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Nr. 736

WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Made in Suriname beurs

BEKENDMAKING

voor de volgende sectoren:
Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-,

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:

fruit-, vee- en bijenteelt.

DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

ACTIVITEIT

Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meu-

36178

P-fra

Hendrika J. Veldkampstraat 89

Adviesbureau, Tekenbureau

bels, metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visse-

36194

EDJE'S PETFOOD

Awaradam 1

rij en visverwerking, constructie, kunst, huisvlijt en nijverheid.

36195

Cassaveweg 63

Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines, rollend

36203

AANNEMINGSBEDRIJF
RAMDEW KARAYA
R.J. GEER IMPORT/EXPORT

Fabrikant, Importeur,
Exporteur, Grossier
Aannemer

Virolastraat 12

Importeur, Exporteur

materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment, instru-

36236

SOMBRA TAXI

Calcuttastraat 98

Taxibedrijf

menten, etc.).

36242

COOBEE AUDIO

Marc Chagallstraat 3

Importeur, Opnamestudio

Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.

36251

SANJAY RAMA

Geerlingstraat 10

Importeur, Exporteur

Voorts de respectievelijke dienstverlenende (financieel, ICT,

36284

MAHABIR MANODJKOEMAR

Ajawastraat 1

Leverancier, Transportbedrijf

transport, onroerend goed, research, voorlichting, trainingen,

36296

J. KARMIDI

Ziekenhuisproject 10

Exporteur

etc.), toeleverings- en verwerkingsbedrijven.

36339

Koesoewestraat 58

Adviesbureau

Daniel Yveraarstraat 6

Bemiddelingsbureau

36367

CONSULTANCYBURO
DERRECK SADJOERI
R.D INTERNATIONAL
CALLING SERVICE
A.K. TELECOM

Altagraciastraat 35

Bemiddelingsbureau

36384

CORNELLIE A. BABEL

Winkelier

36399
36404

H.C. HUANG BAR
RESTAURANT
BREEKIJZER

Toematoekreek
(Bigi Mama Kampoe)
Kwattaweg 198
Sir Winston Churchillweg 72

Adviesbureau

36413

KAJAFAS M.C.M.

Standhouder

36417

DINEESHKUMAR CHITOE

Larecoweg
(nabij de brug van Saramacca)
Bebeweg 1

36445

BEWAKINGS- EN BEVEILIGINGS- Somariastraat 19
BEDRIJF MIRAFROITIE

36457

M.L. TONEY

Van Hattemweg 72

36461

V.P. SEWNANDAN

Mr. P. Chandie Shawweg BR. 149

36470

OERMILLAH JANKIPERSAD

Freonstraat BR. 14

Eet- En Drankinrichting,
Winkelier
Autobusdienst

36475

WINI'S EXPORT

Nicodemusweg 2

Exporteur

36488

GUESTHOUSE VIVIEN

Appelsteeg 30

Pension

36489

NANGUO LI

Mr. E.th.o. Wonglaan 32

Importeur

44991

ESAR ENTERPRISES

Koenawariestraat 15

Importeur, Exporteur,
Autobusbedrijf

27 april - 1 mei 2016

36364

Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat
Tel.: 530311, Fax: 437971, E-mail: chamber@sr.net

INNOVATIE OPENDAG
Zaterdag 23 juli 2016
16:00 - 20:00 uur in de KKF-Beurshal,
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Heeft u een innovatief idée of vindt u uw creatie uniek?
Dan is de innovatie opendag iets voor u!!
Kom met uw mooie, unieke, innovatieve uitvindingen!

Deelname is Gratis
Dit is uw kans om uw creatie te delen met de buitenwereld.
Voor de winnaar hebben wij een leuke prijs!

Eet- En Drankinrichting

Importeur
Bewakingsdienst,
Beveiligingsdienst
Importeur

Belastingtip (7)

KKFacts

De aangifte inkomstenbelasting voor natuurlijke personen (ondernemers én particulieren) biedt de
mogelijkheid aftrekposten toe te passen (vraag 9 onder E). Zo mogen ziektekosten, als buitengewo-

Ondernemersavond

ne uitgave, in mindering worden gebracht op het te belasten inkomen. Voorwaarden: de ziektekosten

Onderwerp:“Discussieavond inzake exportproblematiek naar Caricom-lidlanden”
Paneldiscussie
Datum: 8 maart 2016
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

waren noodzakelijk, zijn werkelijk betaald in het desbetreffende jaar en hadden betrekking op de

Voor info en registratie: Stichting Business Innovation Suriname tel.no.: 530311 tst. 130
E-mail: stichtingbusinessinnovationsur@gmail.com
De innovatie opendag is een initiatief van Stichting Business Innovation Suriname.

belastingplichtige en gezin (echtgenoot/echtgenote en minderjarige kinderen). Kosten vergoed door
werkgever of een verzekeringsmaatschappij, zijn niet aftrekbaar. Onder 'ziektekosten' vallen ook kosten van bevalling, ongevallen, invaliditeit en overlijden. Mogelijke kosten zijn de premie ziektekostenverzekering (werknemersdeel) en de eigen bijdrage voor medicijnen. Niet het totale bedrag aan kosten is aftrekbaar maar alleen wat meer is dan het wettelijk drempelbedrag dat niet-aftrekbaar is en
10% bedraagt van het onzuiver inkomen. Is bv. het jaarloon SRD 30.000 en de ziektekosten SRD

CITAAT

5.000, dan is 10% van SRD 30.000 is SRD 3.000 niet aftrekbaar (voor zover geen ander inkomen).

"Hoe vaak zijn we niet blind voor eigen fouten en hoe snel zijn we niet geneigd de schuld

Wel aftrekbaar is dan een bedrag van SRD 2.000. Maar, ondernemers hebben nog een mogelijkheid

van falen bij een ander te leggen, bij een mens, het lot, de duivel, of zelfs God. Besef
dat wij oogsten wat wij gezaaid hebben. Wij smeden ons eigen lot". (Vivekananda)

tekosten direct ten laste van de bedrijfswinst brengen mits deze kosten voldoen aan de gebruikelijke

voor aftrek. In plaats van eerder genoemde aftrekpost (als buitengewone uitgave), kunnen zij de ziekcriteria die gelden voor andere zakelijke bedrijfskosten. De wet Inkomstenbelasting geeft ook bij de
winstbepaling aan, dat niet alle ziektekosten ten laste van het belastbare resultaat mogen worden

Visionair versus administrateur

gebracht. Er is een vast niet-aftrekbaar bedrag van SRD 500 per jaar voor zover de ziektekosten meer
bedragen. Bedragen de ziektekosten bv. SRD 5.000 dan mag SRD 4.500 van het belastbaar resultaat

Een visionair is een charismatische leider die vol energie, enthousiasme en passie een organisatie of onderneming kan lanceren in
een initiële actie. Maar 'the honeymoon will not last forever' want om
het 'moment suprême' dat visie creëerde te verduurzamen heb je een
creatieve en oordeelkundige leider nodig. Wordt dit niet onderkend
dan eindigt het initiatief meestal in een pijnlijk falen tenzij de visionair
ook een kundige 'administrator' is.
Een kundige leider schept
een milieu waarin taken
effectief en efficiënt uitgevoerd kunnen worden en
waarin medewerkers de
gelegenheid krijgen hun
talenten/potentie te ontplooien. Soms gaat het
verkeerd vanwege het zogeheten 'Peter principle'
wat neerkomt op het promoveren van een gunsteling in een positie boven
zijn/haar niveau van competentie. Deze persoon
krijgt de bevoegdheid te
leiden zonder daartoe
vaardig te zijn. 'He or she
cannot administrate the
daily affairs of the enterprise and cannot effectively mold the coaching

staff around him/her'. Een
begaafde leider heeft op
z'n minst de volgende vermogens. 1) de vaardigheid de verschillende
taken/projecten van medewerkers te integreren
richting vervulling van een
lange termijn goal; 2) het
aanvoelen van wat in de
toekomst nodig zal zijn; 3)
het vermogen de overall
behoeften te visualiseren
en de zogeheten longrange-goals te verduidelijken; 4) het vermogen en
de bereidheid individuele
werknemers te assisteren
in het ontwerpen en opzetten van hun rol en
plaats in de onderneming.
Dit op een wijze die de

hoogst mogelijke satisfactie biedt doordat gebruik
wordt gemaakt van individuele talenten, hulpbronnen en gaven; 5) het vermogen individuen bij elkaar te brengen om efficiënte en goed georganiseerde teams te vormen;
6) de vaardigheid beschikbare hulpbronnen te
onderscheiden en samen
te bundelen gericht op het
vervullen van een doel/
doelstelling. Bij dit alles
heeft de leider als focal
point de missie en visie
van de onderneming of organisatie.

RMD

ONE
STOP
WINDOW

worden afgetrokken. Advies: bespreek dit alles eens goed met uw boekhouder of fiscaal adviseur.
Bron: Marcel Persad, belastingadviseur bij BDO Tax Advisory N.V.

Wist

u

dat ?

Wat omvat het begrip Dialectiek? Het is geen nieuwe methode voor onderwijsvernieuwing, maar veeleer de politieke houding van een wakker geworden mens.
Dialectiek begint met het onderkennen van tegenstellingen. Soms stokt dit kennisproces door fatalisme waardoor tegenstellingen worden gezien als onontkoombare
fronten. Denken vanuit fatalisme heet dualistisch denken. Dialectiek betekent zich
met elkaar onderhouden. Dialoog hangt ermee samen. Dialectiek behoort tot een
combinatie van logica en retorica. Zij is zowel theorie als methode die toegepast
wordt in de overeenstemming of afspraak of verdrag. Men begint met een zin, gaat
door tegenstellingen heen naar het geheel. Dialectiek betrekking tussen theorie en
praktijk. Thesis is uitspraak of zin; antithesis is tegenspraak; en syntheses is dus de
wijze waarop we vanuit tegenstellingen komen tot verdere analyses die leiden tot
het opstellen van veronderstellingen, werkwijzen die we toetsen in de praktijk. Zo
ontstaat wat genoemd wordt 'gereflecteerde' praktijk of 'praxis' (handelend denken
en denkend handelen). Een praxis waarover bespiegelend is nagedacht. Het gaat
erom werkwijzen, strategieën, tactieken, gereedschappen te ontwikkelen waarmee
onze maatschappij kan veranderen in de richting van meer menselijkheid, ê dan
gezien als veranderen en niet als reproduceren. De methodiek of de weg die
bewandeld moet worden is dan hetzelfde als strategie (doelen stapsgewijs op een
rijtje) en 'didactiek' (het nuttig gebruik van leermiddelen binnen de methodiek), is
dan hetzelfde als tactiek (het nuttig gebruiken van actietechnieken binnen het kader
van de strategie.

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. 01/03/2016 en tot
nader order

U.S. dollar
4,04
Euro
4,40
Pound sterling
5,60
Ned. Ant. gld.
2,27
Yen (10.000)
357,22
Trin. & Tob. dollar 0,62
Guyana dollar (100) 1,95
Indian rupee (100) 5,91
Brazil real
1,01

