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Varossieau: Groei, Leiderschap, Innovatie

Varossieau Suriname is de leider op coating-gebied in Suriname. Varossieau produceert 

en verkoopt Historex verf en is tevens leverancier van Progold schilders benodigdhe-

den, Sigma Coatings Industriële en Marine verven, Rambo verven speciaal voor de be-

handeling van hout en Deltron autolakken.

Het bedrijfscomplex is gevestigd aan de Mastanaweg in Paramaribo, bestaande uit een 

productiehal, magazijnen, kantoorgebouw en de hoofdwinkel.

Varossieau is een moderne, op groei gerichte organisatie, die steeds nieuwe technieken 

en oplossingen aanbiedt. De organisatie bestaat uit 60 werknemers en heeft in 2013 

bijna SRD 45 Miljoen omgezet. Deze omzet wordt in Suriname gerealiseerd via 4 eigen 

winkels, 150 sub-dealers verspreid over Suriname en 150 professionele gebruikers. 

Voor het zusterbedrijf in Frans Guyana produceert en levert Varossieau onder “private 

label” terwijl de Guyanese markt ook betreden zal worden.

Varossieau is sinds 2007 onderdeel van PPG industries, gevestigd in Pittsburg, VS. PPG is 

een wereldwijde leider op haar markten in coatings, glas en geavanceerde chemicaliën.

 

Profiel
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De Raad van Commissarissen rapporteert met genoegen over haar taken in 2014. Deze taken zijn 

vastgelegd in de statuten van de firma, de regels van de moedermaatschappij PPG en de nationale 

regelgeving in Suriname.  De Raad adviseert de directie en houdt toezicht op het uitgevoerde 

beleid zoals o.a. vastgelegd in het budget. De Raad wordt uitvoerig gerapporteerd met betrekking 

tot de financiële huishouding van het bedrijf. Overige belangrijke ontwikkelingen worden zowel 

mondeling als schriftelijk aan de Raad c.q. de individuele Raadsleden voorgelegd. De Raad heeft in 

2014 twee maal vergaderd, in mei en in juni.

Ethisch verantwoord ondernemen is bij Varossieau, als onderdeel van PPG, een belangrijke lei-

draad bij het uitvoeren van het beleid. De waarden en normen zijn als bedrijfscode vastgelegd in 

de PPG Global Code of Ethics. Hier is een samenvatting van de Code opgenomen.

‘PPG staat bekend als een eerlijke en betrouwbare organisatie, waar ook ter wereld wij actief zijn. 

Wij beschouwen dit als een belangrijk bezit en middel om ons te onderscheiden van de concurren-

tie. Om deze unieke positie te behouden, is het van groot belang dat iedereen binnen PPG onze 

bedrijfswaarden of bedrijfscode kent, begrijpt en eraan voldoet.

Ondanks de groei van ons bedrijf zijn onze waarden onveranderd gebleven. De bedrijfscode, 

vastgelegd in de PPG Global Code of Ethics, vormt zelfs de leidraad in ons beleid: of we nu markten 

veroveren, bedrijven overnemen of onze activiteiten uitbreiden. Het is dus van cruciaal belang 

dat alle medewerkers zich houden aan de (wettelijke) eisen en regels die van invloed zijn op ons 

bedrijf en onze activiteiten, overal en in elke situatie.

We doen de goede naam van ons bedrijf tekort als we onze gedragscode niet kennen of als we 

deze niet in de praktijk brengen. Onze reputatie is immers niet alleen afhankelijk van ons handelen 

als leverancier van kwaliteitsproducten en -diensten, maar ook van onze integriteit en ethische 

normen. Ons zakelijke succes is voor een groot deel afhankelijk van de inspanningen van elke PPG 

medewerker om onze reputatie te beschermen en versterken bij klanten, leveranciers, overheids-

functionarissen en overige relaties.

De PPG Global Code of Ethics bevat de richtlijnen voor een goede bedrijfsvoering van PPG. 

De code is een leidraad voor onze samenwerking bij het behalen van onze gemeenschappelijke 

doelstellingen: producten en services leveren die voldoen aan de behoeften van onze klanten én 

van de maatschappij in het algemeen. Wij bieden alle medewerkers een veilige en gezonde werk-

omgeving en onze aandeelhouders een goed rendement op hun investering. 

Met onze PPG Global Code of Ethics dragen we bij aan welvaart en welzijn van respectievelijk elk 

land en elke gemeenschap waarbinnen we werkzaam zijn’.

 

Het beleid van Varossieau is gericht op continue groei. Het strategisch beleid wordt vastgelegd 

in een lange termijn planning met een voortschrijdende horizon van 5 jaren, waarbij telkens het 

eerstvolgende jaar in detail wordt vastgelegd en als budget wordt gepresenteerd. Belangrijke be-

leidspunten voor de komende vijf jaren zijn het jaarlijks introduceren van tenminste 2 producten 

Algemeen 

Ethisch verantwoord ondernemen

Strategisch beleid

Verslag van de Raad van Commissarissen  
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of productlijnen, het betreden van de Guyanese markt en het consolideren van de positie op de 

lokale markt. EHS (Environment, Health and Safety) is eveneens een belangrijk beleidspunt.

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

voorgelegde jaarstukken over 2014, alsmede met het door haar uitgebrachte verslag over de gang 

van zaken en het gevoerde beheer.

De jaarrekening 2014 is door BDO Assurance NV gecontroleerd en is voorzien van een goedkeu-

rende controleverklaring, die in dit verslag is opgenomen. Wij mogen u voorstellen uw goedkeu-

ring aan deze jaarstukken te hechten.

De winst vóór belasting bedroeg SRD 8.421.531. Na aftrek van de inkomstenbelasting ad 

SRD 3.031.751 rest er een bedrag van SRD 5.389.780 aan netto resultaat.Wij kunnen ons verenigen 

met het voorstel van de directie om een contant dividend uit te keren van SRD 5,00 per aandeel 

van nominaal SRD 0,10, resulterend in een totaal bedrag van  SRD 3.384.540. Het resterend bedrag 

ad SRD 2.005.240 stellen wij voor toe te voegen aan de algemene reserve.

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

loyaliteit in het afgelopen jaar.

Paramaribo, 11 mei 2015

De heer drs. S. Smit -  President commissaris

De heer O. Bouin -  Commissaris

De heer F. Cieur -  Commissaris

Mevrouw  S. Heyberger -  Commissaris

Mevrouw Mr. M. Vos -  Commissaris

In het verslagjaar is het management van de vennootschap gevoerd door:

De heer R.G. Dwarkasing, Managing Director

De heer B.A. van Leeuwaarde, Deputy Director 

De heer D.P. Touw Ngie Tjouw, Finance Manager 

Mevrouw E. Kleine, EHS Manager

Mevrouw R. Leeflang-Tower, Office Manager

De heer E. Hennep, Operations Manager

Jaarstukken en voorstel 

winstbestemming

Raad van Commissarissen

Directie en Management

Verslag van de Raad van Commissarissen  
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Algemeen

Het bedrijf

De Surinaamse economie liet in 2014 een groei zien van iets meer dan 3%, min of meer gelijk aan 

de groei van de wereldeconomie. De in 2013 ingezette daling van de wereldmarktprijzen voor 

Suriname’s voornaamste mijnbouwproducten, olie en goud, zette zich voort in 2014. Dit leidde 

tot een verdere afname van de overheidsinkomsten en als gevolg daarvan het uitstellen van grote 

investeringen. Aangezien de inkomsten uit aardolie en goud voornamelijk uit US Dollars bestaan, 

ontstond er ook een krapte op de valutamarkt met als gevolg een sterke stijging van de US Dollar 

koers op de vrije markt. De inflatie over 2014 lag met 3,9% (voorlopige cijfers ABS) beduidend hoger 

dan een jaar daarvoor met 0,6%

Verkoop en marketing

De in 2013 geïntroduceerde autolakken van het merk Deltron zijn een groot succes geworden. 

Onze Industriële en Maritieme lijn van het merk Sigma Coatings deed het wederom beter dan het 

jaar daarvoor, voornamelijk door een aantal grote industriële projecten in 2014. De afzet van eigen 

productie bleef enigszins achter ten opzichte van 2013, veroorzaakt door aanvoerproblemen van 

grondstoffen in het eerste kwartaal van het jaar. In november en december was er sprake van ver-

traagde aanvoer van verpakkingsmateriaal.

Operations

De aan Operations (Productie, Logistiek en Procurement) gestelde eisen om veilig en efficiënt te 

werken zijn steeds verder aangescherpt. Dit vergde niet alleen technische maar ook organisatori-

sche aanpassingen. Er is veel aandacht besteed aan het bewustwordingsproces en het aanleren van 

andere werkmethoden, middels trainingen en ‘safety talks’.

EHS (Environment, Health and Safety) 

In 2014 heeft zich één incident voorgedaan waarbij de productie voor enkele uren werd stilgezet. In 

september vond er een ‘spill’ plaats van 400 liter Ammonia. Door materiaalmoeheid brak een kraan 

van een opslag container af tijdens het afsluiten. Het gebouw werd onmiddellijk conform de richt-

lijnen geëvacueerd. De brandweer werd ingeschakeld om de gemorste ammonia met bluswater te 

verdunnen. Zij maakten daarbij gebruik van onze blusinstallatie, die uitstekend functioneerde. Er 

deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Voor het opruimen achteraf werd een schoonmaak-

bedrijf ingehuurd die de nacht heeft doorgewerkt zodat de productie de volgende dag normaal 

kon plaatsvinden.

Verslag van de Directie
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Omzet

Verslag van de Directie

De netto omzet bleef op hetzelfde niveau als 2013, nl. SRD 44,5 mln.

Relatieve omzet naar product 2014 2013

 % %

1.  Varossieau verfproducten 86,3 86,3

2.  Andere merken 10,2 11,0

3.  Schilderbenodigdheden  3,4  2,5

4.  Verpakkingsmateriaal  0,1 0,2

 100,0 100,0

Relatieve omzet per afzetkanaal   

   

1.  Varossieau  filialen 36,0 32,0

2.  Sub-dealers 59,0 58,7

3.  Overigen via Engros 5,0  9,3

 100,0 100,0

Het resultaat

De kosten lieten een  daling zien van SRD 0,4 mln. van SRD 36,5 mln. in 2013 naar SRD 36,1 

mln. in 2014; een afname  van 1,1%. Hier ligt voornamelijk de daling van de  grondstofkosten 

met SRD 0,8 mln. als oorzaak aan ten grondslag. De personeelskosten lieten een stijging van 

SRD 0,3 mln. zien. De overige kostenposten zorgden samen voor een toename van SRD 0,1 

mln. Het netto resultaat is toegenomen met 1,4 mln. van SRD 4,0 mln. in 2013 naar SRD 5,4 

mln. in 2014; een toename van 12,1%. 

Financiële positie

Het werkkapitaal bedroeg per ultimo 2014 SRD 0,8 mln. (2013: SRD -2,4 mln.): een toename van 

SRD 3,2 mln. Het saldo liquide middelen bedroeg per ultimo 2014 SRD 6,7 mln. (2013: SRD 5,0 mln.): 

een toename van 35%.

Personeel

Per 31 december 2013 waren er in het bedrijf 61 personen in vaste dienst werkzaam, onder wie      

17 vrouwen en 44 mannen.

In 2014 traden er 5 personen bij onze onderneming in dienst, te weten, de heer L. Jubitana, de heer 

R. Pavion, de heer J. Adipi, de heer J. Kortstam en mevrouw V. Moeljoredjo.

Voorts traden er 7 medewerkers, van wie 5 op eigen verzoek en 1 vanwege het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd, uit dienst.
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Verslag van de directie

Vooruitzichten

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

35-jarig dienstverband:  mevr. M. Kasim-Madahjar en dhr. S. Moertasan

15-jarig dienstverband:  dhr. G. Moesan                                             

12 ½ -jarig dienstverband: mevr. F. Eiflaar-Haselhoef

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

De eerste vier maanden van 2015 zijn wat resultaat betreft goed geweest. Hoewel het moeilijk in te 

schatten is wat de invloed van de uitslag van de algemene verkiezingen op 25 mei 2015 op koop-

gedrag van de markt zal zijn, zien wij 2015 positief tegemoet. De geplande grote mijnbouw investe-

ringen van Surgold in het Merian goudproject en het door Staatsolie produceren van importvervan-

gende brandstoffen zullen een positieve invloed hebben op onze economie.  

Paramaribo, 11 mei 2015 

R.G. Dwarkasing

Managing Director
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ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Grond en gebouwen

Machines en inventarissen

Transportmiddelen

Onderhanden investering

VLOTTENDE ACTIVA

      

Voorraden 

Vorderingen 

Debiteuren

Inkomstenbelasting

Overige vorderingen en 

overlopende activa

Liquide middelen       

Totaal activa 

239.535

 

22.382.448

6.399.837

3.648.305

6.744.375

39.414.500

 

324.076

22.859.575

8.768.418

7.230.743

4.985.722

44.168.534

  

18.672.385

3.673.057

514.133

-

4.640.742

1.731.877

     858.124

 

 

18.372.266

3.322.024

413.080

275.078

                

3.055.157

-

593.148

               

20132014

 SRD SRD     SRD  SRD  

Paramaribo, 11 mei 2015     

R.G. Dwarkasing 

Managing Director

Na resultaatbestemmingBalans per 31 december 2014
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PASSIVA

 

 67.691

10.983

5.355.420

11.850.381

2.185.581

533.656

       82.412

5.635.546

7.954.749

742.487

  4.995.594

 

 

15.279.235

2.790.327

-

26.098.972

 

44.168.534

Eigen vermogen

Geplaatst en gestort kapitaal

Agio 

Herwaarderingsreserve

Algemene reserve

Voorzieningen

Latente belastingverplichtingen

Pensioenvoorziening

Overige voorzieningen

Kortlopende schulden

Schulden aan groepsmaatschappijen

Crediteuren

Inkomstenbelasting

Overige schulden en overlopende passiva 

Totaal passiva

 

67.691

10.983

5.374.330

9.826.231

2.207.516

533.278

     49.533

-

9.470.370

10.708.878

419.368

5.500.356

 

Paramaribo, 11 mei 2015

Raad van Commissarissen:

De heer drs S. Smit  -  President commissaris (per mei 2014)

De heer O. Bouin  -  Commissaris

De heer F. Cieur  -  Commissaris (per juni 2014)

Mevrouw S. Heyberger  -  Commissaris (per juni 2014)

Mevrouw Mr. M. Vos  -  Commissaris

               2013                              2014

 SRD SRD  SRD SRD

17.284.475

 

 

 

 

2.801.649

 

 

 

19.328.376

39.414.500 
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43.161.892

36.092.845

7.069.047

  1.352.484

8.421.531

-3.031.751

  5.389.780

 

 

44.229.900

36.479.950

7.749.950

-1.489.468

6.260.482

-2.253.773

 4.006.709

    

44.528.834

-579.392

     280.458

   24.276.311

6.769.232

1.130.403

  4.304.004

 

44.556.519

-572.053

    -822.574 

    23.478.813

      7.030.380

      1.084.883

  4.498.769

Netto-omzet 

Royalty’s

Mutatie gereed product en half-

fabrikaten

Som der bedrijfsopbrengsten

Grondstoffen

Personeelskosten

Afschrijvingen

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en (lasten)

Resultaat voor belastingen

Belastingen

Netto resultaat

     20132014

                             SRD                                             SRD                             SRD                                             SRD

Paramaribo, 11 mei 2015

Managing Director

R. G. Dwarkasing
Raad van Commissarissen

De heer drs S. Smit - President commissaris

De heer O. Bouin - Commissaris

De heer F. Cieur - Commissaris (juni 2014)

Mevrouw S. Heyberger - Commissaris (juni 2014)

Mevrouw Mr. M. Vos - Commissaris

Winst- en Verliesrekening 2014
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Kasstroom uit operationele activiteiten   

Bedrijfsresultaat 

Afschrijvingen

Cash flow 

Veranderingen in werkkapitaal:

Afname / (toename) voorraden 

Afname / (toename) debiteuren en overige vorderingen

(Afname) / toename  schulden aan groepsmaatschappijen

(Afname) / 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 

Toename overige voorzieningen

(Afname) schulden aan kredietinstellingen

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Netto kasstroom 

Koersverschillen     

Toename /(afname) geldmiddelen 

Saldo liquide middelen voorgaand boekjaar  

Saldo liquide middelen lopend boekjaar 

 

7.749.950

  1.130.403

8.880.353 

-1.837.602

-562.036

6.024.737

  4.360.901

16.866.353

54.145

-872.795

 -2.987.950

 13.059.753

    -809.649

    -809.649

-2.843.014

-27.500

22.033

  -9.846.666

-12.695.147

-445.043

     -670.818

-1.115.861

   6.101.583

   4.985.722

 

7.069.047

  1.084.883

8.153.930 

2.368.581

1.850.561

-3.834.824

-3.258.890

5.279.358

34.697

-412.841

   -998.691

 3.902.523

   -523.218

   -523.218

-3.384.540

378

32.879

               -

-3.351.283

28.022

 1.730.631

1.758.653

  4.985.722

  6.744.375

2014                                          2013

               SRD                                             SRD

Kasstroomoverzicht 2014 (volgens de indirecte methode)
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Overzicht van belangrijke waarderingsgrondslagen

ALGEMEEN

Vorderingen en verplichtingen in vreemde valuta worden op balansdatum in principe omgerekend 

tegen de koers per balansdatum volgens de koersnotering van de Centrale bank van Suriname. 

Deze is voor USD 1 = SRD 3,350 (2012: USD 1= SRD 3,350) en Euro 1 =  SRD 4,617 (2012: Euro 1 = 

SRD 4,426). 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. 

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het management uit te gaan van bepaalde beoorde-

lingen, schattingen en aannames die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen en de 

gerapporteerde omvang van activa en passiva, baten en lasten. De schattingen in de jaarrekening 

hebben onder andere betrekking op de afschrijvingen en restwaarden van de materiële vaste ac-

tiva, de herwaardering van het onroerend goed, voorziening op incourante voorraden, voorzienin-

gen op debiteurenvorderingen, voorziening garantieschilderwerken en voorziening onderstanden. 

De schattingen en bijbehorende veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringcijfers en op diverse 

andere factoren die onder de heersende omstandigheden aannemelijk worden geacht. Deze facto-

ren vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van de activa en passiva. Deze informatie 

is niet zonder meer uit andere bronnen beschikbaar. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken 

van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden doorlopend 

geëvalueerd. Schattingswijzigingen worden verantwoord in de periode waarin de schatting is her-

zien indien de aanpassing alleen van invloed is op die periode, of in de periode waarin de schatting 

is herzien en in toekomstige periodes, indien de aanpassing van invloed is op zowel de huidige als 

toekomstige periodes.

Voor zover de wijze van rubricering en detaillering in 2014 van posten van de balans en resultaten-

rekening over 2014 afwijkt van die van 2013 zijn de ter vergelijking opgenomen cijfers aangepast. 

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

tijen aan te merken:

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

 ductie van verfstoffen en via één van haar dochterondernemingen, genaamd United Interna- 

 tional Business N.V., in het bezit van een meerderheidsbelang in Varossieau. PPG-Industries   

 participeert binnen de Raad van Commissarissen.

•	 Assuria	Beleggingsmaatschappij	N.V.,	als	belangrijke	aandeelhouder	participerend	binnen	de		

 Raad van Commissarissen. De pensioenverzekeringen alsook medische verzekering, zijn bij   

 respectievelijk Assuria Levensverzekering N.V. en Assuria Medische Verzekering N.V. onder ge- 

 bruikelijke voorwaarden en tarieven ondergebracht.

 

Grondslagen van 

valuta-omrekening

Schattingen en onzekerheden

Vergelijkende cijfers

Verbonden partijen

Toelichting op de jaarrekening 2014 
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, 

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- of vervaardigingsprijs. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Het afschrijvingspercentage is als volgt weer te geven:

Software : 20%

De bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen actuele waarde. De actuele waarde, 

zijnde de vervangingswaarde of lagere bedrijfswaarde, wordt bepaald op grond van taxaties van 

deskundigen, waarbij rekening wordt gehouden met technische en economische ontwikkelingen. 

Waardevermeerderingen van bedrijfsgebouwen en terreinen worden opgenomen in de herwaar-

deringsreserve, rekening houdend met latente belastingverplichtingen, opgenomen onder de post 

‘voorziening voor latente belastingverplichtingen’.

Over waardevermeerderingen van de bedrijfsterreinen wordt geen rekening gehouden met latente 

belastingverplichtingen, met uitzondering van de herwaardering van het terrein aan de van ’t Ho-

gerhuysstraat in verband met verkoop ervan binnen afzienbare tijd.

De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met een 

lineaire afschrijving.

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 : 3,33% - 5 %

Machines en inventarissen : 5% - 20%

Transportmiddelen : 20%

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

ele 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.

 

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen

Toelichting op de jaarrekening 2014
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De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op 

de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk 

is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaar-

deerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Voorziening latente belastingverplichtingen

De voorziening voor latente belastingverplichtingen wordt berekend over tijdelijke verschil-

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

belastingtarief. 

Pensioenvoorziening

De pensioenvoorziening betreft niet contractueel toegekende aanvullingen op verzekerd pensioen 

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

voorziening wordt door middel van een vereenvoudigde berekening geschat, waarbij er rekening 

wordt gehouden met leeftijd en sterftekans.

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

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 derden 

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

De royalty’s 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 en halffabricaten betreft de toe- of afname van de voorraad ge-

produceerde verfsoorten inclusief product in bewerking ten opzichte van het begin van het boek-

jaar. Als de voorraad toeneemt, vindt er bijtelling plaats onder omzet als compensatie van de lasten 

voor de productiekosten. Als de voorraad afneemt vindt er aftrek plaats omdat voor de betreffende 

verkoop geen productiekosten zijn gemaakt. 

 

Voorzieningen

Overige activa en passiva

Netto-omzet

Royalty’s

Mutatie gereed product

Toelichting op de jaarrekening 2014
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De mutatie wordt onder omzet opgenomen om een betere weergave te geven van het bedrijfs-

volume, die zowel bestaat uit verkoop als uit productie. Dus de opbrengsten worden vermeerderd 

met de productie die nog niet tot verkoop heeft geleid en verminderd met de afname van de voor-

raad omdat die productie betreft in een vorige periode.

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

jaar, waarbij rekening wordt gehouden met tijdelijke verschillen tussen de winstberekening vol-

gens de jaarrekening en de fiscale winstberekening. 

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Koersverschillen inzake geldmiddelen en transacties in vreemde valuta worden afzonderlijk in het 

kasstroomoverzicht getoond.

Betaalde inkomstenbelasting en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit 

operationele activiteiten. Betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit finan-

cieringsactiviteiten.

Belastingen
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Materiële vaste activa 

Aanschafwaarde 1-1

Investeringen 

Aanschafwaarde 31-12

Cumulatieve afschrijvingen 1-1

Afschrijvingen  boekjaar

Cumulatieve afschrijvingen 31-12

Boekwaarde op basis van 

aanschafwaarde 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 31-12-2013

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

SRD

12.404.738

       73.137

 12.477.875

-972.820

    -345.022

-1.317.842

11.160.033

9.144.652

-1.904.188

7.240.464

-

     -28.231

7.212.233

18.372.266

18.672.385

SRD

6.521.754

     175.003

6.696.757

-2.848.697

    -526.036

-3.374.733

  3.322.024

-

               -

-

-

                -

-

-

  3.322.024

  3.673.057

  SRD

20.136.273

     523.218

20.659.491

-4.517.165

    -972.111

-5.489.276

15.170.215

9.144.652

 -1.904.188

7.240.464

-

     -28.231

7.212.233

22.382.448

22.859.575

  SRD

19.326.624

     809.649

20.136.273

-3.500.849

-1.016.313

-4.517.162

15.619.111

8.758.374

-1.874.641

6.883.733

386.278

      -29.547

7.240.464

22.859.575

  SRD

-

 275.078

275.078

-

           -

-

275.078

-

           -

-

-

           -

275.078

           -    

    SRD

1.209.781

              -

1.209.781

-695.648

  -101.053

-796.701

    413.080

-

              -

-

-

               -

-

 

  413.080

514.133

Grond en

gebouwen

Machines en 

inventarissen

Totaal TotaalOnderhanden 

investering

Transport-

middelen 

2014 2013

De herwaardering van de filialen in 2013 is gebaseerd op een interne taxatie. In 2012 is het oude 
fabrieksgebouw getaxeerd door een externe taxateur, mede in verband met ter verkoopplaatsing 
van dit pand. Per 31 december 2014 bedraagt de boekwaarde van de herwaardering van de in 
gebruik zijnde terreinen en gebouwen respectievelijk SRD 4.091.465 en SRD 3.120.768 (2013: SRD 
4.091.465 respectievelijk  SRD 3.148.999). Het nieuwe fabrieks- en kantoorgebouw is per juli 2011 in 
gebruik genomen en de nieuwe hoofdwinkel per juli 2012 en heeft derhalve nog geen herwaarde-
ring plaatsgevonden.

In 2010 tot en met 2012 is de rente ad SRD 732.827 voortvloeiend uit de financiering van de aan-
koop van het terrein en de bouw van het fabrieks-, kantoorgebouw en nieuwe hoofdwinkel met 
vreemd vermogen geactiveerd. Een bijdrage aan N.V. Energiebedrijven Suriname ad SRD 339.550  
voor de aanschaf en plaatsing van diverse equipement in het transformatorstation om het nieuwe 
fabrieks- en kantoorgebouw van stroom te kunnen voorzien, is geactiveerd en wordt over 20 jaar 
afgeschreven.

Toelichting op de balans per 31 december 2014
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Voorraden 

Debiteuren

 De post voorraden is als volgt opgebouwd:   

             2014            2013

 SRD SRD

Grond- en hulpstoffen 3.870.517 3.742.736

Halffabrikaten 159          3.523

Gereed product en handelsgoederen 2.282.561 3.533.790

Goederen onderweg 246.600 1.488.369

 6.399.837 8.768.418

Grond- en hulpstoffen

Deze betreffen:  

Grondstoffen 3.354.061   3.647.660   

Emballage   752.792       571.183  

 4.106.853   4.218.843

 Af: voorziening incourante voorraden    -236.336   -476.107 

      3.870.517  3.742.736

Gereed product en handelsgoederen

Deze zijn als volgt opgebouwd:

Verf (eigen productie) 998.955  1.904.296 

Verf (import) 1.028.258 1.028.472 

Schildersbenodigdheden 444.066 747.268   

Diversen     44.821      30.574 

 2.516.100 3.710.610 

Af: voorziening incourante voorraden     -233.539   -176.820 

 2.282.561  3.533.790

De debiteuren zijn als volgt te specificeren:

Nominale vorderingen 3.094.116 4.796.315

Voorziening voor oninbare vorderingen    -38.959 -155.573

Debiteuren 3.055.157    4.640.742

Toelichting op de balans per 31 december 2014
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Inkomstenbelasting

Overige vorderingen en 

overlopende activa

Liquide middelen

 

Eigen vermogen

Toelichting op de balans per 31 december 2014

Deze post betreft uitsluitend de uitstaande bedragen inzake inkom-

stenbelasting over het boekjaar 2011  van de vennootschap

Het verloop van de inkomstenbelasting is als volgt:

Stand per 1 januari

Restitutie over boekjaar 2011

Stand per 31 december

Deze post kan als volgt nader worden gespecificeerd:

Vordering op groepsmaatschappij

Bestellingen onderweg

Vooruitbetaalde premies medische kosten

Vooruitbetaalde leasekosten

Bonuspremie leverancier 

Winstdeling levensverzekeringen

Waarborgsommen

Kantoorbenodigdheden

Personeelsvoorschotten en leningen

Overige vorderingen en vooruitbetalingen 

Liquide middelen

De liquide middelen zijn als volgt opgebouwd:

 

Kastegoeden

Banktegoeden

Gelden onderweg

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

  

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt SRD 100.000 verdeeld in 

1.000.000 aandelen, elk groot SRD 0,10. Ultimo 2014 zijn er 676.908 

aandelen geplaatst en volgestort. In het verslagjaar zijn er geen mu-

taties geweest in het aandelenkapitaal.

De herwaarderingsreserve betreft onder aftrek van de latente be-

lastingverplichtingen de meerwaarde van de materiële vaste activa.

2013

SRD

1.731.877

              -

1.731.877

53.625

281.208

135.454

25.460

11.390

189.998

60.509

44.224

12.025

  44.231

858.124

137.646 

4.815.780

4.953.426 

    32.296

4.985.722

2014

SRD

1.731.877

-1.731.877

-

54.535

16.657

115.216

-

-

180.000

60.963

52.867

58.313

  54.597

593.148

11.949

6.725.471

6.737.420

      6.955

6.744.375
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Herwaarderingsreserve

Algemene reserve

Voorzieningen

Toelichting op de balans per 31 december 2014

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

Stand per 1 januari

Realisatie ten gunste van de algemene reserve 

Toevoeging in verband met herwaardering

Stand per 31 december

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

Stand per 1 januari

Toevoeging resultaat boekjaar

Dividenduitkering boekjaar conform winstvoorstel

Directie en Raad van Commissarissen

Toename ten laste van de herwaarderingsreserve        

Toename ten laste van uitbreidingsreserve   

Interim dividend uitkering over 2014/2013

Stand per 31 december

De post voorzieningen is als volgt te specificeren:

Voorziening latente belastingverplichtingen

Pensioenvoorziening

Overige voorzieningen:

Garantie schilderwerken

2014

SRD

5.374.330

-18.910

              -

5.355.420

2014

SRD

9.826.231

5.389.780

-2.707.632

18.910

-

   -676.908

11.850.381

              

2.185.581

533.656

     82.412

82.412

2.801.649

2013

SRD

5.043.976

-18.910

   349.264

5.374.330

2013

SRD

9.185.088

4.006.709

-2.707.632  

     18.910

  64

   -676.908

 9.826.231

2.207.516

533.278

     49.533

49.533

2.790.327

De mutatie ‘realisatie ten gunste van de algemene reserve’ betreft de realisatie van de herwaarde-

ringsreserve van gebouwen door de jaarlijkse afschrijving over de meerwaarde van de gebouwen 

verkregen door herwaardering.
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Kortlopende schulden

Toelichting op de balans per 31 december 2014

Voorziening latente belastingverplichtingen

De voorziening latente belastingverplichtingen heeft betrekking op de herwaardering van de  be-

drijfsgebouwen en de herwaardering van één der bedrijfsterreinen, dat binnen afzienbare termijn 

verkocht zal worden. Indien de voorziening latente belastingverplichtingen ook over de herwaar-

dering van de overige bedrijfsterreinen zou worden gevormd, dan zou deze post met SRD 738.253 

(2013: SRD 738.253) toenemen. De herwaarderingsreserve zou voor hetzelfde bedrag afnemen.

Het verloop van de latente belastingverplichtingen is als volgt:

Stand per 1 januari

Toevoeging in verband met herwaardering

Vrijval wegens afwijking in afschrijvingen

Stand per 31 december 

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

Niet contractueel toegekende aanvullingen

Schulden aan groepsmaatschappijen

Lening PPG Finance B.V.

Kredietfaciliteit PPG Finance B.V.

Kredietfaciliteit United International Business N.V.

Pensioenvoorziening

De pensioenvoorziening betreft niet contractueel toegekende aanvullingen op verzekerd pensi-

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

Het pensioenplan, alias een lening van Assuria  betreffende financiering van pensioenaanspraken 

van het personeel voor de dekking waarvan een verzekeringsovereenkomst met Assuria Levens-

verzekering N.V. is afgesloten, is in 2012 geheel afgelost.

2014

SRD

2.207.516

              -

    -21.935

2.185.581

2014

SRD

533.656

2014

SRD

-

3.952.192

1.683.354

5.635.546

2013

SRD

2.201.986

         37.014

    -21.935

2.207.516

2013

SRD

533.278

2013

SRD

3.494.590

4.421.157

1.554.623

9.470.370

Op 1 oktober 2010 en 1 april 2013 is Varossieau Suriname N.V. twee leningsovereenkomsten met 

PPG Finance B.V. aangegaan, voor een maximale leensom van USD 1.000.000 respectievelijk Euro 

1.000.000. De USD lening met PPG Finance B.V. is in 2014 geheel afgelost. Op 1 april 2013 is even-

eens een leningsovereenkomst met United International Business N.V. afgesloten met een maxi-

male leensom van SRD 3.000.000.
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Toelichting op de balans per 31 december 2014

Voor alle 3 leningen gelden de volgende condities:

De maximale geldsom wordt beschikbaar gesteld voor een termijn van 5 jaar, tenzij de geldgeefster 

het eerder opvraagt:

•	 De	maximale	geldsom	wordt	niet	ineens	verstrekt	maar	zal	naar	gelang	er	behoefte	bestaat	in		

 kavels worden opgenomen door Varossieau;

•	 Elke	dispositie	heeft	een	eigen	vervaldatum	die	de	vervaldatum	van	de	hoofdsom	zijnde	de		 	

 termijn van 5 jaar niet zal overschrijden;

•	 Geldneemster	kan	te	allen	tijde	vroegtijdig	het	gehele	krediet	dan	wel	de	opgenomen	kavels		

 aflossen. Afgeloste kavels kunnen weer worden gedisponeerd;

•	 De	rentevoet	van	elke	dispositie	wordt	overeengekomen	en	is	gebaseerd	op	de	dan	geldende		

 interbank-rate verhoogd met een marge. De van toepassingzijnde marge zal jaarlijks door de  

 partijen worden beoordeeld teneinde aanpassingen daarin te maken.

 

Op deze leningen is het Nederlands recht van toepassing.

Crediteuren

De crediteuren zijn als volgt te specificeren:

Lokale crediteuren

Buitenlandse crediteuren

Onder de crediteuren betreft een bedrag ad SRD 7.022.215 (2013: 

SRD 7.842.363) een schuld aan groepsmaatschappij PPG.

 

Het verloop van de inkomstenbelasting is als volgt:

Stand per 1 januari

Belasting over boekjaar 

Afdracht belasting over boekjaar 

Afdracht belasting over vorig boekjaar 

Stand per 31 december

2013

SRD

209.507

10.499.371

10.708.878

2013

SRD

1.131.610

2.275.708

-1.856.340

-1.131.610

    419.368

2014

SRD

129.509

7.825.240

7.954.749

2014

SRD

419.368

3.053.686

-2.311.200

   -419.368

    742.486

Inkomstenbelasting

Deze post betreft uitsluitend de uitstaande bedragen inzake inkomstenbelasting over de boekjaren 

2013 en 2014 van de vennootschap. De berekening van de inkomstenbelasting over 2014 is geba-

seerd op het belastingtarief voor ondernemingen van 36%.



24

Jaar verslag Varossieau Suriname 2014



25

Jaar verslag Varossieau Suriname 2014

Toelichting op de balans per 31 december 2014

Overige schulden en overlopende passiva

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Te betalen dividend

Te betalen personeelskosten

Te betalen pensioenkosten 

Te betalen omzetbelasting

Premie sub-dealers

Accountantskosten

Consultancy- en advieskosten

Te betalen loonbelasting en AOV

Te betalen royalty’s

Te betalen huisvestingskosten

Te betalen kantoorkosten

Te betalen transportkosten

Dividendbelasting

Overige schulden

2014

SRD

2.962.335

852.071

-

330.592

171.500

115.596

100.000

241.409

54.379

58.500

35.098

-

25.116

     48.998

4.995.594

2013

SRD

2.923.341

1.070.132

256.388

442.277

171.900

155.574

-

237.309

65.854

41.500

49.703

56.500

28.151

       1.727

5.500.356
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Netto-omzet 

Grondstoffen 

Personeelskosten

 De omzet is als volgt opgebouwd:                                                    2014                                     2013

 SRD SRD SRD SRD

Verkopen

Gereed product 42.929.715  42.678.842 

Verf (import) 4.549.636  4.552.372

Schilderbenodigdheden en diverse 2.250.003  2.480.979

Emballage     43.315       56.735

Bruto-omzet  49.772.669  49.768.928

Kortingen  -5.216.150  -5.240.094

Netto-omzet  44.556.519  44.528.834

De post betreft de verbruikte grondstoffen  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 specificeren:

                     2014     2013

                                                                                                                                                   SRD                     SRD

Grondstoffen voor de vervaardiging van diverse verfproducten  19.378.498 20.657.782

Kostprijs verkopen verf (import)   2.273.932 1.839.861

Kostprijs verkopen schilderbenodigdheden en diversen   1.826.383   1.778.668

   23.478.813 24.276.311

De personeelskosten zijn als volgt samengesteld:

Lonen, salarissen, gratificaties en toelagen   5.553.839 5.633.174

Pensioenlasten   536.200 309.271

Overige sociale lasten   469.464 522.343

Overige personeelskosten    470.877 304.444

   7.030.380 6.769.232

Pensioenlasten

Een bedrag ad SRD 60.396 (2013: SRD 32.543) betreft een dotatie aan de pensioenvoorziening voor 

onderstanden. In 2014 is SRD 222.832 aan overrente ontvangen van de verzekringsmaatschappij 

inzake 2013. 

Overige sociale lasten

De overige sociale lasten betreffen voornamelijk medische kosten en premiekosten medische verze-

kering ad SRD 446.000 (2013: SRD 470.000). 

Toelichting op de Winst-en Verliesrekening 2014
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Afschrijvingen 

Overige bedrijfskosten

Financiële baten en (lasten)

Belastingen

De afschrijvingslasten zijn als volgt te specificeren:

Bedrijfsgebouwen

Machines en inventaris

Transportmiddelen

Software

Deze kosten kunnen als volgt worden gecategoriseerd:

Operationele bedrijfskosten

Huisvestingskosten

Kantoorkosten 

Transportkosten

Algemene kosten

Deze kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Interestlasten

Bankkosten en -provisie

Interestbaten

Administratieve Fee Deviezen Commissie

Koerswinst/(~verlies)

Saldo financiële (lasten)

De belastingen zijn als volgt opgebouwd:

Inkomstenbelasting over boekjaar

Vrijval latente belastingverplichting

2014

SRD

373.253

526.036

101.053

     84.541

1.084.883

748.689

1.036.842

574.855

322.446

1.815.937

4.498.769

-209.657

-85.321

34.697

-117.863

1.730.628

1.352.484

-3.053.686    

      21.935

-3.031.751

2013

SRD

401.288

530.948

  113.624

     84.543

1.130.403

801.617 

942.339

 393.794

360.917

1.805.337

4.304.004

-823.075

-49.720

54.145

-

   -670.818

-1.489.468

-2.275.708

      21.935

-2.253.773

De inkomstenbelasting is berekend op basis van de belastingtarieven van Suriname, rekening hou-

dend met fiscaal vrijgestelde posten respectievelijk met fiscaal geheel of gedeeltelijk niet-aftrekba-

re kosten. De inkomstenbelasting is 36% van het fiscaal belastbaar resultaat SRD 8.482.461.

Toelichting op de Winst-en Verliesrekening 2014
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Overige gegevens

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan:  de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Varossieau N.V.  

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Varossieau Suriname N.V. te Paramaribo ge-
controleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014, de winst- en verliesrekening over 
2014 en het kasstroomoverzicht met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

De directie 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 jaarverslag,  beide overeen-
stemming met de algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving. De directie is tevens ver-
antwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarreke-
ning mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenstemming met de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde con-
trolestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze 
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarreke-
ning 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 geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de ac-
countant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een 
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die 
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten 
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter 
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de ven-
nootschap.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede 
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbou-
wing voor ons oordeel te bieden.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermo-
gen van Varossieau Suriname N.V. per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming 
met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Paramaribo, 11 mei 2015

BDO Assurance N.V.

Namens deze
E.H. Pater AA      Drs. R. Abrahams RA
Senior Manager      Partner 

 

Verklaring betreffende de jaarrekening

Verantwoordelijkheid van de directie

Verantwoordelijkheid van de accountant

Oordeel betreffende de jaarrekening
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2.  Statutaire bepalingen winst-

     bestemming

3.  Vaststelling  jaarrekening 2013

4. Winstbestemming 2014

5. Management en Toezicht-

    houdend orgaan

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, in de volgende jaren geen winstuitkering geschiedt, zolang dit verlies niet is aangezuiverd. 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 27 juni 2014 de jaarrekening 2013 vastge-

steld en de onderstaande winstbestemming 2013 goedgekeurd 2013

 SRD

Cash dividend (676.908 aandelen ad SRD 5 per aandeel) 3.384.540

Reeds uitgekeerd als interim dividend (676.908 aandelen ad SRD 1) -676.908

Toevoeging aan de algemene reserve 1.299.077

 4.006.709

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

de jaarrekening  2014, zal het onderstaand voorstel van de Raad van Commissarissen en het Ma-

nagement inzake de bestemming van het netto resultaat van 2014 ad SRD 5.389.780 ter goedkeu-

ring worden voorgelegd:

 2014

 SRD 

Slot dividend á SRD 4,00 per aandeel 2.707.632

Toevoeging algemene reserve 2.682.148

 5.389.780

Dit winstbestemmingsvoorstel is in de balans per 31 december 2014 verwerkt. In 2014 is SRD 

676.908 (SRD 1 per aandeel) aan interim dividend betaalbaar gesteld. 

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

Het toezichthoudend orgaan in 2014 was als volgt samengesteld:

De heer drs. S. Smit  -  President commissaris(per mei 2014)

De heer O. Bouin  -  Commissaris

De heer F. Cieur  -  Commissaris (per juni 2014)

Mevrouw S. Heyberger  -  Commissaris (per juni 2014)

Mevrouw Mr. M. Vos  -  Commissaris

Overige gegevens
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(x  SRD 1000)

Netto Omzet

Nettowinst

Aandelenkapitaal

Eigen vermogen

Intrinsieke waarde per aandeel van nominaal

SRD 0.10

Dividend in Surinaamse

Dollars

Beurskoers (in SRD)

Afzet eigen

fabricaat verf (x 1000 kg)

Omzet eigen

productie (x SRD 1000)

Productie (x 1000 kg)

2010

32,578

4,154

68

14,345

21.19

2.72

16.85

2,680

29,476

2,655

2011

36,363

671

68

13,175

19.46

2.72

22

2,669

32,445

2,656

2012

40,481

3,299

68

14,308

21.14

3.2

28

2,792

35,303

2,789

2013

44,529

4,007

68

15,279

22.57

5

29.1

2,936

38,144

 3,007

2014

44,557

5,390

68

17,284

25.53

5

35

2,764

38,458

2,764

Vijf jaar kerncijfers
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Grafische weergave omzet en afzet

Omzet eigen fabrikaat verf  2010 - 2014 (x SRD 1.000)

Afzet en productie 2010 - 2014 (x 1.000 kg)
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Foto’s overgenomen uit de Varossieau kalender van 2014

Fotografie: Ronnie de Klein

Grafische verzorging: Art Design

Digital Print: Suriprint nv


