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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

BEKENDMAKING

UITNODIGING
aan participanten / deelnemers van

MADE IN SURINAME BEURS 2016

TEACH-IN
Datum: woensdag 13 april 2016

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

37487

ANTHONY DIEUJUSTE

Weidumweg 26

Exporteur

37491

BIHARIE'S MACHINE VERKOOP Vierde Rijweg 12

Winkelier

EN ONDERDELEN BEDRIJF

37505
37519

TRANSPORTBEDRIJF M.R.
Van Drimmelenpolder Serie B no. Transportbedrijf
SOHRABKHAN
49
TRUSTWIN INTERNATIONAL Mozartstraat 72
Importeur

37528

GRASBARKI'S

Timmermanstraat 7a

Winkelier

37531

G.M. WAGON TERRAS

Van Sypensteynlaan 6

Eet- En Drankinrichting

37540

RAPRI TRADING

Floralaan 9

Importeur

37551

JOHN DEREK

Henck Arronstraat 61d

Winkelier

37574

M.J. TJOKRODIPO

Kwattaweg 5

Importeur

37586

J.M.N. BURNET'S
VERHUURBEDRIJF
ALCALO TRADING

Izaak J. Burnetstraat 4

Verhuurbedrijf

Van Roosmalenstraat 32
Indira Gandhiweg 249

37608

KRISHANA
HANDELSCENTRUM
E.L. KARG

Importeur, Exporteur,
Transitohandel
Winkelier

Devisweg 13

Taxibedrijf

37627

EXPORTBEDRIJF DAROGO

Hecubastraat 22

Exporteur

37633

RAJ FISH

Zoelen no. 73

Exporteur

37634

ZHENG SUIFENG

Importeur, Winkelier, Grossier

37637

D.Y. MARINEZ HERNANDEZ

Atlasstraat hoek J.d.
Gompertsstraat no. 20A
Vincent Van Goghstraat 9

Locatie: KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

37642

D. RAMKISSOON FISH

Zoelen no. 78

Exporteur

Voor meer info: KKF-Beurssecretariaat

37649

JUDITH'S KAPPERSCHOOL

Kwattaweg 175

Opleidingsinstituut

37654

CENTRAL DE RADIO DA
Papegaaistraat 15 F
ERIKA
ANNA ALBERTHA RAHAMAN Cassaveweg 1212

Tijd: 18.00 uur (inloop: 17.30 uur)
Plaats: KKF Beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

Made in Suriname beurs
voor de volgende sectoren:
Land-, tuin- en bosbouw, verder bloemen-, planten-, groenten-,
fruit-, vee- en bijenteelt.
Industrie (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, visserij en visverwerking, constructie, kunst, huisvlijt en nijverheid.
Voorts 'dealers' van productiemiddelen (machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment, instrumenten,
etc.).
Computers, software, telecommunicatie, office equipment, etc.
Voorts de respectievelijke dienstverlenende bedrijven (financieel, ICT, transport, onroerend goed, research, voorlichting,
trainingen, etc.), toeleverings- en verwerkingsbedrijven.

27 april - 1 mei 2016
Tel.: 530311 tst. 110, 111 of 112

37604

Adviesbureau

Fax: 437971 E-mail: chamber@sr.net

37660

Belastingtip (12)

37662

Een vaak gestelde vraag is: 'hoe kan ik restitutie krijgen?' Bij de inkomstenbelasting
zijn er hiervoor verschillende mogelijkheden. Allereerst is het mogelijk dat de belastingplichtige (een lichaam of natuurlijk persoon) op grond van zijn voorlopige aangifte een hoger belastingbedrag heeft betaald dan volgens de definitieve aangifte
betaald had moeten worden over dat jaar. Ten tweede kunnen natuurlijke personen/ondernemers die ook loontrekkers zijn en dus loonbelasting betalen soms ook
voor restitutie in aanmerking komen. Bijvoorbeeld als de onderneming verlies heeft
geleden. Het verlies wordt dan in de definitieve aangifte in mindering gebracht op
het inkomen uit arbeid (loon), zodat het totale zuiver inkomen lager uitvalt dan het
loon. De inkomstenbelasting over het zuiver inkomen zal dan ook minder bedragen
dan de ingehouden loonbelasting, hetgeen tot een teruggave kan leiden. Ten derde
is het mogelijk recht op restitutie te krijgen als een loontrekker aftrekposten heeft
(vraag 9 aangiftebiljet). Bij aftrekposten wordt het inkomen (jaarloon) in de definitieve aangifte verminderd met in de wet gedefinieerde kosten. Voorbeelden zijn: de
kosten van het schilderen van de buitenkant van de eigen woning (kan om de drie
jaar), de rente hypotheeklening m.b.t. een eigen woning, kosten studie of opleiding
van kinderen. Voor de meeste aftrekposten gelden beperkingen in de aftrek dus is
het belangrijk het aangiftebiljet nauwkeurig te lezen en zo nodig een fiscaal deskundige te raadplegen. Restitutie wordt bij wijze van spreken "aangevraagd" door
een definitieve aangifte in te dienen waaruit het bedrag van de teruggave blijkt.
Advies: aftrekposten zoveel mogelijk onderbouwen en specificeren. Is aan de vereisten voldaan, dan moet de belastingdienst binnen twee maanden na indiening een
aanslag opleggen waaruit de teruggave blijkt. Pas hierna is het mogelijk om geld van
de belastingdienst te ontvangen. Het is niet mogelijk om wat een belastingplichtige
denkt terug te moeten krijgen, te verrekenen met een andere belastingschuld,
zolang geen aanslag is opgelegd. De definitieve aangifte voor natuurlijke personen
moet uiterlijk 30 april worden ingediend en voor rechtspersonen uiterlijk 30 juni. In
de praktijk blijkt echter dat de fiscus ook na genoemde data ingediende restitutieaangiften in behandeling neemt. Het is dus altijd de moeite waard te onderzoeken
of men voor restitutie in aanmerking komt.
(Bron: Marcel Persad, belastingadviseur bij BDO)

Wist

37595

u

dat ?

Duurzaam of Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een vorm van
ondernemen gericht op economische prestaties (profit) met respect voor de sociale
kant (people) en binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). De bekende drie
P's: People, Planet, Profit. Sedert september 2010 is ISO 26000 officieel de internationale richtlijn voor het MVO. In het buitenland hebben steeds meer grote bedrijven een MVO manager. De manier waarop deze bedrijven hun kernactiviteiten uitvoeren en t.a.v. het milieu en de sociale context verantwoordelijkheid nemen staat
beschreven in een 'Duurzaamheidsverslag'. Hun motto is: People, Planet, Profit.
Soms wordt vrijwillig gebruik gemaakt van de richtlijnen van de Global Reporting
Initiative waardoor verslagen beter met elkaar te vergelijken zijn. In plaats van de
term MVO gebruikt het midden- en Kleinbedrijf (MKB) meestal de term 'Duurzaam
Ondernemen'. Het vorm geven hieraan richt zich dan in eerste instantie sterk op de
interne organisatie (Milieu en medewerkers). Pas in een veel later stadium komt
communicatie aan de orde in de vorm van (duurzaamheidsverslagen) of overleg
met stakeholders (klanten en leveranciers) waarbij ook de maatschappelijke kant in
beeld komt. In Nederland hanteert het MKB de volgende definitie voor duurzaam
ondernemen: "Duurzaam ondernemen is het bij alle bedrijfsbeslissingen nastreven
van zowel een hoger bedrijfsrendement als het benutten van de kansen voor een
beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om
activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie”.

37667
37668
37671

Bemiddelingsbureau
Importeur, Exporteur

D. PANG FA TJITROWIKROMO
R.D. SAHTOE

Waterkant Centrale Markt stand no. Standhouder
181
Rode Kruislaan 21
Bemiddelingsbureau

UNIVERSAL AIRLINES
INCORPORATED
JAIRAM'S FISH

Dr. Sophie Redmondstraat 113A

Luchtvaartbedrijf

Gijsbertusstraat 39

Exporteur

Ontwikkeling van leiderskwaliteiten
Bij leiderschap gaat het erom wie iemand is (karakter) en wat die persoon kan doen
(bekwaamheid). En hoe meer je deze factoren samenbrengt in een missie waarnaar
je leeft, hoe beter je als leider kunt communiceren met diegenen die ervoor kiezen
je te volgen. Het belangrijkste aan leiderschap is communicatie. Leiderschap is
gebaseerd op wederzijds vertrouwen, respect en communicatie. Ware leiders grijpen niet onnodig in maar hun aanwezigheid is wel duidelijk voelbaar. Hun taak is het
om de vooruitgang van anderen niet te bepalen, maar gemakkelijker te maken,
zodat ze uiteindelijk kunnen zeggen: 'we hebben het zelf gedaan'. Een echte leider
treedt niet altijd in het voetlicht; hij blijft meer op de achtergrond. Hoe meer je je ego
onderwerpt, hoe meer je een ware leider kunt zijn. Een gematigd ego toont karakter
en wijsheid. Het doel van leiderschap is om het potentieel van anderen naar boven
te halen en begeleiding te bieden. Succesvolle leiders werken als een katalysator op
hun mensen, waardoor ze allemaal bereid zijn zich ten volle in te zetten bij het nastreven van een gezamenlijk doel.
RMD

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!

KKFacts
Ondernemersavond
Datum: 12 april 2016
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Onderwerp1:“Hernieuwbare Energie (Renewable
Energy) en mogelijkheden
in Suriname”
Inleider: Erney Pinas van
Stg. Renewable Energy
Application
Onderwerp 2: “Uitstaande
betalingen van de overheid
die ze willen omzetten in
schatkistpapier”
Inleider: Anthony Wong plv.lid KKF
Plaats: KKF-Conferentiezaal, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

CITAAT

"Je verwachtingen
beïnvloeden je
toekomst.
Ze beïnvloeden je
gezondheid ten
goede, het
Placebo-effect,
of ten kwade het
nocebo-effect.
Je wordt waarin
je gelooft !"
(Deepak Chopra)

FOREIGN
EXCHANGE
AUCTION
April 7, 2016

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.

Currency
Total Amount

USD
2.000.000

Weighted
average rate

5,420

