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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Informatie-avond over monetaire
en financiële situatie
Het KKF bestuur en de gezamenlijke bedrijfslevenorganisaties, hielden op dinsdag 19 januari j.l. een informatieavond t.b.v. het bedrijfsleven. Het thema betrof de huidige monetaire en financiële situatie en
ontwikkelingen op het koersenfront. Beoogt werd te komen tot aan
de regering voor te stellen maatregelen in het belang van land en volk
en van het bedrijfsleven in het bijzonder.
Er was een panel onder
voorzitterschap
van
Waddy Sowma van de
VES en met als overige
leden: Wilgo Bilkerdijk
(Vz.
ASFA),
Jayant
Padarath (Vz. KKF),
Anthony Wong (Vz. AAV),
Gilbert van Dijk (Dir.
SBC), Remy Bhailal (Vz.
Cambiohouders), Albert
Alleyne (Vz. Consumentenkring) en Stephen Lee
(Vz. Chinese winkeliers).
KKF voorzitter Jayant
Padarath opende de bijeenkomst en sprak de
hoop uit dat deze zou
resulteren in oplossingsmodellen die aan de regering voorgelegd konden
worden. Waddy Sowma
benadrukte dat er een duidelijke boodschap moet
worden
overgebracht
naar de beleidsmakers.
De VES acht het van
belang dat economische
wetenschap wordt beoefend en toegepast. De
schaarste aan USD zou
zijn veroorzaakt door uitbetaalde staatschulden en
rationalisatie waarbij ook
cijfers blijken te zijn achtergehouden. Er is volgens Sowma een technisch alsook een vertrouwensprobleem.
ASFA
voorzitter Wilgo Bilkerdijk
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noemde de schaarste aan
valuta een groot zorgpunt
omdat voor het importeren van inputs om te kunnen produceren de fabrikanten veel valuta nodig
hebben.

Vertrouwen
Anthony Wong (AAV) zei
dat het puur om vertrouwen gaat. Wanneer je
afspraken niet nakomt
raak je vertrouwen kwijt.
Leningen moeten terugbetaald worden. En alle
schuld moet niet in de
schoenen van ondernemers geschoven worden.
"We moeten gezamenlijk
uit deze impasse komen"
aldus
Wong.
Remy
Bhailal zei dat teveel achterstallige betalingen zijn
vereffend waardoor er
teveel Srd in omloop
kwam die iedereen in
valuta wilde omzetten.
Het evenwicht raakte hierdoor verstoord. Hij zei dat
veel last wordt ondervonden van de informele sector en ging in op randvoorwaarden die de regering
heeft geopperd. Deze
betreffen een wet die winkeliers verbiedt valuta te
kopen en als ze meer dan
USD 10.000 bij de bank
willen storten moet dat
tegen overlegging van

een bon van een cambio.
Voorts wordt bekeken of
van de drie valutasoorten
één als betaalmiddel afgeschaft moet worden.
Albert Alleyne van de
Consumenten kring sprak
van uitzichtloosheid en
het straks niet meer kunnen consumeren. Vanuit
het publiek gaf dhr. Koole
aan dat er een verschil is
tussen behoefte en vraag.
Eerder had Remy Bhailal
namelijk aangegeven dat
meer dan 100 bedrijven
een valutabehoefte tot 13
miljoen zouden hebben.
Koole bepleitte een import
stop/verbod op bepaalde
producten. Het gebruik is
toegenomen en de overheid zou moeten reguleren en beheersen. Voorts
zullen de bedrijslevenorganisaties de produstiesector moeten stimuleren.
Dhr. Stanford vroeg zich
af of het verloren vertrouwen in de Srd niet ligt aan
de wisselkantoren. Enkele
andere opmerkingen vanuit het publiek betroffen
de optie van een zakenkabinet en de vraag welke
bijdragen de Cambio's
leveren aan de Staat.

RMD

BEZOEK

BEKENDMAKING
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:
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34716

A.B. HILAIRE

Badoelastraat BR. 34

Importeur

34722

BERG'S HARDWARE SERVICE

Hofstraat 17

Computerbedrijf

34724

ROBBY MAHAMOED

Mahadewweg 7

Importeur, Exporteur

34731

ANTONIE PARGASH

Basdewsingweg 30

Autobusdienst

34756

E.P. WILSON

Cabellstraat BR. 13

Onderzoekbureau

34781

MUKESH IMPORT

Samboerastraat 35

Importeur

34809

JB - CONSULTANCY

Solonstraat 11

Adviesbureau

34835

NEPVEU STORE

Nepveustraat 19

34839

WINKEL S. PALTAN

Mariestraat 46A

Winkelier, Importeur,
Exporteur
Winkelier

34856

AMBER VIERDE RIJWEG STORE

Vierde Rijweg BR. 61

Winkelier

34872

VISHAL BAR

Vierde Rijweg BR. 61

Eet- En Drankinrichting

34878

WEB VEILIGHEIDS DIENST

Johan Adolf Pengelstraat 75

34879

Julianastraat 33

34882

IMPORTBEDRIJF ALLISON
GOODMAN
R.D. DENNEN

Bewakings- En
Beveiligingsdienst
Importeur

Concordialaan 43

Importeur

34884

F.CH. GANPAT

Redidotistraat 54

34885

P. PADOE

Palumeu

Fabrikant, Importeur,
Exporteur
Winkelier

34891

GROENTESHOP BON APPETIT

Franchepanestraat 153-174

Winkelier

34909

E.C. LIVING

Importeur

34926

DEIONNE'S ENTERPRISE

Dr. E.j. Abrahamsstraat hoek
Flustraat
Amritsarweg 61

34929

WESLY MOESANTO

Waterkant Nabij Sms-steiger

Taxibedrijf

34938

S. PRISIRIE

Jakopoeweg 21

Exporteur

34957

F. SEBESE

Albina O/h Marktplein

Taxibedrijf

35426

Griegstraat 20
Biesramweg 14

Taxibedrijf

Mijnzorgweg 49

Importeur

ONZE BUSINESS PROMOTION EVENT

35677

MENS AND MANAGEMENT
SERVICES B.V.
L. AJANA

Een speciale ondernemersavond

35852

SOECHITKOEMAR BECHAN

Importeur, Exporteur

Op dinsdag 26 januari 2016 van 19.00 - 21.00 uur.
Aan alle in oktober, november, december 2015 ingeschrevenen in het
Handelsregister wordt op deze avond de gelegenheid geboden hun producten
en/of diensten aan het publiek te tonen. Deze B2B meeting zal maandelijks
worden gehouden. Het biedt gelegenheid tot netwerken en kennismaking met
nieuwe ondernemers.
De lokatie is: de KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.
Belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is vrij.

Belastingtip (1)
Voorlopige aangifte
Inkomstenbelasting

Beste ondernemer, uw
KKF-jaarbijdrage op tijd
voldoen is een
voortreffelijk voornemen.
Dit kan van ma. - vrij. van

Ondernemers onderschatten weleens het belang van de voorlopige
aangifte terwijl niet voldoen aan de wettelijke aangifteplicht grote
gevolgen kan hebben. De voorlopige aangifte inkomstenbelasting
over 2016 moet uiterlijk op 15 april a.s. zijn ingediend. Dit gebaseerd
op een schatting van het zuiver inkomen (of belastbaar bedrag) voor
2016 (bv. op basis van een begroting). De in de voorlopige aangifte
(2016) aan te geven inkomstenbelasting mag niet minder zijn dan die
verschuldigd was over de laatst ingediende definitieve aangifte
(meestal 2014, omdat die van 2015 nog niet zal zijn gedaan).

08.00 - 15.30 uur bij de

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 - tel. 530311

WEBSITE DEVELOPER/DESIGNER
Duration: This assignment is for 50 working days over the period of six calendar
months

Als zonder toestemming
van de Inspecteur een
lager belastingbedrag in
de voorlopige aangifte
wordt opgenomen kan
een ambtshalve voorlopige aanslag met boete
worden opgelegd. Is de
voorlopige aangifte eenmaal ingediend dan kan
daarvan niet meer worden
afgeweken; ook niet als
zich nieuwe omstandigheden voordoen. Bijstelling
van de schatting (en verlaging van de kwartaaltermijnen) is achteraf niet
mogelijk. Minder betalen
dan volgens de aangifte
leidt onherroepelijk tot
een aanslag, meestal verhoogd met een boete en
interest.Het is dus belangrijk dat aan het begin van

Expressions of Interest must be submitted in English and electronically by email to
expressionofinterest@sbc.sr in pdf format no later than 16.00 hours Suriname Time
on Friday 29th of January 2016. Please visit the website of the Suriname Business
Forum (http://www.surinamebusinessforum.org) for the full details of these requests.

"Je gedachten, gevoelens, woorden en daden zijn de draden van het net dat je om jezelf heen
gooit. Wordt bewust van de keuzen die je elk moment maakt en besef dat wat nu gebeurt het
resultaat is van in het verleden gemaakte keuzen”. (Yor Sunitram)

GOVERNMENT OF SURINAME
Support services to increase the export-readiness for two targeted CARICOM
markets delivered to participating women and men-owned enterprises, rural
and urban-based MSMEs and large enterprises
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
The Government of Suriname (GOS) has received financing by way of a grant from
the Caribbean Development Bank (CDB) towards the cost of "Support services to
increase the export-readiness for two targeted CARICOM markets his program will
be executed by The Ministry of Trade (MTI) through the Suriname Business Forum.
The objective of the assignments is to provide technical support in the implementation of a project that aims to improve the export-readiness and capacity of
Suriname's agrifood enterprises to penetrate two CARICOM markets - Trinidad and
Tobago and Barbados. Terms of Reference with further details are available on
request.
Suriname Business Forum now invites interested eligible consulting firms to submit
Expressions of Interest for the provision of the following consultancy services:
BRANDING, PACKAGING AND LABELLING CONSULTANT
Duration: 50 person-days over six calendar months.
WEB CONTENT MANAGER/COMMUNICATION SPECIALIST
Duration: 96 person-days over twelve calendar months.

het jaar goed overwogen
wordt of het verwachte
resultaat voor het huidige
jaar gelijk of minder zal
zijn dan het eerdere jaar.
Wordt een slechter resultaat verwacht dan kan
gevraagd worden een lager belastingbedrag te
mogen aangeven. Het
verzoek een voorlopige
aangifte met een lager
belastingbedrag te mogen
indienen moet worden
gedaan bij de Inspecteur
der Directe Belastingen.
De deadline voor het verzoek voor het belastingjaar 2016 is 15 februari
2016. Bij dit verzoek moet
een kopie van de balans
en resultatenrekening van
de laatste definitieve aangifte (veelal 2014) worden

bijgesloten. Het verzoek
moet omstandig gemotiveerd zijn. Geadviseerd
wordt om o.a. rekening te
houden met te verwachten
markt/prijs-ontwikkelingen. Als verlies wordt verwacht, kan niet volstaan
worden met te vermelden
‚dat het slecht gaat met
het bedrijf; er moet aangegeven worden waardoor
dit komt (bijvoorbeeld verminderde omzet, hogere
kostprijs,
salarisstijgingen). Een goede belastingadviseur kan u adviseren en begeleiden bij het
bovenstaande.

(Bron: Marcel Persad,
belastingadviseur bij BDO
Tax Advisory)
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kassa van de KKF.

ONE
STOP
WINDOW

Douanekoersen
M.i.v. 19/01/2016 en tot
nader order

U.S. dollar
4,04
Euro
4,40
Pound sterling
5,77
Ned. Ant. gld.
2,27
Yen (10.000)
344,37
Trin. & Tob. dollar 0,63
Guyana dollar (100) 1,95
Indian rupee (100) 5,97
Brazil real
1,00

