basis van de belastingtarieven van Suriname, rekening 

houdend met fiscaal vrijgestelde posten respectievelijk met fiscaal geheel of gedeeltelijk niet-af-

trekbare kosten. De inkomstenbelasting bedraagt over het fiscaal belastbaar resultaat 

SRD 1.290.344 ( 2007: SRD 1.176.620) oftewel 36% van het fiscaal resultaat.

Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

Belastingen
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Overige gegevens

Accountantsverklaring

Verantwoordelijkheid van het 
bestuur
 

Verantwoordelijkheid van de 
accountant

Oordeel

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2008 van VARROSSIEAU SURINAME N.V., te 
Paramaribo, bestaande uit de balans per 31 december 2008, de winst- en verliesrekening over 2008 
en het kasstroomoverzicht over 2008 met de toelichting, gecontroleerd.

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die 
het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 
verslag van de directie, beide in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor fi-
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 resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevatten, het kiezen en toepassen van aanvaard-
bare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gege-
ven 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 con-
trolestandaarden. 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 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. 
In 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 controle-werkzaamheden 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 vennootschap. 

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 vennootschap heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkel-
voudige 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 samenstelling van 
het vermogen van VAROSSIEAU SURINAME N.V. per 31 december 2008 en van het resultaat over 
2008, in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslag-geving.

Paramaribo, 5 mei 2009
BDO AbrahamsRaijmann & Partners Assurance NV
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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 16 april 2008 de jaarrekening 2007 

vastgesteld en de onderstaande winstbestemming 2007 goedgekeurd. 

 2007

 SRD

Cash dividend à SRD 2,36 per aandeel 1.597.503

Toevoeging algemene reserve    424.701

 2.022.204

Vooruitlopend op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hebben de Raad van 

Commissarissen en het Management het netto resultaat van 2008 ad SRD 2.224.382 als 

onderstaand bestemd

 2008

 SRD

 

Cash dividend à SRD 2,60 per aandeel 1.���.�61

Toevoeging algemene reserve    464.421

 2.224.�82

Dit winstbestemmingsvoorstel is in de balans per 31 december 2008 verwerkt. In 2008 is geen 

interimdividend uitgekeerd. 

In het verslagjaar is het management gevoerd onder leiding van de heer R.G. Dwarkasing, 

directeur. 

Het toezichthoudend orgaan in 2008 was als volgt samengesteld:

De heer R. Poppelaars - President commissaris

De heer drs S. Smit AAG -  Commissaris

De heer drs. J. van Petten  -  Commissaris

De heer J. Mahé -  Commissaris

De heer O. Bouin -  Commissaris

Op de algemene vergadering van aandeelhouders van 16 april 2008 zijn de bovengenoemde 

leden van het toezichthoudend orgaan afgetreden en herkozen.

2. Statutaire bepalingen

     winstbestemming

�. Vaststelling jaarrekening 

     200�

4. Winstbestemming 2008

�. Management en

     Toezichthoudend orgaan
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 2008 2007 2006 2005 2004
(x  SRD 1000)      

   

Omzet 26.�44  21.583   18.711   17.477   16.637 

    

Nettowinst 2.224  2.022   1.469   898   823 

      

Aandelenkapitaal 68  68   35   35   35 

      

Eigen vermogen 6.�86  6.122   5.729   4.251   3.630 

      

Intrinsieke waarde per      

aandeel van nominaal 

SRD 0.10 �,�2 9,05 16,52 12,25 10,46

Dividend in Surinaamse      

dollars 2,60 2,36 0,80 0,80 0,80

      

Beurskoers (in SRD) 16,60 16,00 9,00 9,00 8,00

      

Omzet eigen    

fabricaat verf (x 1000 kg) 2.�84 2.131 2.030 2.054 2.024

      

Omzet eigen    

productie (x SRD 1000) 24.�6� 19.970 17.480 16.385 15.644

      

Productie (x 1000 kg) 2.441 2.115 2.013 2.083 2.078

Vijf jaar Kerncijfers
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Grafische weergave omzet en afzet 

19.970


