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

verkoopt Historex verf en is tevens leverancier van Progold schilderbenodigdheden, Sigma 

Coatings Industriële en Marine verven, Rambo verven speciaal voor de behandeling van 

hout en Deltron autolakken.

Het bedrijfscomplex is gevestigd aan de Mastanaweg in het zuiden van 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 ongeveer 60 werknemers en heeft in 2012 

meer dan SRD 40 Miljoen omgezet. Deze omzet wordt in Suriname gerealiseerd via 4 eigen 

winkels, 150 sub-dealers verspreid over Suriname en rechtstreeks aan 150 professionele ge-

bruikers. 

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

terwijl de Guyanese markt ook betreden zal worden.

Varossieau is sinds 2008 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 2012. 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 minimaal eenmaal per maand 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 Raadsle-

den voorgelegd. De Raad heeft in 2012 drie maal vergaderd, in februari, mei en november.

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

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

in de PPG Global Code of Ethics.

‘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 zakelijk succes is voor een groot deel afhankelijk van de inspanningen van elke PPG 

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

heidsfunctionarissen 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 doel-

stellingen: 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

werkomgeving en onze aandeelhouders een goed rendement op hun investering. 

Met onze PPG Global Code of Ethics dragen we bij aan het hanteren van hoge ethische standaar-

den in elk land en elke gemeenschap waarbinnen we werkzaam zijn’.

In het algemeen is het beleid van Varossieau 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 gepre-

senteerd. Dit jaarlijkse proces vangt al in het eerste kwartaal van het lopend jaar aan en neemt 

Algemeen 

Ethisch verantwoord ondernemen

Strategisch beleid

Verslag van de Raad van Commissarissen  
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gemiddeld zes maanden tijd in beslag. Belangrijke beleidspunten voor de komende vijf jaren zijn 

het jaarlijks introduceren van tenminste 2 producten of productlijnen of merken, het betreden van 

de Guyanese markt in 2014 en het uitbreiden van de leveringen aan onze zusterbedrijven in Frans 

Guyana en Martinique. 

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

voorgelegde jaarstukken over 2012, alsmede met het door haar uitgebracht verslag over de gang 

van zaken en het gevoerde beheer.

De jaarrekening is door BDO Assurance NV gecontroleerd en blijkens de in dit verslag opgenomen 

controleverklaring akkoord bevonden. Wij mogen u voorstellen uw goedkeuring aan deze jaar-

stukken te hechten.

De winst vóór belasting bedroeg SRD 4.929.336.

Na aftrek van de inkomstenbelasting ad SRD 1.630.113 rest er een bedrag van SRD 3.299.223 aan 

netto resultaat.

Wij kunnen ons verenigen met het voorstel van de directie om een contant dividend uit te keren 

van SRD 3,20 per aandeel van nominaal SRD 0,10, resulterend in een totaal bedrag van SRD 

2.166.106. Het resterend bedrag ad SRD 1.133.117 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, 29 april 2013

De heer R. Poppelaars -  President Commissaris

De heer drs S. Smit -  Commissaris

De heer O. Bouin -  Commissaris

De heer B. Torlotting -  Commissari

Mevrouw Mr. Marja 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 commercial affairs

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

Mevrouw E. Kleine, ICT/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

Verslag van de Directie

De Surinaamse economie heeft een goed jaar gekend in 2012. Dankzij de hoge wereldmarktprijzen 

voor goud en olie waren de inkomsten voor de staat zeer goed te noemen. Als gevolg van een solide 

monetair beleid is de inflatie beteugeld van 15,3% in 2011 naar 4,4% in 2012. 

Dat Suriname economisch nog steeds op koers zit blijkt uit ook uit de waardering van de bekendste 

ratingbureau’s. Zo verhoogden zowel Fitch als Moody’s de rating naar respectievelijk BB- en Ba3, ter-

wijl Standard and Poor’s reeds in 2011 hun rating had verhoogd naar BB-, met een “stable outlook”. 

Die outlook is recentelijk, in april 2013, bijgesteld naar “positive”. De grote op stapel staande investe-

ringen in de goud industrie en de investeringen van Staatsolie in verband met de uitbreiding van hun 

raffinaderij zijn de grootste redenen voor de positieve aanpassingen.

 

Als spin-off vonden er in de bouw ook grote investeringen plaats, met name winkelgebouwen, scho-

len, kantoren en woonhuizen verrezen in snel tempo. Door gebrek aan gekwalificeerde arbeidskrach-

ten werd een aantal van de projecten noodzakelijkerwijs getemporiseerd, vooral ten aanzien van 

door de overheid geïnitieerde grote infrastructurele werken. Dit zou kunnen leiden tot een sterke 

stijging van de kosten voor arbeid; één van de voortekenen van oververhitting van de economie. 

Vanwege de toegenomen economische activiteiten, ook  in de informele sector, is de koopkracht van 

de consument  sterk toegenomen.

De toename van bouwactiviteiten heeft op ons bedrijf een positief effect gehad, nl. een toegenomen 

omzet en uitbreiding van het klantenbestand, terwijl de gestegen koopkracht ook de mogelijkheid 

bood tot het betreden van een voor Varossieau nieuwe markt; lakken voor schadeherstel van auto’s. 

Behalve de automarkt maken ook de keuken- en kasten industrie als grootgebruikers van deze lak-

ken, een grote groei door. De voorbereidingen voor de introductie van die lijn in 2013 zijn in de 

tweede helft van 2012 gestart.

Vooralsnog wijzen alle tekenen er op dat Varossieau zal blijven profiteren van de groeiende 

economie.  

Een hoogtepunt in 2012 was de opening van onze nieuwe hoofdwinkel aan de Mastanaweg. Een 

winkel met een oppervlakte van 400 m2, de grootste in zijn soort in Suriname. Met de verbouwing 

van de winkel aan de Gemenelandsweg zijn nu alle 4 winkels van Varossieau ingericht volgens onze 

huisstijl en voldoen ze aan alle eisen die door de hedendaagse klanten worden gesteld.

In augustus 2012 heeft Varossieau met succes een nieuw geautomatiseerd systeem, Business One 

van SAP, in gebruik genomen. Dit ERP systeem wordt bij elke werkmaatschappij van PPG geïmple-

menteerd, om zodoende te komen tot eenduidige  besturing en vastlegging van de bedrijfsproces-

sen. Het op groepsniveau  verwerken van gegevens en consolideren van financiële informatie zal 

veel efficiënter kunnen plaatsvinden.

Varossieau onderging in november haar eerste EHS (Environment, Health, Safety)  audit, uitgevoerd 

door TAUW BV in opdracht van PPG. De strekking van deze audit was om na te gaan in hoeverre Va-

rossieau  voldeed aan de lokale regels met betrekking tot het uitoefenen van haar activiteiten. 
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Omzet

Het resultaat

Financiële positie

Personeel

Verslag van de Directie

Gebleken is dat Varossieau grotendeels voldoet aan de lokale eisen, maar eveneens dat de vergun-

ningseisen in een aantal gevallen zeer onduidelijk zijn. Behalve het toetsen aan de lokale regelgeving 

zijn er ook aanbevelingen gedaan ten aanzien van een aantal overige EHS zaken, voornamelijk op het 

gebied van veiligheid en milieu. Al deze aandachtspunten zijn gepresenteerd in een rapport en die-

nen 12 maanden na verschijnen van dat rapport, in dit geval vóór 31 december 2013 in lijn gebracht 

te zijn met de voorschriften zoals in het rapport vermeld. 

De netto omzet vertoonde een  stijging van  SRD 4,1 mln. van SRD 36,4 mln. in 2011 naar   SRD 40,5 

mln. in 2012; een toename van 11%.

Relatieve omzet naar product 2012 2011

   %    %

1.  Varossieau  verfproducten 87,2 88,9

2.  Andere merken 6,5 8,3

3.  Schilderbenodigdheden  6,0  2,4

4.  Verpakkingsmateriaal     0,3    0,4

 100,0 100,0

Omzet per afzetkanaal  

  

1.  Varossieau  filialen 29,9 29,8

2.  Sub-dealers 62,4 64,2

3.  Overigen via Engros   7,7    6,0

 100,0 100,0

De kosten lieten een daling zien van SRD 0,2 mln. van SRD 34,2 mln. in 2011 naar SRD 34,0 mln. in 

2012; een afname  van 0,6%. Hier liggen voornamelijk twee oorzaken aan ten grondslag, allereerst 

de stijging van de grondstofkosten met 6% en de daling van de personeelskosten met 27% (betreft 

verbetering Pensioen aanspraken met 46% in 2011). Het netto resultaat is toegenomen met 2,63 

mln. van SRD 0,67 mln. in 2011 naar SRD 3,30 mln. in 2012; een toename van 392%.

Het werkkapitaal bedroeg per ultimo 2012 SRD 5,1 mln. (2011: SRD 5,3 mln.): een afname van 10%.

Het saldo liquide middelen bedroeg per ultimo 2012 SRD 6,1 mln. (2011: SRD 4,8 mln.): een toename 

van 27%.

Per 31 december 2012 waren er in het bedrijf 61 personen in vaste dienst werkzaam, waarvan 16 

vrouwen en 45 mannen.

In 2012 traden er 5 personen bij onze onderneming in dienst, te weten, de heer M. Bendt, de heer 

S. Jibodh, de heer S. Sokromo, de heer L. Lemmers en mevrouw C. Walker.

Voorts traden er 2 medewerkers, waarvan 1 vrijwillig en 1 vanwege het bereiken van de pensioen-

gerechtigde leeftijd, uit dienst.
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In het verslagjaar vierden zes medewerkers hun dienstjubileum, te weten:

40-jarig dienstverband dhr. R. Tamkant

15-jarig dienstverband dhr. C. Kartodirijo, dhr. M. Borveld en mevr. S. Amatroejani  

12 ½ -jarig dienstverband dhr. G. Moesan en dhr. E. Middellijn

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

Verslag van de Directie

De vooruitzichten voor Varossieau zijn goed. Tot de dag van samenstellen van dit verslag is er sprake 

van budgetoverschrijding voor wat het resultaat betreft, waarbij de omzetten hoger lagen en de 

kosten lager. Wij verwachten dat mede door de gunstige vooruitzichten van de nationale econo-

mie, wij die trend zullen voortzetten.

Echter staat de onderneming ook voor grote uitdagingen op EHS vlak, die voor aanzienlijke kosten-

stijgingen zouden kunnen zorgen. De afvalproblematiek is nijpend. Het ontbreken van adequate 

wetgeving, infrastructuur en gecertificeerde afvalverwerkers in Suriname kan er toe leiden dat Va-

rossieau over zal moeten gaan tot het exporteren van bepaalde soorten afval, om zodoende toch 

te voldoen aan de morele en juridische verplichtingen jegens de samenleving en het milieu, geheel 

conform het beleid van PPG.

Varossieau is niet uniek als het gaat om problemen met betrekking tot afvalverwerking, maar wel 

voor het zelf kiezen van een gedegen oplossing als die ons niet door de autoriteiten geboden kan 

worden. Daar kan echter een stevig prijskaartje aan vastzitten. 

Paramaribo, 29 april 2013 

R.G. Dwarkasing

Managing Director
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ACTIVA

VASTE ACTIVA

Imateriële vaste activa

Software

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 

408.619

 

22.709.508

6.930.816

6.668.707

6.101.583

42.819.233

 

-

23.362.432

11.395.803

5.481.577

4.788.379

45.028.191

  

17.806.029

4.094.218

142.441

1.319.744

2.611.413

1.587.429

  1.282.735

    

 

 

18.518.427

3.996.081

70.115

124.885

                

3.992.429

1.731.877

944.401

               

Na resultaatbestemming

20112012

 SRS SRD     SRD  SRD  

Paramaribo, 29 april 2013

Managing Director

R.G. Dwarkasing 

Balans per 31 december 2012 
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PASSIVA

 

 67.691

10.983

64

5.043.976

9.185.088

2.192.437

560.778

   27.500

838.095

3.445.633

6.937.277

1.131.610

4.369.530

 

 

13.174.685

3.849.092

9.824.072

18.180.342

 

45.028.191

Eigen vermogen

Geplaatst en gestort kapitaal

Agio 

Uitbreidingsreserve

Herwaarderingsreserve

Algemene reserve

Voorzieningen

Latente belastingverplichtingen

Pensioenvoorziening

Overige voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

Schulden aan groepsmaatschappijen

Crediteuren

Inkomstenbelasting

Overige schulden en overlopende passiva 

Totaal passiva

 

67.691

10.983

64

5.080.041

8.015.906

2.201.986

1.621.012

   26.094

1.080.707

3.395.649

9.469.922

-

4.234.064

 

14.307.802

2.780.715

9.008.571

 

16.722.145

42.819.233

Paramaribo, 29 april 2013

Raad van Commissarissen

De heer R. Poppelaars   - President Commissaris

De heer drs. S. Smit   - Commissaris

De heer O. Bouin   - Commissaris

De heer B. Torlotting  - Commissaris

Mevrouw Mr. M. Vos   - Commissaris

                  20112012

 SRD SRD  SRD SRD



12

Jaar verslag Varossieau Suriname 2012

40.219.099

34.055.566

6.163.533

    -1.234.197

4.929.336

-1.630.113

 3.299.223

 

 

36.308.693

34.222.655

2.086.038

    -818.063

1.267.975

-597.003

 670.972

    

36.363.456

-479.974

        425.211

21.858.059

7.559.911

806.666

 3.998.019

 

40.481.388

-513.968

   

 251.679

23.229.811

5.546.166

971.950

  4.307.639

Winst- en Verliesrekening 2012

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

     20112012

                             SRD                                             SRD                             SRD                                             SRD

Paramaribo, 29 april 2013

Managing Director

R. G. Dwarkasing
Raad van Commissarissen

De heer R. Poppelaars  - President Commissaris

De heer drs. S. Smit  - Commissaris

De heer O. Bouin - Commissaris

De heer B. Torlotting  - Commissaris

Mevrouw M. Vos - Commissaris
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Kasstroom uit operationele activiteiten   

Bedrijfsresultaat 

Afschrijvingen

Cash flow 

Veranderingen in werkkapitaal:

Afname/(toename) voorraden

(Toename) debiteuren en overige vorderingen 

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

Investeringen in imateriële vaste activa

Desinvesteringen van materiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

   

Kasstromen uit financieringsactiviteiten   

Betaald dividend 

(Afname) /toename pensioenvoorziening  

Toename /(afname) overige voorzieningen 

(Afname) /toename schulden aan kredietinstellingen 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Netto kasstroom 

Koersverschillen     

Toename /(afname) geldmiddelen 

Saldo liquide middelen voorgaand boekjaar  

Saldo liquide middelen lopend boekjaar 

 

2.086.038

     806.666

2.892.704

-3.748.379

-707.876

1.283.149

 3.633.938

3.353.536

17.027

-627.023

-2.973.758

 -230.218

   -3.939.066

-

9.526

   -3.929.540

-1.841.190

1.162.723

-100.627

     6.667.719

5.888.625

1.728.867

     -208.067

1.520.800

 3.267.579

 4.788.379

 

6.163.533

     971.950

7.135.483 

4.464.987

-1.042.682

49.984

  -2.721.592

7.886.180

17.196

-1.195.096

-652.500

6.055.780

-631.643

-96.005

-

-727.648

-1.841.190

-1.060.234

906

  -1.058.113

-3.958.631

1.369.501

    -56.297

1.313.204

  4.788.379

  6.101.583

2012                                          2011

(volgens de indirecte methode)

               SRD                                             SRD

Kasstroomoverzicht 2012
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Overzicht van belangrijke waarderingsgrondslagen

ALGEMEEN 

Vorderingen en verplichtingen in vreemde valuta worden op balansdatum in principe omgere-

kend tegen de koers per balansdatum volgens de koersnotering van de Centrale bank van 

Suriname. Deze is voor USD 1 = SRD 3,350 (2011: 3,350) en Euro 1 =  SRD 4,426 (2011:

 Euro 1 = SRD 4,375). 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 2012 van posten van de balans en 

resultatenrekening over 2012 afwijkt van die van 2011 zijn de ter vergelijking opgenomen 

cijfers aangepast.

De volgende maatschappijen waren in het verslagjaar 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 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   

 verzekeringen zijn bij Assuria Levensverzekering N.V. respectievelijk Assuria Medische

  Verzekering N.V. onder gebruikelijke voorwaarden en tarieven ondergebracht.

Imateriële vaste activa

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 berekend op basis van een vast percentage van de 

verkrijgingsprijs- of vevaardigingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het noment van 

ingebruikneming.

Het afschrijvingspercentage is als volgt weer te geven:

Software: 20%

Materiële vaste activa

De per 1 januari 2009 aanwezige gebouwen zijn gewaardeerd op respectievelijk een externe 

(voor het oude hoofdkantoor) en interne taxatie (voor de filialen) op basis van de marktwaarde. 

Navenant zijn ingaande 2009 alle bedrijfsterreinen geherwaardeerd. De prijzen in de interne 

taxatie zijn gebaseerd op marktindicatie. Waardevermeerderingen van bedrijfsgebouwen worden 

opgenomen in de herwaarderingsreserve, rekening houdend met latente belastingverplichtingen, 

opgenomen onder de post  ‘voorziening voor latente belastingverplichtingen’.

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 Hogerhuysstraat in verband met verkoop ervan binnen afzienbare tijd.

Grondslagen van 

valuta-omrekening

Vergelijkende cijfers

Verbonden partijen

Grondslagen voor waardering 

van activa en passiva

Toelichting op de jaarrekening 2012 
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Het nieuwe fabrieks- en kantoorgebouw is per juli 2011 in gebruik genomen en de nieuwe hoofd-

winkel per juli 2012. De waardering is tegen historische kostprijs, inclusief geactiveerde rente 

gedurende de bouwperiode, verminderd met de afschrijvingen.

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

cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische le-

vensduur 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.

De afschrijvingspercentages zijn als volgt weer te geven

Gebouwen:   3,33% - 5 %

Machines en inventarissen   5% - 20%

Transportmiddelen:   20%

Onderhanden investering

De onderhanden investering betreft de renovatiewerkzaamheden aan het winkelpand aan de 

Verlengde Gemenelandsweg. 

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

Voorziening latente belastingverplichtingen

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

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

tarief. 

Pensioenvoorziening

De pensioenvoorziening betreft  niet contractueel toegekende aanvullingen op verzekerd pensi-

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

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

Voorraden

Vorderingen

Voorzieningen

Overige activa en passiva

Toelichting op de jaarrekening 2012
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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 jaar-

rekening 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. De mutatie wordt onder omzet opgenomen om een 

betere weergave te geven van het bedrijfsvolume, 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 voorraad 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 volgens 

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 opgeno-

men onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De betaalde rente uit hoofde van externe 

financiering van de bouw van de nieuwe fabriek wordt als bouwkosten geactiveerd onder de post 

‘materiële vaste activa’ en als zodanig in de kasstroom inzake investeringen opgenomen in het kas-

stroomoverzicht. Betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financierings-

activiteiten.

Netto omzet

Royalty’s

Mutaties gereed product

Belastingen

Toelichting op de jaarrekening 2012
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Materiële vaste activa 

Aanschafwaarde 1-1

Investeringen 

Desinvesteringen

Overboekingen

Overboeking naar IVA

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 31-12-2012

Boekwaarde 31-12-2011

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

SRD

11.150.506

92.444

     -

992.820

-

12.235.770 

-284.566

-316.510

-601.076

11.634.694

8.758.374 

-1.818.285

6.940.089 

- 

   -56.356

6.883.733

18.518.427

17.806.029

SRD

5.899.296

414.314 

          -

220

-

6.313.830 

-1.805.078

-512.671

-2.317.749

  

3.996.081

-

-

-

-

-

-

3.996.081

4.094.218

  SRD

19.021.685

631.643 

-          

-

-326.704

19.326.624 

-2.599.342

-901.507

-3.500.849

15.825.775

8.758.374 

-1.818.285

6.940.089 

-

   -56.356

6.883.733

22.709.508

23.362.432

  SRD

15.092.145

3.939.066 

-9.526

-

-

19.021.685 

-1.993.326

-606.016

-2.599.342

16.422.343

8.758.374 

-1.617.635

7.140.739 

-

   -200.650

6.940.089

23.362.432

  SRD

1.319.744 

124.885 

          -      

-993.040

-326.704

124.885 

-  

            -

-

124.885

-

-

-

-

-

-

124.885

1.319.744

    SRD

652.139 

-

          -

-

-

652.139 

-509.698

-72.326

-582.024

70.115

-

-

-

-

-

-

70.115

142.441

Grond en

gebouwen

Machines en 

inventarissen

Totaal TotaalOnderhanden 

investering

Transport-

middelen 

2012 2011

Per 31 december 2012 bedraagt de boekwaarde van de herwaardering van de in gebruik zijnde 

terreinen en gebouwen respectievelijk SRD 3.808.002 en SRD 3.075.731 (2011: SRD 3.808.002 res-

pectievelijk SRD 3.132.087). In 2010 tot en met 2012 is de rente ad SRD 673.592 voortvloeiend uit 

de financiering van de aankoop van het terrein en de bouw van het fabrieks-, kantoorgebouw en  

nieuwe hoofdwinkel met vreemd vermogen, geactiveerd. De bijdrage ad SRD 339.550 aan N.V. 

Energiebedrijven Suriname voor de aanschaf en plaatsing van diverse equipment in het transfor-

matorstation om het nieuwe fabrieks- en kantoorgebouw van stroom te kunnen voorzien, is geacti-

veerd en wordt over 20 jaar afgeschreven.

De onderhanden investering betreft de renovatie van het winkelpand aan de 

Verlengde Gemenelandsweg.

Toelichting op de balans per 31 december 2012
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Voorraden De post voorraden is als volgt opgebouwd:

 2012 2011

 SRD SRD

Grond- en hulpstoffen 4.584.800 9.096.216

Halffabrikaten 67.548 123.710

Gereed product en handelsgoederen 2.278.468 2.175.877

 6.930.816 11.395.803

Grond- en hulpstoffen

Deze betreffen:  

Grondstoffen 4.184.108  8.040.642 

Emballage       660.141       1.274.805 

 4.844.249  9.315.447 

Af: voorziening incourante voorraden   -259.449        -219.231

 4.584.800 9.096.216

Gereed product en handelsgoederen

Deze zijn als volgt opgebouwd:

Verf (eigen productie) 1.559.813  1.251.972 

Verf (import) 384.981  283.010 

Schilder benodigdheden 569.482  718.778 

Diversen 30.991        26.909 

 2.545.267  2.280.669 

Af: voorziening incourante voorraden     -266.799     -104.792

 2.278.468 2.175.877

Debiteuren

De debiteuren zijn als volgt te specificeren:

Nominale vorderingen 4.022.429 2.611.413

Voorziening voor oninbare vorderingen -30.000 -

 3.992.429 2.611.413

Toelichting op de balans per 31 december 2012
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Overige vorderingen en 

overlopende activa

Toelichting op de balans per 31 december 2012

Inkomstenbelasting

Deze post betreft uitsluitend de uitstaande bedragen inzake inkomstenbelasting over het boekjaar 

2011 van de vennootschap.

 

Het verloop van de inkomstenbelasting is als volgt:

 2012 2011

 SRD SRD

Stand per 1 januari 1.587.429 -

Belasting over  vorig boekjaar (2011) - -456.471

Afdracht belasting over  vorig boekjaar (2011) - 2.043.900

Correctie belasting over vorig boekjaar 144.448 -

  

Stand per 31 december 1.731.877  1.587.429

Deze post kan als volgt nader worden gespecificeerd:

 

Vordering op groepsmaatschappij  64.442 93.548

Bestellingen onderweg 273.272 393.793

Vooruitbetaalde premies medische kosten 130.653 118.707

Overige vooruitbetaalde premies verzekeringsmaatschappijen  94.972 138.959

Bonuspremie leverancier  66.631  127.568

Winstdeling levensverzekeringen  47.998  52.000

Waarborgsommen  161.630 213.614 

Kantoorbenodigdheden 37.954 44.317

Personeelsvoorschotten en leningen 27.347 45.262

Overige vorderingen en vooruitbetalingen 39.502   54.967

 944.401 1.282.735

Vordering groepsmaatschappij

Deze post betreft een vordering op  PPG-Industries. Onder deze vordering is een bedrag van Euro 

5.000 opgenomen dat als deposito wordt aangemerkt tegen –vooralsnog- een lagere rente dan de 

lokale marktrente.
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Liquide middelen

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve

Algemene reserve

Voorzieningen

De liquide middelen zijn als volgt opgebouwd:

 2012 2011

 SRD SRD

Kastegoeden 35.196  32.252 

Banktegoeden 5.981.786  4.744.244 

 6.016.982 4.776.496 

Gelden onderweg 84.601 11.883

 6.101.583 4.788.379

Aandelenkapitaal

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

SRD 0,10. Ultimo 2012 zijn er 676.908 aandelen geplaatst en volgestort. In het verslagjaar zijn er 

geen mutaties geweest in het aandelenkapitaal.

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

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

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

Stand per 1 januari 5.080.041 5.206.009

Realisatie ten gunste van de algemene reserve   -36.065   -125.968

Stand per 31 december 5.043.976 5.080.041

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.

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

Stand per 1 januari 8.015.906 9.060.156

Toevoeging resultaat boekjaar 3.299.223 670.972

Dividenduitkering boekjaar conform winstvoorstel

Directie en Raad van Commissarissen -2.166.106 -1.841.190

Toename ten laste van de herwaarderingsreserve  36.065  125.968

Stand per 31 december   9.185.088 8.015.906

De post voorzieningen is als volgt te specificeren:

Voorziening latente belastingverplichtingen 2.192.437 2.201.986

Pensioenvoorziening 560.778  1.621.012

Overige voorzieningen:

Garantie schilderwerken  27.500 26.094

 2.780.715 3.849.092

 

Toelichting op de balans per 31 december 2012
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Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Voorziening latente belastingverplichtingen

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 bedrijfsterreinen.

Het verloop van de latente belastingverplichtingen is als volgt:

 2012 2011

 SRD SRD

Stand per 1 januari 2.201.986 2.061.453

Toevoeging activering bouwrente  21.325 94.444

Toevoeging activering energiebijdrage - 122.239

Vrijval wegens afwijking afschrijvingen -30.874   -76.150

Stand per 31 december  2.192.437 2.201.986

Pensioenvoorziening

De pensioenvoorziening betreft niet contractueel toegekende aanvullingen op verzekerd 

pensioen of gegeven onderstanden in het geval reglementair geen pensioenrechten zijn toe-

gekend. Het pensioenplan betreffende pensioenaanspraken van het personeel voor de dekking 

waarvan een verzekeringsovereenkomst met Assuria Levensverzekering N.V. is afgesloten, is in 

2012 geheel afgelost.

Het verloop van deze voorziening is als volgt:

Niet contractueel toegekende aanvullingen 560.778 600.096

Pensioenplan Assuria   - 1.020.916

Stand per 31 december 560.778 1.621.012

Het oorspronkelijk afgesloten kredietarrangement met de Hakrinbank NV voor SRD 11 miljoen in 

december 2008, is op 23 april 2010 omgezet in een metafinanciering waarin de Hakrinbank NV 

voor SRD 7 miljoen deelneemt en Assuria Levensverzekering N.V. voor SRD 4 miljoen.

Voor deze metafinanciering geldt een pari-passu-overeenkomst ten aanzien van de zekerheden en 

zijn de volgende algemene condities overeengekomen.

- een grace period op aflossingen en rentebetalingen tot 31 juli 2011;

- rentevoet van 11 procent per jaar en aflossingstermijn van 10 jaar op basis van gelijke maande-

 lijkse annuïteiten van respectievelijk SRD 103.050 en SRD 54.000 ingaande 31 juli 2011;

- vervroegde aflossingen kunnen boetevrij gedaan worden.

Schulden aan kredietinstellingen

Deze post betreft het kortlopende deel van de leningen van Hakrinbank NV en Assuria Levensver-

zekering NV voor SRD 838.095 (2011: SRD 1.080.707)

Toelichting op de balans per 31 december 2012
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Schulden aan groepsmaatschappijen

Er is per 1 oktober 2010 een leningsovereenkomst tussen PPG Nederland BV  en Varossieau Suri-

name NV afgesloten voor maximaal USD 1.000.000 tegen de onderstaande –relevante- condities: 

•	 De	volledige	geldsom	van	USD	1.000.000	wordt	beschikbaar	gesteld	voor	een	termijn	van	

 5 jaar,  dit is tot 1 oktober 2015, tenzij de geldgeefster het eerder opvraagt.

•	 Elke	dispositie	heeft	een	eigen	expiratiedatum	die	de	expiratiedatum	van	de	hoofdsom,	zijnde

 1 oktober 2015, niet zal overschrijden.

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

 aflossen voorafgegaan door een schriftelijke mededeling van 3 werkdagen. 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 toepassing zijnde marge zal jaarlijks door de  

 partijen worden beoordeeld teneinde aanpassingen daarin te maken.

Crediteuren

De crediteuren zijn als volgt te specificeren: 2012 2011

  SRD SRD

Lokale crediteuren 323.443 603.229

Buitenlandse crediteuren 6.613.834 8.866.693

  6.937.277 9.469.922

Inkomstenbelasting

Deze post betreft uitsluitend de uitstaande bedragen inzake inkomstenbelasting over het boekjaar 

2012 van de vennootschap. 

 

Het verloop van de inkomstenbelasting is als volgt:

Stand per 1 januari - 929.857

Belasting over boekjaar  1.784.110 -

Afdracht belasting over boekjaar  -652.500 -

Afdracht belasting over vorig boekjaar (2010) - -929.857

Stand per 31 december  1.131.610

Toelichting op de balans per 31 december 2012
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Toelichting op de balans per 31 december 2012

Overige schulden en overlopende passiva

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

 2012 2011

 SRD SRD

Te betalen dividend 2.359.980 2.020.159

Te betalen personeelskosten  741.188 726.353

Te betalen omzetbelasting  439.650 424.297

Premie sub-dealers 180.000  180.000

Accountantskosten 141.225  96.000

Consultancy- en advieskosten  6.093  92.656

Te betalen loonbelasting en AOV  221.700  187.089

Te betalen bouwkosten  - 129.598

Te betalen royalty’s  65.394  82.411

Te betalen huisvestingskosten  63.500  89.299

Te betalen kantoorkosten  82.994 17.845

Te betalen transportkosten  56.500  42.287

Dividendbelasting  6.784  64.156

Overige schulden      4.522    81.914

 4.369.530 4.234.064
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Netto-omzet 

Grondstoffen 

Personeelskosten

Toelichting op de Winst-en Verliesrekening 2012

De omzet is als volgt opgebouwd:

                                                                                                                     2012                                         2011

 SRD SRD SRD SRD

Verkopen

Gereed product 39.097.965  35.864.268 

Verf (import) 3.429.639  3.273.316

Schilderbenodigdheden en diverse 2.460.451  1.271.965

Emballage 106.505  115.684

Bruto-omzet  45.094.560  40.525.233

Kortingen  -4.613.172  -4.161.777

Netto-omzet  40.481.388  36.363.456

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:

Grondstoffen voor de vervaardiging van diverse verfproducten  20.081.996 19.675.829

Kostprijs verkopen verf (import)   1.672.042 1.467.358

Kostprijs verkopen schilderbenodigdheden   1.475.773 713.163

Kostprijs verkopen overige   - 1.709

   23.229.811 21.858.059

De personeelskosten zijn als volgt samengesteld:

Lonen, salarissen, gratificaties en toelagen   4.666.967 4.528.676

Pensioenlasten   199.528 2.361.920

Overige sociale lasten   488.764 497.251

Overige personeelskosten    190.907 172.064

   5.546.166 7.559.911

Pensioenlasten

Een bedrag ad SRD 27.790 (2011: SRD 202.000) betreft dotatie voorziening voor onderstanden. In 

2011 had een bedrag ad SRD 2.025.491 betrekking op de backservice verplichting in verband met 

het pensioenplan. 

Overige sociale lasten

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

kering ad SRD 489.000 (2011: SRD 471.000). 
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Afschrijvingen 

Overige bedrijfskosten

Financiële baten en (lasten)

Belastingen

Toelichting op de Winst-en Verliesrekening 2012

De afschrijvingslasten zijn als volgt te specificeren:   2012 2011

     SRD SRD

Bedrijfsgebouwen     372.864 363.664

Niet-bedrijfsgebonden gebouw     - 467

Machines en inventaris     512.670 369.728

Transportmiddelen     72.326 72.807

Software     14.090 -

     971.950 806.666

Deze kosten kunnen als volgt worden gecategoriseerd:

Operationele bedrijfskosten     748.304  747.699 

Huisvestingskosten     979.161 823.224

Kantoorkosten       252.712  337.816

Transportkosten     275.809 259.319

Algemene kosten     2.051.653 1.829.961

     4.307.639 3.998.019

Deze kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Interestlasten     -1.149.445  -581.992

Bankkosten en -provisie     -45.651 -45.031

Interestbaten     17.196 17.027

Koerswinst/(~verlies)     -56.297  -208.067

Saldo financiële (lasten)     -1.234.197 -818.063

De post ‘bankkosten en -provisie’ betreft onder meer provisiekosten uit hoofde van betalingsver-

keer-transacties alsook van dividendtransacties ten behoeve van de vennootschap. In 2010 tot en 

met 2012 zijn de interestlasten uit hoofde van een kredietfaciliteit ten behoeve van de aankoop van 

een terrein en de bouw van de verffabriek en nieuwe hoofdwinkel, geactiveerd als onderdeel van 

de bouwkosten en bedroegen SRD 59.235  voor 2012 en SRD 262.344  voor 2011. De koersresultaten 

ontstaan uit hoofde van afwikkeling van transacties in vreemde valuta, alsmede waarderingsver-

schillen van de vreemde valuta posten ultimo het boekjaar.

De belastingen zijn als volgt opgebouwd:

Inkomstenbelasting over boekjaar     -1.784.110 -456.471

Inkomstenbelasting voorgaand jaar      144.448 -

Dotatie latente belastingverplichting     -21.325 -216.682

Vrijval latente belastingverplichting     30.874 76.150

     -1.630.113 -597.003
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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 4.955.861 (2011: 

SRD 877.609).

Toelichting op de Winst-en Verliesrekening 2012
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Verklaring betreffende de 
jaarrekening

Verantwoordelijkheid van het 
bestuur

Verantwoordelijkheid van de
 accountant

Oordeel betreffende de 
jaarrekening

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

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

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Varossieau Suriname N.V. te Pa-
ramaribo gecontroleerd. Deze jaarrekening omvat de vennootschappelijke jaarrekening. De ven-
nootschappelijke jaarrekening bestaat uit de vennootschappelijke balans per 31 december 2012, 
de vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2012 en het vennootschappelijke kas-
stroomoverzicht met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, als-
mede voor het opstellen van het directieverslag, die het vermogen en het resultaat getrouw dient 
weer te geven in overeenstemming met de algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële 
verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 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 beroeps-orga-
nisatie uitgevaardigde controlestandaarden. 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 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 geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-
kelijk van de door de accountant 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 omstandighe-
den. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen 
over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het 
evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van 
de redelijkheid van de door het bestuur 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 onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 
het vennootschappelijk vermogen van Varossieau Suriname N.V. per 31 december 2012 en van het 
vennootschappelijk resultaat over 2012 in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondsla-
gen voor financiële verslaggeving.

Paramaribo, 29 april 2013
BDO Assurance N.V.
Namens deze
Drs. R. Abrahams RA
Managing Partner 
 

Overige gegevens
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2.  Statutaire bepalingen winst-

bestemming

3.  Vaststelling  jaarrekening 2011

4. Winstbestemming 2012

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 23 mei 2012 de jaarrekening 2011 vastge-

steld en de onderstaande winstbestemming 2012 goedgekeurd.  2011

 SRD

Cash dividend (676.908 aandelen ad SRD 2,72 per aandeel) 1.841.190

Onttrekking  algemene reserve -1.170.218

      670.972

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

de jaarrekening 2012, zal het onderstaand voorstel van de Raad van Commissarissen en het Ma-

nagement inzake de bestemming van het netto resultaat van 2012 ad SRD 3.299.223 ter goedkeu-

ring worden voorgelegd:   

 2012

 SRD

Cash dividend à SRD 3,20 per aandeel 2.166.106

Toevoeging algemene reserve 1.133.117

 3.299.223

Dit winstbestemmingsvoorstel is in de balans per 31 december 2012 verwerkt. In 2012 is geen 

interim dividend uitgekeerd. 

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

Het toezichthoudend orgaan in 2012 was als volgt samengesteld:

De heer R. Poppelaars -  President Commissaris

De heer drs. S. Smit  -  Commissaris

De heer O. Bouin  -  Commissaris

De heer B. Torlotting -  Commissaris 

Mevrouw Mr. M. Vos -  Commissaris 
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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)

 

Omzet eigen fabricaat verf (x 1000 kg)

 

Omzet eigen productie (x SRD 1000)

 

Productie (x 1000 kg)

2008

26,344

2,224

68

6,586

9.73

2.60

16.00

2,064

24,567

2,441

2009

29,398

2,886

68

12,032

17.78

2.20

16.60

2,232

27,034

2,643

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

22.00

2,669

32,445

2,656

2012

40,481

3,299

68

14,308

21.14

3.20

28 .00

2,792

35,303

2,789

Vijf jaar kerncijfers
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Omzet eigen fabrikaat verf 2008- 2012 (x SRD 1.000)

Afzet en productie 2008 - 2012 (x1.000 kg) 

40.000
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20.000
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5.000

0

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500
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Afzet in kg

Productie in kg

  2008              2009            2010              2011              2012

 2008               2009             2010              2011              2012

  2.064            2.232            2.680             2.669              2.792

24.567           27.034         29.476           32.445          35.303

  2.441            2.643            2.655             2.656              2.789

Omzet in geld

Grafische weergave omzet en afzet
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