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BEKENDMAKING

Ronald Lieuw van Next Step Consulting NV en Ramon Doerga
belichtten op onze ondernemersavond het onderwerp Asset
Management. De presentatie richtte zich op sectoren waar Asset
management voordelen kan brengen zoals: vastgoed, industrie,
energie- en watersector, infrasector en overheid. Asset owners en
managers, service providers en toezichthouders vormden de beoogde doelgroep.
Asset management betreft
het in balans houden van
prestaties, kosten en risico's gedurende de levensfasen van de fysieke
bedrijfsmiddelen (Assets).
Het gaat om de levensfasen:
ontwerp,
bouw,
exploitatie en sloop. In alle
fasen moet de asset bijdragen aan het rendement
van het geïnvesteerd kapitaal. Asset management is
een proces van organise-

ren, plannen en controle.
Dit leidt tot: structuur in
beheer van bedrijfsmiddelen,verbetering van processen, kostenbesparing,
beslissingen die mede zijn
gebaseerd op de levenscyclus van de assets en
afgewogen beslissingen
vanuit oogpunten als:
prestaties, opbrengsten
en kosten alsook kansen
en risico's. De presentatie
omvatte
kennismaking
met een 'High level Asset

management framework'
en bespreking van de pilaren van het Asset manmagement framework waarbij aan de orde kwamen
het personeel, proces en
technologie. Voor meer
informatie kan men terecht bij Next Step Consulting
NV,
telno.
8812341, ramondoerga
@hotmail.com.

RMD

Handelsbeurzen in Brazilië
17th EXPODIRETO COTRIJAL
INTERNATIONAL AGRIBUSINESS
FAIR
07 - 11 March 2016
City: Não me Toque
State: Rio Grande de Sul
Website: http://viamarketing.com.br/site
28th TOURISM TRADE SHOW FESTURIS
03-06 November 2016
City: Gramado
State: Rio Grande de Sul
Website: www.festurisgramado.com
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Management van fysieke
bedrijfsmiddelen (Assets)

Bedrijfsmiddelen

Opmaak

: Kamer van Koophandel en Fabrieken
: Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Postbus 149 - tel. 530311 - fax. 437971
: www.surinamechamber.com
: www.facebook.com/kkf.suriname
: KKF Suriname
: chamber@sr.net
: Secretariaat Kamer van Koophandel en
Fabrieken
: Kamer van Koophandel en Fabrieken

56th EXPO LONDRINA
07 - 17 April 2016
City: Londrina
State: Parana
Website: http://expolondrina2016.com.br/
(only in Portuguese)
Contact: Mr. Alexandre Farina (in
English or Spanish)
Telephone: +55 43 3255-3131
E-mail: info@terraroxa.org.br

CITAAT

"Ons leven is een kort intermezzo in de eeuwigheid, waarin
we elkaar ontmoeten, liefhebben en samen delen. We zijn er
om genegenheid, vrolijkheid en liefde voor elkaar te
scheppen. Als we dat doen dan is dit kort intermezzo de
moeite waard geweest”. (Vivekananda)

Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van onderstaande bedrijven:
DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

35461

XANADUX 81

Aboenawrokostraat 37

Importeur

35472

F. JEAN-BAPTISTE

A.l. Waaldijkstraat 128

Exporteur

35481

RAKESH R. PARMESAR

Sitaramstraat 23

Importeur

35495

H. M. READ

Klarinetstraat 8

Inklaarder

35502

Rust En Werkweg BR. 7

Administratiebureau

35530

SCHENKERS
ADMINISTRATIE BUREAU
BEFIA LACHMAN EXPORT

Leniweg 3

Exporteur

35540

IMPORTBEDRIJF YOTIKA

Julianastraat 24

Importeur

35545

CAPRO IMPORT EXPORT

Larecoweg 568

Importeur, Exporteur

35554

FITZ PATRICK SPENCER

Slagbalstraat 42

Inklaarder

35564

PARROY IMPEX

Hamptoncourtpolder Serie D no. 70 Importeur, Exporteur

35570

E. AMALENSI

Brownsbergstraat BR. 14

Importeur, Exporteur

35577

JEANETTE FISH EXPORTS

Commissaris Thurkowweg 762

Exporteur

35580
35590

ADMINISTRATIEKANTOOR
Pierpontweg 108
NAB
RESTAURANT LIQING ZHOU Hernhutterstraat 138

Adviesbureau,
Administratiebureau
Eet- En Drankinrichting

35603

SURINAME PRESS.COM

Bazaltstraat perceel 5213

Fotograaf

35606

PRIM MOHANLAL

Persadweg BR. 19

Exporteur

35608

AYESHA'S IMPORT

Ramanandprojekt 59

Importeur

35609

IMPORT- EN EXPORTBEDRIJF Friendship 2
JARDIN DE PONTE

35616

KWAMIE BENCA

Helena Christinaweg 561

Importeur, Exporteur

35621

MANJABON BAR

Bindastraat 69

Eet- En Drankinrichting

35627

NUNCA IMPORT EXPORT

Nieuw Weergevondenweg BR. 323

Importeur, Exporteur

35630

HU JIANYUN

Powakkastraat 32b

Importeur, Grossier

35633

HEALTHY LOOK

Monkoustraat perceel 5864 no. 12

Schoonheidsspecialiste

35641

SOLID PROMOTION

Powakkastraat 32B

Promotion Bureau

44981

L.I. TAXI

Kokospalmstraat 1

Taxibedrijf

Importeur, Exporteur

Dean Barrow nieuwe voorzitter van Caricom
Dean Barrow de incoming chair van CARICOM per 1 januari 2016
heeft als prioriteiten voor de komende zes maanden, het behalen van
meer voordelen voor de mensen in de Caribische gemeenschap. Hij
wil dit bereiken door het versterken van de CARICOM. Barrow is premier van Belize. Hij volgt Freundel Stuart, premier van Barbados op.
In een nieuwjaarsboodschap zegt de nieuwe
voorzitter dat er veel is om
trots op te zijn maar ook
veel om reikhalzend naar
uit te kijken. "Our resolution is to continue to
strengthen our integration
movement to deliver ever
increasing benefits to the
people of our community.
We will continue our quest
to improve our standard of
living through providing a
save, viable and prosperous Caribbean Community" aldus Barrow. Hij
gaat voortbouwen op eerder behaalde successen

maar zal efficiënter moeten zijn vanwege de ernstige economische uitdagingen waarmee de regio
wordt geconfronteerd.

Veerkracht
Barrow gaat ook voor het
versnellen van het tempo
van het CARICOM hervormingsproces en de implementering van het
'Community
Strategic
Plan 2015-2019’. Dit plan
beoogt de veerkracht en
het herstelvermogen van
CARICOM in economisch, sociaal en technologisch opzicht te vergro-

ten. "Overheidsarrangementen moeten flexibeler
en dynamischer worden
en inspanningen om ze
effectiever te maken voor
integratie en relevanter
voor de behoeften van
mensen van de gemeenschap zullen voortgezet
worden" zegt Barrow. Hij
maakt zich ook sterk voor
het overtuigen van de
CARICOM-lidstaten om
evenals Belize, Barbados,
Dominica en Guyana, de
Caribbean Court of Justice (CCJ) te maken tot
hun 'Final Court'.
RMD

Informatieavond
m.b.t. valutaveiling
In het kader van de huidige monetaire financiële situatie en de door de
Centrale Bank van Suriname aangekondigde valutaveilingen heeft het bestuur
van de KKF in samenwerking met de gezamenlijke bedrijfslevenorganisaties
VSB, ASFA, AAV en SBF, besloten een informatieavond met en ten behoeve
van het bedrijfsleven te organiseren. Er zal middels een oefensessie aangegeven worden hoe valutaveilingen zullen plaatsvinden.
Wij nodigen alle ondernemers alsook geïnteresseerden uit aanwezig te zijn op
deze informatieavond .
Datum : woensdag 17 februari 2016
Tijd
: 19.00 uur
Inleider: De president van de Centrale Bank van Suriname,
econoom Glenn Gersie
Locatie: Hal 2, Kamer van Koophandel en Fabrieken,
Prof. W. J. A. Kernkampweg 37
Het is ons aller doel rust te bevorderen om zodoende de nodige maatregelen
te kunnen nemen in het belang van ons geliefd land in het algemeen en het
bedrijfsleven in het bijzonder.

Handelsbemiddeling
LAND

BEDRIJF

ZOEKT

China

Lee Ying Manufacturing and
Distribution Co., Ltd.

Een efficiënte en bekwame
vertegenwoordiger van het bedrijf
in het buitenland
leeyingrecruitment@gmail.com
Imp., geint. in wiper motor,
radiator fan, window regulator
trade3@chinasongtian.com
Distr. van auto-onderdelen,
smeerolie, imp. van auto’s
www.liqui-moly.de
Imp., geint. in landbouwwerktuigen gespecialiseerd in
zaadtechnologie
www.nationalagro.com
Imp., geint. in farmaceutische
producten
www.saicare.co
Geint. in Wateen internetdiensten
www.wateen.com

China

Zhejiang Songtian Automotive
Motor System Co., Ltd.

Duitsland

Liqui Moly Gmbh

India

National Agro Industries

India

Sai Care

Karachi

Wateen Telecom Limited

Belastingtip (4)
Elke ondernemer moet in principe over winst, het verschil tussen opbrengsten en
kosten, inkomstenbelasting betalen. Kosten zijn fiscaal aftrekbaar van de winst mits
ze als zakelijk zijn aan te merken. Privé uitgaven uit de bedrijfskas zijn niet aftrekbaar. De grens tussen zakelijk en privé is soms onduidelijk wat kan leiden tot een
dispuut met de belastingdienst. Hiermee moet voorzichtig worden omgegaan.
Behalve 'aftrekbare kosten' kent de wet Inkomstenbelasting ook 'aftrekposten' (bijzondere privé-uitgaven) die ten laste van het (onzuiver) inkomen mogen worden
gebracht om de inkomstenbelasting te berekenen. Dit leidt vaak tot verlaging van de
verschuldigde belasting en soms zelfs tot teruggave en is mogelijk voor ondernemers en loontrekkers. De wet geeft de prive-uitgaven aan die zij als aftrekposten
accepteert en voor welk bedrag (pagina 3 definitieve aangiftebiljet). Enkele betreffen: hypotheekrente voor de eigen woning, buitenschilderwerk en kosten voor studerende kinderen. Bij het invullen van aangiftebiljetten geeft de belastingdienst jaarlijks in april gratis hulp aan particulieren en kleine ondernemers en aan wie vanwege aftrekposten geld terug van de belastingdienst behoren te krijgen.
(Bron: Marcel Persad, belastingadviseur bij BDO)

KKFacts
Ondernemersavond
Datum: 16 februari 2016
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Onderwerp 1: Het 'wat, waarom en hoe' van Facility
Management en de rol van
FM-Software
Inleiders: Nathalie en Rayen
Bourne, Ays Enterprise
Onderwerp 2: ‘Klant en Communicatie' en 'Productpresentatie'
Inleiders: Derdejaars studenten van Hogeschool Janssen
& Partners
Plaats:
KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.
Heeft u een
vergunning nodig?
Moet uw vergunning
verlengd worden?
Wij besparen u het hele
loopwerk en
kostbare tijd!!!
Wij monitoren immers
het proces van aanvraag
tot verkrijging van
de vergunning.
Voor meer info:
KKF OSW - tel. 530311

Douanekoersen
M.i.v. 02/02/2016 en tot
nader order

U.S. dollar
4,04
Euro
4,40
Pound sterling
5,78
Ned. Ant. gld.
2,27
Yen (10.000)
333,14
Trin. & Tob. dollar 0,63
Guyana dollar (100) 1,99
Indian rupee (100) 5,95
Brazil real
1,01

