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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 2009, alsmede met het door haar uitgebracht verslag over de gang 

van zaken  en het gevoerd beheer.

De jaarrekening is door BDO Assurance N.V. gecontroleerd en blijkens de in dit verslag opgeno-

men accountantsverklaring, akkoord bevonden. Wij mogen u voorstellen uw goedkeuring aan 

deze jaarstukken te hechten.

De winst vóór belasting bedroeg SRD 4.509.472.

Na aftrek van de inkomstenbelasting ad SRD 1.623.409, rest er ter verdeling een bedrag van    

SRD 2.886.063. 

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

SRD 2.886.063, een contant dividend uit te keren van SRD 2,20 per aandeel van nominaal SRD 0,10, 

resulterend in een totaal bedrag SRD 1.489.198. Het resterend bedrag ad SRD 1.396.865 stellen wij 

voor toe te voegen aan de algemene reserve.

Op 20 juli 2009 is de heer J. van Petten, een der commissarissen, ons helaas komen te ontvallen.

Wij zijn hem zeer erkentelijk voor de aan onze vennootschap bewezen diensten.

Conform het bepaalde in artikel 12 van de statuten zullen op de algemene vergadering van aan-

deelhouders als commissarissen aftreden de heren:

R. Poppelaars, S. Smit, O. Bouin en B. Torlotting. Wij stellen voor hen te herbenoemen.

Ter invulling van de vacature ontstaan door het overlijden van de heer J. van Petten stellen wij 

voor tot commissaris te benoemen, mevrouw mr. Marja Vos.

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

loyaliteit in het voorbije jaar.

Paramaribo, 25 maart 2010 

Raad van Commissarissen

De heer R. Poppelaars - President Commissaris

De heer Drs. S. Smit  AAG - Commissaris

De heer O. Bouin - Commissaris

De heer B. Torlotting - Commissaris
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                                               Management en toezichthoudend orgaan

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

Director.

Het management zag er als volgt uit:

De heer R. G. Dwarkasing, Managing Director

De heer B. A. van Leeuwaarde, Deputy Director Commercial Aff airs

Mevrouw H. Sanmoestaman, Finance Manager tot 1 november 2009

De heer D. P. Touw Ngie Tjouw, Finance Manager vanaf 1 december 2009

Mevrouw E. Kleine, ICT/Project Manager

Mevrouw R. Leefl ang-Tower, Offi  ce Manager

De heer E. Hennep, Production Manager vanaf 1 november 2009

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

De heer R. Poppelaars - President commissaris

De heer drs S. Smit AAG - Commissaris

De heer J. Mahé  -  Commissaris (tot 24 juni 2009)

De heer O. Bouin  - Commissaris 

De heer J. van Petten - Commissaris (tot 20 juli 2009)

De heer B. Torlotting - Commissaris (vanaf 24 juni 2009)

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 juni 2009 zijn de bovengenoemde 

leden van het toezichthoudend orgaan afgetreden en behalve de heer Mahé, herkozen. De heer 

Torlotting die in de plaats is getreden van de heer Mahé, is tijdens de vergadering gekozen tot lid 

van de Raad.

 

Management

 

Toezichthoudend orgaan
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                                                                                     Verslag van de Directie

Het boekjaar 2009 is in verschillende opzichten een spannend jaar geweest. Voor de wereld, voor 

Suriname, maar in het bijzonder voor Varossieau. De in 2008 ontstane globale financieel-economi-

sche crisis heeft gedurende 2009 gezorgd voor grote verschuivingen binnen de tot dan gevestig-

de orde van grote multinationals en locale economieën. Hoewel een deel van de financiële experts 

van mening is dat het diepste dal reeds achter ons ligt, zijn de berichten over economisch herstel 

erg verdeeld. Anders is het met de Surinaamse economie gesteld; hoewel de groei van het (ge-

schatte) BNP van Suriname in 2009 lager lag dan in 2008, heeft Suriname relatief (zowel regionaal 

als mondiaal) goede economische prestaties laten zien.

Op 17 september 2009 bestond Varossieau precies 50 jaar. Op dezelfde dag in  1959 passeerde voor 

notaris David Abraham Samson, in het bijzijn van de heren Heintje Goedschalk, Johannes Heyt-

meyer en Albert van Wersch, de akte van oprichting van Varossieau Suriname N.V. De fabriek werd 

gehuisvest in een kleine loods aan de Theodorusstraat. Al spoedig bleek het bedrijf in een behoefte 

te voorzien en groeide gestaag. De behoefte aan een grotere fabrieksruimte deed zich voelen en in 

1962 kon Varossieau Suriname N.V. een der fabriekshallen van de Sios aan de Sarammacadoorsteek 

betrekken. Mede door de acties van de Stichting Surinaams Fabrikaat en natuurlijk met de onmisba-

re hulp van particuliere afnemers, steeg het vertrouwen in de door Varossieau  gemaakte verfproduc-

ten, met als gevolg een steeds stijgende productie. De noodzaak voor een “eigen plek” werd dan ook 

steeds groter. Op 12 november 1977 werd het nieuwe fabriekscomplex van Varossieau aan de Van ‘t 

Hogerhuysstraat in gebruik genomen, waar het bedrijf tot op heden is gehuisvest.

De jaardag is op 17 september 2009 gevierd tijdens een zeer geslaagde family day te Overbridge. 

Een maand later, op 18 oktober,  heeft het bedrijf haar (professionele) klanten, aandeelhouders, 

medewerkers en gepensioneerden, in totaal bijkans 400 mensen, getrakteerd op een unieke 

avond van zang, dans en cabaret in Theater Thalia. Twee sociale instellingen, te weten huize 

Betheljada en huize Sukh Dhaam zijn in verband met ons jubileum bedacht.

Het boekjaar 2009 was wederom een succesvolle voor het bedrijf. De investeringen in de bouw- 

en renovatiesector hebben in tegenstelling tot de rest van de wereld in Suriname geen neergang 

laten zien. Hierdoor was Varossieau in staat om hogere omzetten te realiseren.

Anderzijds zorgde het in 2008 opgestarte “cost saving project” voor aanzienlijke kostenbesparin-

gen op kostprijsniveau. Dit project hield een analyse en re-design in van onze top producten. De 

doelstelling daarbij was om met behoud van kwaliteit de recepturen goedkoper te maken. Dit is 

door het inzetten van nieuwe, gunstiger geprijsde grondstoffen met dezelfde prestaties als de 

oude, uitstekend gelukt. Beide factoren, de hogere omzet en de relatief lagere kosten, hebben 

geleid tot het aanzienlijk betere eindresultaat ten opzichte van 2008.

In december 2009 is vanwege de verbeterde vooruitzichten voor 2010 door PPG besloten dat ons 

in begin 2009 uit voorzorg  “on hold” gezette nieuwbouwproject weer voor uitvoering in 2010 

kon worden vrijgegeven. Het bouwen van een nieuwe fabriek is noodzakelijk om aan de steeds 

toenemende vraag vanuit de lokale markt en het betreden van de export in de nabije toekomst, te 

kunnen voldoen. Net zo belangrijk is het feit dat onze huidige produktielokatie niet meer voldoet 

aan de eisen van de tijd, op het gebied van milieu, hinder en veiligheid.

Algemeen

Het bedrijf
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Omzet

Het resultaat

Financiële positie

Personeel

Relatieve omzet naar product  2009 2008

 (%)  (%)

1. Varossieau verfproducten 91,4 93,2

2.  Andere merken 4,5 2,0

3.  Vloeistoff en 1,7 2,4

4.  Schildersbenodigdheden 2,0  1,9

5.  Verpakkingsmateriaal  0,4 0,5 

 100,0 100,0

Omzet per afzetkanaal 2009 2008

 (%) (%)

1. Varossieau fi lialen  30,0 22,7

2. Subdealers 65,3   69,3

3. Schilders/aannemers 4,7 8,0

 - -

 100,0 100,0

De kosten lieten een stijging zien van SRD 0,8 mln. van SRD 23,3 mln. in 2008 naar SRD 24,1 mln. 

in 2009; een toename van 3,4%.  De voornaamste oorzaak was de stijging van de personeelskos-

ten en afschrijvingskosten als gevolg van een herwaardering per 01 januari 2009 van de in bedrijf 

zijnde onroerende goederen. Het netto resultaat is toegenomen met 0,67 mln. van SRD 2,22 mln. 

in 2008 naar SRD 2,89 mln. in 2009; een toename van 30%. 

Het werkkapitaal bedroeg per ultimo 2009 SRD 5,4 mln. (2008: SRD 4,1 mln.) : een toename van 

32 %. Het saldo liquide middelen bedroeg per ultimo 2009 SRD 2,3 mln. (2008: SRD 2,1 mln.) : een 

toename van 8%.

Per 31 december 2009 waren er in het bedrijf  61 personen in vaste dienst werkzaam, waarvan 

12 vrouwen en 49 mannen.

In 2009 traden er vijf personen bij onze onderneming in dienst, te weten de heren J. Anoesa, 

R. Banwarie, R. Danoe, R. Redmond en D. Touw Ngie Tjouw.

Binnen het managementteam vonden er in het  verslagjaar enkele mutaties plaats, te weten:

Per 1 november 2009 de offi  ciële aanstelling van de heer E. Hennep als Production Manager, 

terwijl per dezelfde datum de Finance Manager, mevrouw H. Sanmoestaman de dienst op eigen 

verzoek verliet. Per 1 december 2009 werd de vacature van Finance Manager ingevuld door 

de heer D. Touw Ngie Tjouw. 

In het verslagjaar vierden negen medewerkers hun dienstjubileum, te weten:

35-jarig dienstverband     :  de heer R. Dankoor.

30-jarig dienstverband     :  mevrouw M. Kasim, dhr .M .Martodikromo, 

                                                  : de heer S. Moertasan en de heer. R. Watson. 



Een van de vele acts op 18 oktober in Thalia



1111

Jaar verslag Varossieau Suriname 2009

                                                                                                   Verslag van de Directie

Vooruitzichten

20-jarig dienstverband     :  mevrouw N. Esajas.

12 ½-jarig dienstverband :  mevrouw Sh. Amatroejani en de heer A. Paulus.

10-jarig dienstverband     :  de heer G. Moesan.

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

Suriname is in 2009 door conservatief fi nancieel beleid grotendeels bespaard gebleven van de 

negatieve gevolgen van de in 2008 ontstane fi nancieel-economische wereldcrisis. Vele investe-

ringen met name in de vastgoedsector zijn gedurende het gehele jaar vrijwel op hetzelfde hoge 

niveau gebleven. Als gevolg daarvan zijn de eerste kwartaalcijfers van 2010 voor Varossieau goed 

te noemen. Eén factor die volgens deskundigen voor grote economische gevolgen zou kunnen 

zorgen, nl. de verkiezingsuitslag na 25 mei a.s. met de daaropvolgende regeringsformatie, kan 

echter teweegbrengen dat het eindresultaat voor 2010 minder goed zou kunnen uitpakken, dan 

tot nog toe op basis van reeds gerealiseerde cijfers is te voorzien. 

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

bereiken van het goede resultaat in 2009.

Paramaribo, 25 maart 2010

R.G. Dwarkasing

Managing Director
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                                                                                   Balans per 31 december 2009

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Grond en gebouwen

Machines en inventarissen

Transportmiddelen

Onderhanden investering

VLOTTENDE ACTIVA

      

Voorraden 

Vorderingen 

Debiteuren

Overige vorderingen en 

overlopende activa

Liquide middelen       

Totaal activa 

 

11.068.270

8.765.784

1.821.870

2.321.170

23.977.094

 

5.320.037

6.642.740

1.155.953

2.147.790

15.266.520

  

4.189.600

850.475

271.408

8.554

390.356

    765.597

    

 

7.711.911

839.173

210.489

2.306.697

1.157.414

    664.456

               

Na resultaatbestemming

20082009

               SRD                                             SRD SRD                                             SRD  

Paramaribo, 25 maart 2010

R.G. Dwarkasing 

Managing Director
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PASSIVA

 

67.691

6.526.977

10.983

5.426.774

64

455.006

2.058.909

   141.000

3.177.872

595.590

3.697.931

 

 

6.586.155

1.007.924

1.836.740

5.835.701

15.266.520

Eigen vermogen

Geplaatst en gestort kapitaal

Algemene reserve

Agio 

Herwaarderingsreserve

Uitbreidingsreserve

Voorzieningen

Pensioenvoorziening

Latente belastingverplichting

Overige voorzieningen

Lange termijn schuld

Kortlopende schulden

Crediteuren

Inkomstenbelasting

Overige schulden en nog te 

betalen kosten

Totaal passiva

 

67.691

4.909.348

10.983

1.598.069

64

457.880

448.606

   101.438

1.515.510

425.013

3.895.178

12.032.489

2.654.915

1.818.297

7.471.393

23.977.094

Paramaribo, 25 maart 2010

De Raad van Commissarissen

Dhr. R. Poppelaars President Commissaris

Drs. S. Smit AAG Commissaris

Dhr. O. Bouin Commissaris

Dhr B. Torlotting Commissaris

20082009

               SRD                                             SRD               SRD                                             SRD
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28.885.691

24.082.978

4.802.713

-293.241

4.509.472

-1.623.409

2.886.063

 

 

26.508.958

23.280.991

3.227.967

     247.629

3.475.596

-1.251.214

  2.224.382

    

26.343.570

-371.804

      537.192

17.514.307

3.322.858

388.225

   2.055.601

 

29.397.713

-410.621

     -101.401

16.662.226

4.064.195

703.567

2.652.990

Winst- en Verliesrekening 2008                                                                                 Winst- en Verliesrekening 2009

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

20082009

                             SRD                                             SRD                             SRD                                             SRD

Paramaribo, 25 maart 2010

De Raad van Commissarissen

Dhr. R. Poppelaars President Commissaris

Drs. S. Smit AAG Commissaris

Dhr. O. Bouin Commissaris

Dhr B. Torlotting Commissaris
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                                                                                              Kasstroomoverzicht 2009

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

Betaald dividend

(Afname) pensioenvoorziening 

(Afname) voorziening onderhoud

(Afname) voorziening jubileumviering

Toename /(afname) voorziening voor garantie schilderwerken

(Afname) /toename langlopende schulden

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Netto kasstroom

Koersverschillen

Toename /(afname) geldmiddelen

Saldo liquide middelen voorgaand boekjaar

Saldo liquide middelen lopend boekjaar

 

3.227.967

     388.225

3.616.192

-1.063.801

-433.608

 1.499.868

3.618.651

23.440

-68.277

-1.633.766

 1.940.048

-2.754.262

-2.754.262

-1.597.503

-20.949

-178.295

-60.000

-700

1.836.740

    -20.707

            -834.921

    292.466

-542.455

 2.690.245

 2.147.790

 

4.802.713

    703.567

5.506.280

-2.123.044

-665.917

1.465.115

4.182.434

12.455

-265.634

-1.577.013

2.352.243

-667.847

-667.847

-1.489.198

-2.874

-

-

39.562

    -18.443

-1.470.953

             

213.442

    -40.062

173.380

2.147.790

2.321.170

2009                                           2008

(volgens de indirecte methode)

               SRD                                             SRD
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                                                                                Toelichting op de jaarrekening
Overzicht van belangrijke waarderingsgrondslagen

ALGEMEEN 

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

per balansdatum. Deze is voor de USD 1 = SRD 2,800 (2008: idem) en Euro 1 =  SRD 3,936 (2008: 

Euro 1 = SRD 3,821). 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 en detaillering in 2009 van posten van de balans en resulta-

tenrekening over 2009 afwijkt van die van 2008 zijn de ter vergelijking opgenomen cijfers aange-

past. 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 zijn aangepast aan de 

huidige detaillering, terwijl er vanuit de post ‘overige bedrijfskosten’  SRD 105.102 is overgeboekt 

naar de post ‘personeelskosten’ uit hoofde van een gewijzigde rubricering. 

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 productie van verfstoffen en via één van haar dochterondernemingen in het bezit van  

  een meerderheidsbelang van Varossieau. PPG-Industries participeert binnen de Raad van  

  Commissarissen.    

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

  rissen. De pensioenverzekeringen zijn bij Assuria Levensverzekeringen N.V. onder gebrui - 

  kelijke voorwaarden en tarieven ondergebracht.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

De bedrijfsgebonden gebouwen zijn per 1 januari 2009 gewaardeerd op een externe ( voor het 

hoofdkantoor) respectievelijk interne taxatie (voor de filialen) op basis van de marktwaarde. 

Navenant zijn ingaande 2009 alle bedrijfsterreinen geherwaardeerd. Wat betreft de terreinen 

is in tegenstelling tot voorgaande periode ook het terrein van het hoofdkantoor aan de van ’t 

Hogerhuystraat,  waarop  het recht van  erfpacht op het terrein is gevestigd, geherwaardeerd. De 

prijzen in de interne taxatie zijn gebaseerd op marktindicatie. De waardevermeerderingen van 

de bedrijfsgebouwen worden opgenomen in de herwaarderingsreserve rekening houdend met 

latente belastingverplichtingen, opgenomen onder de post  ‘voorziening voor latente belasting-

verplichtingen’. 

Over de waardevermeerderingen van de bedrijfsterreinen wordt geen rekening gehouden met 

latente belastingverplichtingen, met uitzondering van de herwaardering van het terrein aan de 

van ’t Hogerhuystraat in verband met verkoop ervan binnen afzienbare tijd.

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 verkrijgingsprijs. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 

Grondslagen van 

valuta-omrekening

Vergelijkende cijfers

Verbonden partijen

Materiële vaste activa
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De afschrijvingspercentages zijn als volgt weer te geven

Gebouwen:    5 %

Machines en inventarissen:   5% - 20%

Transportmiddelen:   20%

Onderhanden investering

De post betreft, de aankoop van het terrein waarop de verff abriek zal worden opgezet en alle 

met de bouw van de verff abriek gerelateerde kosten, vooralsnog exclusief rentekosten. Ook de 

kosten voor het bouwrijp maken van het bedrijfsterrein worden onder deze post geactiveerd. Bij 

oplevering van het gerede fabrieksgebouw zullen de reële bouwkosten worden geëvalueerd en 

worden geactiveerd. 

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 pensi-

oen 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 

tussen de commerciële en fi scale waardering van de gebouwen en wel tegen het nominale belas-

tingtarief. 

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

Voorraden

Vorderingen

Voorzieningen

Overige activa en passiva



Jaar verslag Varossieau Suriname 2009

18

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

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 en betreffen 1½ % van 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 geldende tarief over het resultaat van het 

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

volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening. 

 

Netto omzet 

Royalties

Mutatie gereed product

Belastingen



1919

Jaar verslag Varossieau Suriname 2009

                                  Toelichting op de balans per 31 december 2009

Materiële vaste activa Aanschaf-

waarde 1-1

Aanschafwaarde 1-1

Investeringen boekjaar

Overboekingen

Aanschafwaarde 31-12

Cumulatieve afschrijvingen 1-1

Afschrijvingen boekjaar

Cumulatieve afschrijvingen 31-12

Boekwaarde op basis van aan-

schafwaarde 31-12

Herwaardering 1-1

Cumulatieve afschrijving  1-1

Boekwaarde herwaardering 1-1

Herwaardering boekjaar

Afschrijving boekjaar

Boekwaarde herwaardering 31-12

Boekwaarde totaal 31-12

Boekwaarde 31-12-2008

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

SRD

2.202.940

-

 -1.886.162

316.778 

-60.016

-30.535

-90.551

226.227

2.974.421 

-927.745

2.046.676

5.783.953 

   -344.945

7.485.684

7.711.911

4.189.600

SRD

1.820.243

341.858 

    -109.962

  2.052.139 

-969.768

-243.198

-1.212.966

839.173

-

-

-

-

-

-

839.173

850.475

  SRD

4.579.711

2.672.525 

-2.004.678

5.247.558 

-1.306.350

-358.622

-1.664.972

3.582.586

2.974.421 

-927.745

2.046.676 

5.783.953 

   -344.945

7.485.684

11.068.270

5.320.037

  SRD

1.856.168 

2.809.650 

-86.107

4.579.711  

-1.057.818

-248.533

-1.306.351

3.273.36

2.974.421  

-819.050

2.155.371 

 

-

-108.694   

2.046.677

5.320.037

  SRD

8.554 

2.306.697 

      -8.554

2.306.697 

-

-

-

-

2.306.697

-

-

-

-

-

2.306.697

8.554

    SRD

547.974 

23.970 

          -

571.944 

-276.566

-84.889

-361.455

210.489

-

-

-

-

-

-

210.489

271.408

Grond en

gebouwen

Machines en 

inventarissen

Totaal TotaalOnderhanden 

investering

Transport

middelen 

2009 2008                                                                                               
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Voorraden 

                                                 Toelichting op de balans per 31 december 2009

In verband met de hervatting van de bouwplannen van de nieuwe verffabriek in december 2009  

is de aanschafwaarde van het nieuwe fabrieksterrein ad SRD 1.886.162 overgeboekt naar de post 

onderhanden investering vanwege voortgezette terreinwerkzaamheden.

Evenzo zijn de nog niet in gebruik zijnde nieuwe machines in afwachting van de nieuwe fabriek 

onder ‘onderhanden investering’ opgenomen. Per  1 januari van het verslagjaar zijn alle in gebruik-

zijnde  bedrijfsgebouwen en ~terreinen geherwaardeerd, waarbij het erfpachtterrein aan de van ’t 

Hogerhuysstraat voor het eerst is geherwaardeerd. De herwaardering van de drie bedrijfsterreinen 

bedroeg SRD 3.007.453 en  van de drie bedrijfsgebonden gebouwen SRD 2.776.500.  Na her-

waardering is de resterende levensduur per 1 januari van de drie gebouwen als volgt aangepast: 

hoofdgebouw en filiaal noord 12 jaar en filiaal west 5 jaar. De boekwaarde van de herwaardeerde 

gebouwen vanaf 2009 wordt over de aangegeven periode afgeschreven. Per 31 december 2009 

bedraagt de boekwaarde van de herwaardering van grond en gebouwen respectievelijk SRD 

3.808.002 en SRD 3.677.682. (2008: SRD 1.246.126 respectievelijk SRD 800.549).  De onderhanden 

investeringen ultimo 2009 betreffen de kosten van de aanschaf van het terrein, terreinwerkzaam-

heden, consultancykosten voor terrein en milieuonderzoek, opslagcontainers en nog niet in 

gebruik zijnde machines voor de nieuwe verffabriek. De in 2008 als onderhanden investeringen 

aangemerkte rentekosten uit hoofde van de voor de bouw aangegane kredietfaciliteit is voorals-

nog als last genomen in 2009, evenals  de rentekosten over 2009. 

De post voorraden is als volgt opgebouwd:

 2009 2008

 SRD SRD

   

Grond- en hulpstoffen 6.737.798 4.780.316

Halffabrikaten 80.494 40.235

Gereed product en handelsgoederen 1.947.492 1.822.189

 8.765.784 6.642.740
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Debiteuren

Overige vorderingen en 

overlopende activa

Liquide middelen

 De debiteuren zijn als volgt te specifi ceren:

 2009 2008

 SRD SRD

   

Debiteuren 1.169.802 402.755

Af: voorziening voor oninbare vorderingen     -12.388  -12.399

 1.157.414 390.356

Deze post kan als volgt nader worden gespecifi ceerd:

   

Vordering op groepsmaatwschappij 49.726 13.010

Vordering op verzekeringsmaatschappij   248.345 238.519

Bestellingen onderweg 144.455 288.368

Bonuspremie   78.106 70.896

Vooruitbetaalde huur ruimte van derden en waarborgsom  42.609 42.091

Kantoorbenodigdheden 24.422 34.479

Personeelsvoorschotten en leningen 5.127 34.741

Overige vorderingen en vooruitbetalingen     71.666   43.493

 664.456 765.597

De liquide middelen zijn als volgt opgebouwd:  

 2009 2008

 SRD  SRD

   

Kastegoeden 66.495 190

Banktegoeden 2.252.154 1.617.561

 2.318.649 1.617.751

Gelden onderweg       2.521    530.039

 2.321.170 2.147.790
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Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

Algemene reserve

Herwaarderingsreserve

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

0,10. Ultimo 2009 zijn er 676.908 aandelen geplaatst en volgestort. In het verslagjaar zijn er geen 

mutaties geweest in het aandelenkapitaal.

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

 2009 2008

 SRD SRD

  

Stand per 1 januari 4.909.348 4.375.363

Toevoeging resultaat boekjaar 2.886.063 2.224.382

Dividenduitkering boekjaar conform winstvoorstel

Directie en Raad van Commissarissen -1.489.198 -1.759.961

Toename ten laste van de herwaarderingsreserve    220.764       69.564

Stand per 31 december 6.526.977  4.909.348

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

waarde van de materiele vaste activa zoals vastgesteld per 1 januari 2009. 

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

 2009 2008

 SRD SRD

  

Stand per 1 januari 1.598.069 1.667.633

Herwaardering boekjaar 4.049.469 -

Realisatie ten gunste van de algemene reserve   -220.764     -69.564

Stand per 31 december 5.426.774 1.598.069

De herwaardering per 1 januari 2009 bedroeg voor terreinen en gebouwen respectievelijk bruto 

SRD 3.007.453 en SRD 2.776.500, waarop in totaal SRD 1.734.484 aan latente belastingverplichtin-

gen in mindering is gebracht.

Vanwege de voorgenomen verkoop op korte termijn van het bedrijfsterrein en ~pand aan de van 

’t Hogerhuysstraat is de herwaardering van dit terrein in het verslagjaar onder aftrek van de latente 

belastingverplichtingen ad SRD 734.944 opgenomen. 

De opbouw van de post ‘herwaarderingsreserve’ is als volgt:

 2009 2008

 SRD SRD

  

Terreinen 3.073.058 800.549

Gebouwen 2.353.716   797.520

Stand per 31 december 5.426.774 1.598.069

                                                 Toelichting op de balans per 31 december 2009
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Voorzieningen

Pensioenvoorziening

Voorziening latente belastingver-

plichtingen

Langlopende schulden

De post voorzieningen is als volgt te specifi ceren:

 2009 2008

 SRD SRD

   

Pensioenvoorziening 455.006 457.880

  

   

Voorziening latente belastingverplichting 2.058.909 448.606

   

Overige voorzieningen:  

Milieu 91.000 91.000

Garantie schilderwerken    50.000     10.438

 141.000 101.438

  

 2.654.915 1.007.924

Het verloop van deze voorziening is als volgt:

   

Stand per 1 januari 457.880 478.829

Uitkering onverzekerd pensioen -74.026 -62.274

Toevoeging   71.152   41.325

Stand per 31 december 455.006 457.880

De voorziening latente belastingverplichtingen heeft betrekking op de herwaardering van de drie 

bedrijfsgebouwen en sinds 1 januari 2009 ook op de herwaardering van één der terreinen. 

Het verloop van de latente belastingverplichtingen is als volgt:

 2009 2008

 SRD SRD

  

Stand per 1 januari 448.606 487.736

Latente belasting over herwaardering onroerend 

goed in boekjaar 1.734.484 -

Vrijval wegens afschrijvingen   -124.181  -39.130

Stand per 31 december  2.058.909  448.606

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 en kantoorruimte op dit terrein. Er is een grace 

period op afl ossingen overeengekomen tot medio 2011. Het rentepercentage is in het verslagjaar 

gewijzigd van 12 naar 11 per jaar. Het saldo ultimo verslagjaar bedraagt SRD 1.818.297.
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Kortlopende schulden

Crediteuren

Inkomstenbelasting

Overige schulden en overlopende 

passiva

De crediteuren zijn als volgt te specificeren: 2009 2008

 SRD SRD

   

Lokale crediteuren 175.512 -36.249

Buitenlandse crediteuren 3.002.360 1.551.759

 3.177.872 1.515.510

Deze post betreft uitsluitend de uitstaande inkomstenbelastingverplichting van de vennootschap. 

De berekening van de inkomstenbelasting over 2009 is gebaseerd op het belastingtarief van 36% 

(2008: idem).

Het verloop van de inkomstenbelasting is als volgt:

 2009 2008

 SRD SRD

  

Stand per 1 januari 425.013 768.435

Belasting over boekjaar  1.747.590 1.290.344

Afdracht belasting over boekjaar -1.152.000 -865.332

Afdracht belasting over vorig boekjaar   -425.013   -768.434

Stand per 31 december    595.590    425.013

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: 

Te betalen dividend en dividendbelasting 2.321.774 2.454.542

Te betalen personeelskosten  608.163 539.941

Royalties en subdealers premie 180.000 412.321

Te betalen overige belastingen aan de fiscus 393.185 321.671

Accountants- en advieskosten 126.480 115.000

Overige schulden      68.329     51.703

 3.697.931 3.895.178

                                                 Toelichting op de balans per 31 december 2009

In tegenstelling tot het gestelde in de overeenkomst is de aan de bank verschuldigde rente over het 

gedisponeerde kredietbedrag niet meer als onttrekking aangemerkt maar zijn deze ten laste van de 

werkrekening gebracht in het verslagjaar. 
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De omzet is als volgt opgebouwd:

 2009  2008

 SRD SRD SRD SRD

Verkopen 

Gereed product 30.008.789  27.302.869 

Verf (import) 1.464.969  557.881 

Schilderbenodigdheden en diverse 1.242.164  1.188.027 

Emballage     123.607       125.250 

Bruto-omzet  32.839.529  29.174.027

Kortingen  -3.441.816   -2.830.457

Netto-omzet  29.397.713  26.343.570

De post betreft de verbruikte grondstoff en ten behoeve van de eigen verfproductie alsook de kost-

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

De post is als volgt te specifi ceren:

 2009 2008

 SRD SRD

  

Grondstoff en voor de vervaardiging van 

diverse verfproducten 15.174.646 16.304.554

Kostprijs verkopen verf (import) 756.718 347.863

Kostprijs verkopen schilderbenodigdheden 379.392 486.692

Kostprijs verkopen verf materialen 351.470 374.751

Kostprijs verkopen overige               -            447

 16.662.226 17.514.307

De personeelskosten zijn als volgt samengesteld:

 2009 2008

 SRD SRD

  

Lonen, salarissen, gratifi caties en toelagen 3.377.036 2.880.804

Pensioenlasten 84.454     39.719

Overige sociale lasten 379.345 303.791

Overige personeelskosten      223.360      98.544

 4.064.195 3.322.858

 

Gemiddeld aantal personeelsleden           64             55

Netto-omzet 

Grondstoff en 

Personeelskosten

                                           Toelichting op de Winst-en Verliesrekening
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Overige sociale lasten

Overige personeelskosten 

Afschrijvingen 

Overige bedrijfskosten

De cijfers 2008 zijn ter wille van de vergelijkbaarheid met 2009 aangepast aan de rubricering in het 

verslagjaar. In dit verband zijn er verschuivingen tussen  de posten ‘overige bedrijfskosten’ en met 

name van de overige algemene kosten naar  ‘personeelskosten’. Deze herrubricering heeft geresul-

teerd in een verhoging van het saldo van de post ‘personeelskosten’ in 2008  met SRD 105.102 van 

SRD  3.217.757 naar SRD 3.322.858.

De overige sociale lasten betreffen voornamelijk medische kosten en premiekosten medische 

verzekering ad SRD 337.145 (2008: SRD 268.240). 

Deze kosten betreffen in het verslagjaar de kosten voor consumptie bij overwerk en kosten voor 

werkkleding/schoeisel. Daarnaast worden vanaf het verslagjaar diverse personeelsgerelateerde 

kosten, zoals kerstwaardebonnen ook onder deze post opgenomen, terwijl die in voorgaande 

periode onder de post overige bedrijfskosten werden opgenomen. 

De afschrijvingslasten zijn als volgt te specificeren:

 2009 2008

 SRD SRD

   

Bedrijfsgebouwen 374.545 118.898

Niet-bedrijfsgebonden gebouw 935 935

Machines en inventaris 243.198 178.608

Transportmiddelen   84.889   89.784

 703.567 388.225

Deze kosten kunnen als volgt worden gecategoriseerd:

 2009 2008

 SRD SRD

   

Operationele bedrijfskosten 529.556  502.911

Huisvestingskosten 549.423 346.366

Kantoorkosten   211.421 196.034

Transportkosten 108.289 85.991

Algemene kosten 1.254.301    924.299

 2.652.990 2.055.601

     

                                                          Toelichting op de Winst-en Verliesrekening       
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Financiële baten en lasten

 Belastingen

Deze kosten kunnen als volgt worden gespecifi ceerd:

 2009 2008

 SRD SRD

Interestlasten, bankkosten en ~provisie -265.634 -68.277

Interestbaten 12.455 23.440

Koerswinst/(~verlies)  -40.062 292.466

Saldo fi nanciële baten/(lasten) -293.241 247.629

De post ‘interestlasten, bankkosten en ~provisie’ betreft onder meer provisiekosten uit hoofde van 

betalingsverkeer-transacties alsook van dividendtransacties ten behoeve van de vennootschap en 

interestlasten uit hoofde van een kredietfaciliteit opgenomen ten behoeve van de aankoop van 

een terrein en de bouw van een verff abriek. De interestlasten in het verslagjaar bedroegen SRD 

226.440 en zijn vanwege het “on hold” plaatsen van de bouwactiviteiten in het verslagjaar ten laste 

van de exploitatie verwerkt.

De koersverschillen ontstaan uit hoofde van afwikkeling van transacties in vreemde valuta, als-

mede waarderingsverschillen van de vreemde valuta posten ultimo het boekjaar.

De belastingen zijn als volgt opgebouwd:

 2009 2008

 SRD SRD

Inkomstenbelasting 1.747.590 1.290.344

Vrijval latente belastingverplichting -121.181     -39.130

 1.623.409 1.251.214

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

houdend met fi scaal vrijgestelde posten respectievelijk met fi scaal geheel of gedeeltelijk niet-af-

trekbare kosten. De inkomstenbelasting is 36% van het fi scaal belastbaar resultaat  SRD 4.854.417 

(2008: SRD 3.584.290).
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                                                                                             Overige gegevens

1. Accountantsverklaring 

Verantwoordelijkheid van het 
bestuur

Verantwoordelijkheid van de
 accountant

Oordeel

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2009 van VAROSSIEAU SURINAME N.V., te 
Paramaribo, bestaande uit de balans per 31 december 2009, de winst- en verliesrekening over 
2009 en het kasstroomoverzicht over 2009 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 
financiële verslaggeving. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren 
en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en ge-
trouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkin-
gen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevatten, het kiezen en toepassen van 
aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving 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 controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werk-
zaamheden 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 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 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 2009 en van het resultaat over 
2009 in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslag-geving.

Hoogachtend,
BDO Assurance N.V.
Namens deze

drs. R. Abrahams RA
Partner
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2  Statutaire bepalingen winst

     bestemming

3.  Vaststelling jaarrekening

     2008

4. Winstbestemming 2009

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 24 juni 2009 de jaarrekening 2008 vastge-

steld en de onderstaande winstbestemming 2008 goedgekeurd. 

   

 2008

 SRD

 

Cash dividend á SRD 2,60 per aandeel 1.759.961

Toevoeging algemene reserve    464.421

 2.224.382

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders  die gehouden zal worden ter vaststelling van 

de jaarrekening 2009 zal het onderstaande voorstel van de Raad van Commissarissen en het Ma-

nagement inzake de bestemming van het nettoresultaat van 2009 ad SRD 2.886.063 ter goedkeu-

ring worden voorgelegd: 

 2009

 SRD

 

Cash dividend á SRD 2,20 per aandeel 1.489.198

Toevoeging algemene reserve    1.396.865

 2.886.063

Dit winstbestemmingsvoorstel is in de balans per 31 december 2009 verwerkt. In 2009 is geen inte-

rim dividend uitgekeerd. 

 



Familyday 17 september  Overbridge
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                                                                                            Vijf jaren kerncijfers

 2009 2008 2007 2006 2005

       

 

 29.398 26.344   21.583    18.711    17.477 

 2.886 2.224     2.022      1.469         898 

 

 68 68          68           35           35 

 12.032 6.586     6.122      5.729      4.251 

       

       

  

 17,76 9,72 9,05 16,52 12,25

       

    

 2,20 2,60 2,36 0,80 0,80

  

 16,60 16,60 16,00 9,00 9,00

       

  

 2.232 2.064 2.131 2.030 2.054

       

   

 27.034 24.567 19.970 17.480 16.385

       

 2.643 2.441 2.115 2.013 2.083

((x  SRD 1000)

 

Omzet 

 

Nettowinst

 

Aandelenkapitaal

 

Eigen vermogen

Intrinsieke waarde per

aandeel van nominaal 

SRD 0.10

 

Dividend in Surinaamse

dollars 

 

Beurskoers (in SRD)

 

Omzet eigen

fabricaat verf (x 1000 kg)

 

Omzet eigen

productie (x SRD 1000)

 

Productie (x 1000 kg)
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3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0                                                

                                               2005                  2006                   2007                   2008                  2009

       Omzet                         16.385              17.480                19.970                24.567                27. 034

                                                

 2005 2006 2007 2008 2009

     Afzet in kg 2.054 2.030   2.131 2.429 2.627

     Productie in kg 2.083  2.013 2.115 2.443 2.633

                                                           Grafische weergave omzet en afzet

Omzet eigen fabrikaat verf 2005 - 2009  (x SRD 1.000)

Afzet en productie 2005 - 2009 (x 1.000 KG)


