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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Belang van financiële administratie

Staatsolie informeert bedrijfsleven

'Het belang van een financiële administratie' was het thema van een
presentatie gegeven door een team van N.V. Clear IT Solutions op
onze laatstgehouden ondernemersavond. Dit team bestond uit Daryll
Medar en Nicole Deira. Andre Henry BSc, een ander teamlid, legde via
een demo uit hoe een boekhoudkundig software een bijdrage kan
leveren aan financiële administraties.

In samenwerking met de KKF heeft Staatolie op maandag 6 en woensdag 8 augustus het Surinaams bedrijfsleven geïnformeerd over business opportunities die er zijn i.v.m. het nieuwe en zeer prestigieuze
raffinaderij project dat wordt uitgevoerd. De eerste stappen werden al
in februari j.l. gezet maar de piek wordt medio 2013 verwacht.

Opportunities

Clear
N.V. Clear IT Solutions
opereert sedert 2000 in
Suriname en staat in relatie met 4U Business
Solutions N.V. Sedert
2011 is N.V. Clear IT
Solutions ISO gecertificeerd. De gebieden waarop dit bedrijf zich beweegt
zijn: 1) Account View trainingen en consultancy, 2)
Informatica opleidingen en
trainingen, 3) ICT consultancy, 4) (Interim) Financieel management, 5)
Quality
Management/
ISO, 6) Projectmanagement en 7) Microsoft
Office trainingen. Wat de
werkwijze betreft werden
een drietal punten benadrukt: a) training en kennisoverdracht, b) op termijn kosten besparen en
c) het systeem, product of
dienst is voor de klant.

Belang
Het belang van een financiële administratie, het
kernpunt van de presentatie, werd ingeleid met een
uitleg over wat een financiële administratie is, wat
ermee beoogd wordt en
hoe men een goede financiële administratie op na
houdt. Het systematisch
vastleggen van financiële
feiten werd vervolgens

V.l.n.r.: Nicole Deira, Daryll Medar en
Andre Henry
behandeld en aangegeven werd wat het doel is
van financiële administratie. Dit doel omvat zaken
als: *een overzicht van de
financiële positie van het
bedrijf, *inzicht in winsten
en verliezen, *afleggen
van verantwoording over
gevoerd financieel beleid,
*besluitvormingsprocessen, *gegevens leveren
voor
kostprijsbepaling,
voorcalculaties en het uitbrengen van offertes, en*
het
aanwenden
van
vreemd vermogen. Verder
omvat het doel van de financiële administratie ook
nog de interne en externe
verslaggeving.

Andre Henry demonstreerde hoe boekhoudkundig software kan bijdragen aan een gedegen
financiële administratie.
Benadrukt werd dat een
goede financiële administratie een pijler is van succes van een bedrijf. Aan
de orde kwamen tenslotte
principes die erg belangrijk zijn bij Financiële
administratie: het toerekeningsbeginsel, het continuïteitsbeginsel en het
beginsel van goede koopmanschap. Voor meer
informatie over N.V. Clear
IT Solutions kan men
terecht op www.clearit.org

Demo

RMD

CITAAT
"Het is de visie in het verstand van een mens die zijn prestatie bepaald.
Door visie wordt aan management en personeel een instrument overhandigd
voor het bouwen van een bedrijf tot wat men het bedrijf wil laten zijn.
Mensen worden geactiveerd door visie”. (Marc van der Erve)
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ZOEKT

Exp. van tuinbouwproducten
ronaldrajcomar@yahoo.com
Para Xpo Products (Pvt.) Imp. van food stuffs & beverages
Ltd.
paraxpo@gmail.com
Delmege Forsyth & Co. Imp. van bulk thee, div. theesoorten,
(Exports) Ltd.
kernel prod., coir based soil substrates,
semi processed fibres, broom, brushes
and carpets
www.delmege.com
P.D. Romanis & Sons
Imp. van genuine Sri Lanka (Ceylon)
cinnamon and cinnamon quillings, div.
exotic dried fruits www.pdrexporters.com
Zaaras Holdings (Pvt.) Imp. van factory garments and fabric
Ltd.
spices and spice oil, fresh fruits e.a. prod.
www.zaarasholdings.com
Venora International
Imp. van electrical power panels telecom
Projects (Pvt.) Ltd.
services, electrical total solutions
lightening protection and earthing system
www.venoragroup.com

u

dat ?

Zijn ondernemers per definitie proactieve mensen? Weloverwogen Initiatieven durven nemen, is immers een kenmerk van succesvolle zakenlui. In de Seven Habits
of Highly effective people is het proactief zijn de eerste habit of gewoonte waarover
de auteur Stephen Covey uitweidt. De zeer effectieve mens heeft een proces doorlopen van afhankelijkheid en onafhankelijkheid naar interafhankelijkheid. Het is een
mens die 'Private victory' boekt door uit gewoonte proactief te zijn en die activiteiten
ontplooit met 'the end in mind' en die prioriteiten weet te stellen(put First things first).
De in hoge mate effectieve mens denkt bij het zaken doen, maar ook in andere relationele situaties, gewoonte getrouw in termen van win/win. Hij/zij probeert altijd eerst
de andere te begrijpen alvorens zelf begrepen te worden. Door al deze gewoonten
onstaat er een synergie die een succesvol en voldoening gevend leven garandeert
waarbij ook 'Public Victory' wordt geboekt. Proactief zijn betekent meer dan alleen
maar initiatief durven nemen. Het betekent vooral ook de verantwoordelijkheid
nemen voor het welslagen van je eigen leven. Proactieve mensen hebben zelfkennis en leven 'inside - out'. Ze zijn value driven en hun respons op stimuli van buitenaf is altijd op principes en waarden gebaseerd. De proactieve mens is een 'solution seller'. Een van hun gebeden is: 'Lord grant me the serenity to accept the things
I cannot change. And the courage to change the things I can and the wisdom to
know the difference.Amen'. De proactieve mens verspilt dus geen energie aan
zaken die buiten zijn invloedssfeer vallen. In de relatie met anderen profileert de proactieve mens zich met zijn kwaliteiten: vrede, vreugde, vriendelijkheid, goedheid,
integriteit, zelfbeheersing. David Starr Jordan heeft eens gezegd: "There is no real
excellence in all this World which can be separated from right living”. De proactieve
mens staat hier 100% achter.

Sessies
Via presentaties werd
diep op de materie ingegaan en werden de processen die lokale ondernemers moeten doorlopen
uitgelegd alsook wat precies gedaan moet worden
om in aanmerking te komen voor werk. Ballast
Nedam is een van de bedrijven waarmee wordt
samengewerkt. Er is nog
ruimte voor lokale bedrijven om het vele werk dat
op stapel ligt te klaren en
verteld werd welk werk
men aan Surinaamse
ondernemers kan gunnen.
De aanwezige ondernemers werden hierover
omstandig geïnformeerd
en kregen adressen, telefoonnummers,
e-mail
adressen etc. van o.a.
Balast Nedam en andere
aannemers waarmee contact gemaakt kan worden
om het proces van werk-

verwerving in gang te zetten. In dit uitbreidingsproject zullen de lokale ondernemers verbintenissen
aangaan met de bedrijven
(de hoofdaannemers) die
hen inzetten en niet met
Staatsolie.

Staatsolie
De sessie van woensdag
had niet zozeer te maken
met het raffinaderij uitbreidingsproject maar meer
met Staatsolie zelf. Omstandig werd verteld hoe
het bedrijf werkt bij het
selecteren van partners
en welke procedures lokale ondernemingen moeten
volgen om voor dit bedrijf
te mogen werken. Staatsolie stelt namelijk hoge
kwaliteits- en veiligheidseisen. En bedrijven met
wie zij in zee gaat, samenwerkt en een verbintenis
aangaat moeten daaraan
kunnen voldoen.
RMD

TER HERINNERING
Op elke dinsdag in augustus belichten deskundigen van de Surinaamse Vereniging
van IT professionals (SVI) geheel vrijblijvend IT onderwerpen die van belang zijn
voor het moderniseren van uw bedrijfsvoering. Neem uw laptop mee. De meetings
vangen steeds om 18:00 uur aan en duren een uur. Hierna begint om 19:00 uur de
reguliere ondernemersavond.

Duurzaam kapitalisme
Duurzaam kapitalisme is een raamwerk dat tracht lange termijn economische waardecreatie te maximaliseren door markten zo te hervormen dat zij zich richten op de werkelijke behoeften met in achtneming van alle kosten en waarbij in het besluitvormingsproces ESG
metrics geïntegreerd worden. ESG staat voor Economical Social &
Governance Factors.

Termijndenken

Handelsbemiddeling
LAND

betrekken bij het werk.

Een eerdere en vrij recente presentatie van Staatsolie bij de KKF over dit
onderwerp werd door de
circa 300 aanwezigen
enthousiast ontvangen en
ook de jongste sessies
trokken geinteresseerde
ondernemers naar het
KKF-complex. Het gehele
project waarvoor nog twee
jaar te gaan is, werd diepgaand toegelicht en voor
ons bedrijfsleven is ongetwijfeld een heel interessante periode vol mogelijkheden aangebroken.
De raffinaderij wordt gebouwd door de Italiaanse
hoofdaannemer Saipem
die onder zich een 12-tal
in diverse disciplines gespecialiseerde internationale ondernemingen heeft
betrokken. Deze bedrijven
hebben zich verplicht om
zoveel mogelijk lokale ondernemingen/werkers,
die daarvoor de skills en
deskundigheid hebben, te

'Sustainabel capitalism
transcends borders, industries, forms of ownership, asset classes and
stakeholders' zegt Al Gore
die CEO Paul Polman van
Unilever een voorbeeldCEO noemt. Polman is
afgestapt van kwartaal
verslaggeving om zo meer
ruimte te krijgen voor
duurzaam langetermijndenken. Al Gore vindt dat
meer topleiders dit voorbeeld moeten volgen. In
een white paper stelt hij
dat kwartaalcijfers bij investeerders vooral het
kortetermijndenken bevorderen. Dit ten koste van
de langere termijn die 'een
waardevoller meetinstrument is voor duurzame
waardecreatie'. Al Gore en
zijn zakenrelatie David
Blood zijn verantwoordelijk voor miljoenen dollars
aan duurzame investerin-

gen. Ze vinden dat we af
moeten van onze haastcultuur en andere vormen
van kortetermijnperspectief omdat we daardoor
onze economieën en onze
planeet aan het liquideren
zijn.

Kapitalisme
Al Gore gelooft in de
kracht van het kapitalisme
en ziet in dit systeem de
beste manier om alle economische activiteiten te
organiseren. Hij stelt dat
het kapitalisme meer dan
welk ander systeem dan
ook de potentie in mensen
versterkt en hard werken
en innovatie beloont. Het
is de hoeksteen van elke
succesvolle economie.
Gore schaart ook China
onder de kapitalistische
systemen, ook al is er wel
'een ander model geadopteerd' dan in de Verenigde
Staten.

Duurzaam
Ook voor regeringsbeleid
is een definitie voor duurzaamheid bedacht. Deze
luidt alsvolgt: "Een duurzame gemeenschap heeft
lokaal en centraal gezag
nodig om de weg te tonen
door anders te consumeren, effectief en efficiënt te
plannen teneinde duurzame gebruiken te integreren in de diensten die aan
burgers worden verleend.
Overheden moeten duurzaamheid nastreven alsook prudente management van financiële en
ESG (Economical Social
& Governance factors)
hulpbronnen om zo een
platform te scheppen
waarop stabiele en welvarende gemeenschappen
kunnen groeien. (Bron:
People, Planet, Profit)
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Expression of Interest for Dominicana Moda 2012
Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) invites suitable
applicants to submit an Expression of Interest to participate in Dominicana
Moda 2012. EOls must be submitted to Leonel Naut, Advisor - Competitiveness
and Innovation at inaut@carib-export.com no later than August 27th, 2012 by
4.30 PM.
www.carib-export.com/ 2012/07/expression-of-interest-for-dominicana-moda-2012-2012/

KKFacts
Ondernemersavond
O n d e r w e r p 1 :
“Godsdienst vrijheid”
Inleider:
Ds.
G.B.
Emanuelson van de
Zevendaagse Adventkerk
Panelleden:
Ds. G.B. Emanuelson,
Ds. Eduard Blackman
Robby Berenstein, Roy
Haverkamp,
Dayenne
Wielingen - Verwey,
Stanley Soeropawiro
Datum: di. 14 augustus
2012
Tijd: 18.30 - 20.00 uur
O n d e r w e r p 2 :
“Strategische, tactische
en operationele aspecten
van ICT Governance””
Inleider: de heer Igörr
Hieroms,
Managing
Director
van
GR8Consulting, gevestigd op
Curacao
Datum: di. 14 augustus
2012
Tijd: 20.00 - 21.00 uur
Plaats:Beursterrein,
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

KKFacts
ICT uurtje
Onderwerp: “Werken in
Projecten!”
Inleider:Surinaamse
Vereniging van IT professionals (SVI)
Datum: di. 14 augustus
2012
Tijd: 18.00 - 19.00 uur
Plaats:Beursterrein,
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.

KKFacts
Guyana
27 - 30 september 2012:
“Guyana’s
Premier
Trade Fair and Exposition GuyExpo 2012”
Locatie: The National
Exhibition Centre in
Sophia,Greater
Georgetown
Organisator: Ministry of
Tourism, Industry and
Commerce. GO-INVEST
en de private sector
www.guyexpo.net

Costa Rica
17 - 18 september 2012:
“Launch of Geothermal
Congress for the LAC
Region - GEOLAC”
Organisator: New Energy Events LLC
www.geothermlac.com

ATTENTIE
De KKF roept hierbij een
ieder op die economische activiteiten ontplooit (ook niet vergunningplichtige bedrijven)
om zich in te schrijven in
het Handelsregister van
de KKF.
Voor meer info:
tel. 530311 / 530313

Douanekoersen
M.i.v. 07/08/2012 en tot
nader order

ROUTE:
di. 14 aug. 2012
do. 16 aug. 2012

Plaats: Sar’ca Sidoredjo
(CBB-gebouw)
Plaats: Commewijne
(Nieuw A’Dam)

Tijd: 08.00 - 14.00 uur
Tijd: 08.00 - 14.00 uur
wijzigingen voorbehouden

U.S. dollar
3,35
Euro
4,15
Pound sterling
5,22
Ned. Ant. gld.
1,88
Yen (10.000)
427,57
Trin. & Tob. dollar 0,52
Guyana dollar (100) 1,63
Indian rupee (100) 6,03
Brazil real
1,65

