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Logische stappen

voor regionale 

integratie

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 onder-

staande bedrijven:

DOSSIER

38383

39069

48945

49134

49209

49247

49260

49295

49298

49337

49339

49358

49399

49402

49428

49439

49898

49934

49936

49943

49958

49962

63085

63135

63163

HANDELSNAAM

BHAAN AUTO HERSTEL

R. SOEKHAN

ATJONI BAZAAR

DUBETEX INTERNATIONAL

EXPORT & IMPORT

EXXON MOBILE SECURITY

TRIPLE SEVEN TRADING

SUSHA'S SUPERMARKET

W6 SYSTEMS SURINAME

FB CAR CENTER

2de HANDS.SR

BORREL HOEKJE

ALCIDES PEREIRA DA SILVA

LI JUNXIA

THE CHANNEL BASIS

EDMUND CASTILLION

INPROSUP

CLARINE ABIAKA - HARDER-

WIJK

AJ FASHION

SOUTHERN TROPICAL

WOOD

ROCHITEAU

ROSU CLEANING PRO-

DUCTS

LG BARBERSHOP

N.K.'s ADMINISTRATIE

BUREAU

EVOLUTION FITNESS CLUB

BOESJA SCHOONMAAKBE-

DRIJF

ADRES

Kwasimamastraat 2

Bolletriehe 29

Atjonie Pokigron

Dr. Samuel Kafiluddistraat 42

Lalla Rookhweg Lalla Rookh Mall

unit 16

Gonggrijpstraat 257

Lawagebied tegenover Maripasoela

(Anthony Brinque)

Afobakalaan 4

Zonnebloemstraat 44

J.d. Gompertsstraat 115 boven

Jodenbreestraat 15 - 17 (unit 75

Jodenbree Mall)

Lawa / Antino

Dr. Sophie Redmondstraat 32

Kwartetstraat 12

Graderweg 1

Beekhuizenweg 102

Eridoristraat 9

Polakstraat 8

Botropesistraat 12

Lalla Rookhweg 229 C1 (unit 55 van

de Hermitage Mall)

Jankilaan 30

Anwar Sadatstraat 20

Copernicusstraat 155 perceel 1482

Welgedacht A Weg 382

Duisburglaan 82

ACTIVITEIT

Reparatieinrichting

Importeur

Winkelier

Importeur, Exporteur

Bewakingsdienst,

Beveiligingsdienst

Importeur

Winkelier

Adviesbureau

Winkelier

Servicebureau,

Bemiddelingsbureau

Transportbedrijf,

Drankinrichting

Mijnbouwbedrijf

Importeur, Winkelier

Servicebureau

Transportbedrijf

Software Bureau,

Servicebureau

Importeur, Exporteur

Importeur

Importeur, Exporteur,

Adviesbureau,

Bemiddelingsbureau

Importeur

Importeur

Barbier

Administratiebureau

Importeur, Exporteur,

Opleidingsinstituut

Schoonmaakbedrijf

CITAAT

Je kan beter als scheidsrechter optreden tussen twee vijan-
den dan tussen twee vrienden, want een van de vijanden zal je

vriend worden en een van de vrienden je vijand.  (Bias)

Drs. Jerrel M.S. Santoe RA en Robin D. Ferrier MSc. RA,

bestuursleden van de Surinaamse Vereniging van

Accountants, hebben op onze laatstgehouden onderne-

mersavond verschillende aspecten van de Wet op jaarre-

kening behandeld. Het onderdeel goedkoopmansgebruik

werd belicht door mr. Ismael Kalaykhan.

Doel

De jaarrekening dient diverse doelen voor onder andere onderne-

mers, overheid, financierders, investeerders, werknemers en con-

sumenten. De wet stelt eenduidige regels vast t.a.v. bepaalde

categorieën van ondernemingen, instellingen of openbare licha-

men, m.n. de rechtspersonen. De wet beoogt te bewerkstelligen:1.

het bevorderen van transparantie en toegang tot de markt; 2.

ordening in en betrouwbaarheid van financiële verslaggeving; 3.

het wegnemen van belemmeringen in de bestaande juridische

infrastructuur; 4. brede toegankelijkheid tot elementaire voorzie-

ningen voor het maatschappelijk functioneren van burgers en

bedrijven. De wet bevat in grote lijnen bepalingen m.b.t. de jaar-

rekening en het bestuursverslag, controleplicht, aansprakelijkheid

en rechtspleging, administratieve boete, bezwaar en beroep enz.

Toepassing

De wet is van toepassing op: coöperatieve vereniging, onderlinge

waarborg maatschappijen, naamloze vennootschappen, vennoot-

schap onder firma waarvan de vennoten tegenover elkaar volledig

aansprakelijk zijn voor de schulden, kapitaalvennootschappen zijn

naar buitenlands recht. Voorts is zij van toepassing bij of krach-

tens wet ingestelde publiekrechtelijke rechtspersonen, tenzij de

comptabiliteitsregels anders bepalen. Zij geldt ook voor stichtin-

gen en verenigingen met een of meer ondernemingen die volgens

de Handelsregisterwet in het handelsregister moeten worden

ingeschreven, tenzij de stichting of de vereniging bij of krachtens

wet verplicht zijn een financiële verantwoording op te stellen die

gelijkwaardig is aan een jaarrekening zoals deze wet dat voor-

schrijft en deze openbaar moet worden gemaakt.

Formeel buitenlandse vennootschappen zijn ook verplicht een

jaarrekening op te maken om misbruik tegen te gaan. Een vaste

inrichting of branche is gelijk gesteld aan een Surinaamse N.V.

Aan de orde kwamen ook organisaties van Openbaar Belang

(OOB). De wet rekent hieronder: de in Suriname gevestigde N.V.’s

waarvan de effecten openbaar verhandeld worden of een openba-

re notering hebben. Voorts de in Suriname gevestigde kredietin-

stellingen, in Suriname gevestigde (onder toezicht staande) kre-

dietinstelling en pensioenfonds, parastatale instellingen, ongeacht

de grootte en rechtsvorm voor zover niet vallende onder de overi-

ge categorieën.

Omvangscriteria

Voor de vaststelling van een grote, middelgrote en kleine rechts-

persoon wordt uitgegaan van:

a. het gemiddeld aantal voltijds werkzame personen over het

boekjaar ;

b. de netto-omzet, uitgaande van de normale niet-incidentele

bedrijfsactiviteiten over het boekjaar; en de waarde van de activa

volgens de balans per einde van het boekjaar. Een grote

rechtspersoon: de waarde van de activa is hoger dan 12 miljoen

Srd of het equivalent daarvan in vreemde valuta; 2. De netto-

omzet gedurende het afgelopen boekjaar bedraagt meer dan 24

miljoen Srd of het equivalent daarvan in vreemde valuta; 3. Het

personeelsaantal bedraagt meer dan 50 (vijftig) personen.Een

middelgrote rechtspersoon: 1. De waarde van de activa is hoger

dan 3 miljoen Srd of het equivalent daarvan in vreemde valuta;2.

De netto-omzet gedurende het afgelopen boekjaar bedraagt meer

dan 6 miljoen Surinaamse dollar of het equivalent daarvan in

vreemde valuta; 3. Het personeelsaantal bedraagt meer dan

twintig (20) en minder dan vijftig (50) personen. Een kleine

rechtspersoon: 1. De waarde van de activa is gelijk of minder dan

3 miljoen Srd of het equivalent daarvan in vreemde valuta; 2. De

netto-omzet gedurende het afgelopen boekjaar bedraagt gelijk of

minder dan 6 miljoen Srd of het equivalent daarvan in vreemde

valuta; 3. Het personeelsaantal bedraagt gelijk of minder dan twin-

tig (20) personen. Van het vorenstaande toonden de inleiders een

schematisch overzicht aan het circa 80 personen opgekomen

publiek. Er werd uitvoerig uitgeweid over de verslaggevings stan-

daarden en goedkoopmansgebruik dat helder belicht werd door

dhr Kalaykhan. Aldus een greep uit de presentaties.   RMD

Wet op jaarrekening nader belicht 

De KKF wenst de gehele

gemeenschap een gezegende en

Vrolijke Kerstdagen toe !

Retorica of retoriek was in de oudheid de kunst om goed en overtuigend te spreken en te

schrijven. De grondleggers ervan waren Corax en Tisias die in de 5e eeuw voor onze

jaartelling op Sicilië leefden. Corax zag 5 delen in een redvoering: 1) het exordium of pra-

emium (de aanhef); 2) de naratio of uiteenzetting van feiten; 3) de argumentatio ; 4) de

degressio of uitweiding en 5) de peroratio of het slot. Tisias onderscheide twee genres: 1)

de Genus juridicale of gerechtelijke welsprekendheid over recht en onrecht en 2) de

Genus deliberativum of het aanraden of afraden van iets. Zijn leerling Gorgias voegde er

de Genus demonstrativum aan toe wat neerkomt op het in het licht stellen van iets in al

zijn mogelijke facetten met nadruk op stilistische vormgeving. Plato, leerling van Socrates,

stond negatief tegenover welsprekendheid en de studie ervan. Hij maakte onderscheid

tussen goede en slechte retoriek. De goed zou de filosofie als basis moeten hebben.

Aristoteles die leefde van 384- 322 voor onze jaartelling wordt beschouwd als de eerste

wetenschappelijk onderlegde theoreticus van de ‘speech communication’. Tot nu toe

horen sommige van zijn ideeën en stellingen tot de vuistregel van de persuasive (beïn-

vloedende) communicatie. Enkele begrippen: het ethos (betrouwbaarheid en competentie

van de spreker), het pathos (emoties, gemoedsgesteltenis van het publiek) en het logos

(de logische bewijzen). Cicero die leefde van 106 tot 43 voor onze jaartelling geld als een

van de grote, zo niet de grootste redenaar uit de geschiedenis. Bij hem moesten politiek,

filosofie en retoriek samengaan. Tegenwoordig staat retoriek voor bombastische, holle

woordentaal. In universitaire kringen is er echter hernieuwde belangstelling voor de argu-

mentatieleer en het communicatief taalgebruik. Zo beleeft in de VS de onderwijsrichting

‘speech communication’ een zeer grote bloei. Literatuurwetenschappers en filosofen schij-

nen thans de retoriek te herontdekken.

uWist dat ?


