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EEN TROTSE GESCHIEDENIS
De wortels van Surinaamse Brouwerij N.V. liggen in de
Nederlandse provincie Zeeland, waar de broers Piet en
Arthur Dumoleyn rond 1950 besloten tot voortzetting
van hun brouwerijbedrijf in Suriname. Suriname,
destijds een Nederlands rijksdeel, had toen geen
eigen brouwerij. In oktober 1955 werd de brouwerij
officieel geopend door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Bernhard (later Prins der Nederlanden). Eind december
1955 produceerde het bedrijf het eerste PARBO Bier.
Aandeelhouder van het eerste uur was AMSTEL
BROUWERIJ B.V. die in 1968 werd overgenomen door
Heineken N.V.
Het Surinaamse bier was vanaf het begin van uitmuntende
kwaliteit getuige de toekenning van de Prix d’Excellence
in 1958 tijdens het mondiale bierconcours in het Belgische
Gent. Kwaliteit heeft altijd een belangrijke rol gespeeld
in het ondernemingsbeleid en speelt dat nog steeds.
Zo behoorde Surinaamse Brouwerij N.V. tot de eerste
brouwerijen van Zuid- en Noord-Amerika die zowel het
ISO- als het HACCP-certificaat behaalde.
Vandaag de dag stelt Surinaamse Brouwerij N.V. zich
tot doel bier te produceren en te verkopen dat voldoet
aan internationale normen. Het beleid is gericht op de
realisatie van winstgevende en duurzame groei teneinde de
positie van de onderneming te versterken. Daarbij streeft
Surinaamse Brouwerij N.V. naar een optimaal rendement
voor de aandeelhouders, een continue tevredenheid
van klanten en consumenten, een optimaal welzijn van
de werknemers en een verantwoorde maatschappelijke
bedrijfsvoering en betrokkenheid.
Surinaamse Brouwerij N.V. brouwt, produceert, verkoopt en
distribueert PARBO Bier, PARBO Light en PARBO Chiller voor
de Surinaamse markt. Daarnaast exporteert Surinaamse
Brouwerij N.V. PARBO Bier naar een aantal geselecteerde
landen. De onderneming importeert en distribueert via
haar dochteronderneming de producten Heineken®,
Heineken® Premium Light, Desperados en Vitamalt in
Suriname.
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Welkom bij Surinaamse Brouwerij N.V.
Surinaamse Brouwerij N.V. sinds 1955 een maatschappelijk verantwoorde onderneming met het PARBObiermerk wat centraal staat in de maatschappij.

Wij zijn:
Passie voor
kwaliteit, pret & plezier
in het leven,
respect voor de mens en
voor het milieu

Er trots op Surinaamse
Brouwerij N.V. te zijn,
deel van HEINEKEN en
gecommitteerd aan het
verrassen en prikkelen
van onze consumenten

Wij willen:
De nummer 1
merkenbouwer en
brouwer zijn die steeds
aan de top staat.

Wij hechten
waarde aan:

Inhoud
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1. Lucien Naarden, PRESIDENT
Sinds 1981 werkzaam in verschillende profit en non-profit organisaties in
Nederland, Nederlandse Antillen, Suriname en het Caraïbisch gebied als
arbeids- en organisatie psycholoog. Eigenaar en Directeur van Naarden
Advise and Management Consultancy B.V., Suriname Yellow Pages N.V. en
Master Licensee van Leadership Management International Inc. , tevens
verantwoordelijk voor alle vestigingen hiervan in het Caraïbisch Gebied.

2. MARTIN LOOR, VICE PRESIDENT
Sinds 1998 werkzaam bij De Surinaamsche Bank N.V. momenteel in rol als
Financieel directeur en Vice President. Heeft voorafgaand aan zijn carrière
bij De Surinaamsche Bank N.V. management posities vervuld voor de
volkskredietbank in Suriname en Société des Bois Tropicaux te Frans-Guyana.

3. HEMMO PARSON, LID
Sinds 2003 bedrijfsjurist op het hoofdkantoor van HEINEKEN in Amsterdam met algeheel juridische verantwoordelijkheid voor de HEINEKEN
operaties in de regio Amerika. Tevens lid van het Leadership team HEINEKEN Amerika. Bestuurslid van Carib Development Company Ltd. (Trinidad). Werkte voorafgaand aan zijn loopbaan bij HEINEKEN als advocaat bij
Allen & Overy LLP en Loeff Claeys Verbeke te Amsterdam.

Directie Team
1.

1. EGBERT WEGGEMANS (1961), MANAGING DIRECTOR

2.

2. DENNIS VAN DEN BERG (1975), SUPPLY CHAIN MANAGER

Sinds januari 2016 Managing Director Surinaamse Brouwerij N.V. Trad in 1990 in
dienst bij HEINEKEN. Bekleedde sales functies bij HEINEKEN Nederland en vervolgens commerciële functies bij HEINEKEN Export Groep in Oost Europa en Azië. Is de
afgelopen jaren in management functies operationeel geweest in: Dubai (Commercial Manager), Nigeria (Commercial Manager), Nederland (General Manager
Europe Export & Global Duty Free). Is als Managing Director Surinaamse Brouwerij
N.V. eindverantwoordelijk voor alle functies: Finance, Human Resources, Corporate
Relations, Supply Chain, Marketing, Sales en IT.

Sinds 2014 Supply Chain Manager Surinaamse Brouwerij N.V. Trad in 2007 in
dienst bij HEINEKEN Supply Chain B.V. en werkte daarna als kwaliteits manager bij
Vrumona B.V. onderdeel van HEINEKEN. Bekleedde voorafgaand aan zijn loopbaan
bij HEINEKEN diverse managementfuncties bij bedrijven binnen de voeding- en
levensmiddelenindustrie. (Heinz, General Mills, Concorp)

3.

3. ZOHRINA RAMDJAN-HABIEB (1973), FINANCE MANAGER
Sinds 2008 Finance Manager Surinaamse Brouwerij N.V. Trad in 2002 in dienst bij
Surinaamse Brouwerij N.V. als Internal Financial Controller. Vervulde voorafgaand
aan haar loopbaan bij HEINEKEN een accountants assistente functie bij Ernst &
Young Accountants.

4.

4. MOHAMMED ABDOELRAZAK (1968), SALES MANAGER
Sinds 2014 Sales Manager Surinaamse Brouwerij N.V. Trad in 2012 in dienst bij
Surinaamse Brouwerij N.V. als Global Information Services Manager. Heeft voorafgaand
aan zijn loopbaan bij HEINEKEN als Business Developer diverse projecten gedaan
in zowel Nederland als Suriname. Bekleedde diverse management posities bij
beursgenoteerde bedrijven in Nederland. (USG People, KPN, TPG)

5.

5. RUTGER VAN DER STEGEN (1981), MARKETING MANAGER
Sinds 2014 Marketing Manager Surinaamse Brouwerij N.V. Trad in 2007 in dienst
bij HEINEKEN als Commercial Management Trainee. Bekleedde verschillende marketing posities bij Vrumona B.V. en HEINEKEN Nederland. Was van 2012 tot 2014
Brand Manager Specialties voor HEINEKEN Nederland.

6.

6. LINDA VAN DONK (1981), HUMAN RESOURCES MANAGER
Sinds oktober 2015 Human Resources Manager Surinaamse Brouwerij N.V. Trad
in 2011 in dienst bij HEINEKEN International en bekleedde daar diverse Human
Resources functies. Werkte voorafgaand aan haar loopbaan bij HEINEKEN bij
organisatieadviesbureau Hay Group, waar zij Human Resources projecten voor
verschillende bedrijven uitvoerde.
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
ADVIESRAAD VAN COMMISARISSEN
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 3 van de
statuten leggen wij de door de directie opgemaakte
jaarrekening ter vaststelling voor aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders. De jaarrekening is
gecontroleerd door Lutchman & Co. Wij bevelen u deze
jaarrekening, opgesteld door de directie, tezamen met
de controleverklaring van Lutchman & Co vast te stellen.
De geconsolideerde nettowinst, inclusief de actuariële
resultaten uit hoofde van de voorziening voor medische
kosten nà pensionering, over het verslagjaar 2015 bedraagt
SRD 42.176.667. Conform artikel 18 lid 2 van de statuten
komt hiervan een bedrag van SRD 3,00 per preferent
aandeel van
SRD 50 nominaal toe aan de preferente aandeelhouders
en een bedrag van SRD 0,25 per gewoon aandeel van
SRD 5 nominaal toe aan de gewone aandeelhouders.
Deze bedragen zijn respectievelijk 6% en 5% van het
geplaatste en gestorte kapitaal per aandeel. Hiermee
maken de preferente en de gewone aandeelhouders
statutair aanspraak op een uitkering van respectievelijk
SRD 132 en
SRD 23.715, waarna een bedrag van SRD 42.152.820 ter
beschikking zal staan van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders.
Het voorstel van de directie is om van dit bedrag een
dividend in contanten uit te keren van
SRD 441,75 per gewoon aandeel van SRD 5 en SRD 4.417
per preferent aandeel van SRD 50. Hiermee komt het totaal
dividend inclusief het statutaire deel per gewoon aandeel
van SRD 5 op SRD 442 en per preferent aandeel van SRD
50 op SRD 4.420.
Met onze goedkeuring is het interim-dividend van
SRD 174 per aandeel van SRD 5 en SRD 1.7401 per preferent
aandeel van SRD 50 betaalbaar gesteld in december 2015.

1 In het publicatieverslag gehanteerd op de aandeelhoudersvergadering van 15 juni 2016 stond het bedrag van SRD 1.470. Dit is onjuist en
derhalve gecorrigeerd in het juiste bedrag van SRD 1.740.
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Hiermee rekening houdend wordt bij aanname van ons
voorstel het slotdividend vastgesteld op
SRD 268 per gewoon aandeel van SRD 5 en SRD 2.680 per
preferent aandeel van SRD 50. Deze bedragen zijn inclusief
het voornoemde statutaire dividend en zullen betaalbaar
worden gesteld onder inhouding van de verschuldigde
dividendbelasting.
De vaststelling van de jaarrekening strekt tot decharge
van de directie voor het bestuur en beheer en van de Raad
voor het gehouden toezicht.

RAAD VAN COMMISSARISSEN
In de samenstelling van de Raad van Commissarissen is
gewijzigd gedurende het verslagjaar. Op 28 februari 2015
trad de heer Johan van Mameren af als lid van de Raad
van Commissarissen.

BIJEENKOMSTEN
De Raad van Commissarissen heeft vergaderd op 18 maart,
10 juni en 4 december 2015.
In de eerste twee vergaderingen is aan verschillende
onderwerpen aandacht besteed, waaronder de strategie,
de bedrijfsresultaten, de financiële positie, risicobeheersing
en controle van de onderneming.

Tevens is er aandacht besteed aan de overige spelers op de
markt en afspraken met de autoriteiten aangaande fiscale
maatregelen die betrekking hebben op de productie van
bier. Vanwege de afwezigheid van een Managing Director
in de periode september tot en met december is er minder
dan normaal overleg geweest met het Management Team,
maar heeft er veel overleg plaatsgevonden in persoonlijke
gesprekken tussen de President Commissaris en de
waarnemend Managing Director. Deze gesprekken hadden
voornamelijk tot doel om advies te verstrekken en toezicht
te houden op de voortgang van het afgesproken beleid.

In de meeting van 4 december is naast winst- en
dividendbepaling veel tijd geschonken aan de
verslechterde economische omstandigheden in
Suriname en de acties die ondernomen worden om de
efficiëntie van de organisatie op het hoogst mogelijke
niveau te krijgen.

DUURZAAMHEID
De Raad van Commissarissen is bijzonder tevreden
over het gevoerde duurzaamheidsbeleid. Surinaamse
Brouwerij N.V. heeft als maatschappelijk verantwoorde
onderneming wederom een duurzaamheidsverslag
uitgebracht, waarmee is gemeten welke
vorderingen zijn gemaakt met betrekking tot haar
duurzaamheidsactiviteiten, die zich richten op het
milieu, de medewerker en de maatschappij en de
voorbeeldfunctie, die zij inneemt in het dialoog met
relevante stakeholders om zo gezamenlijk continuïteit
te garanderen.

DANKWOORD
Wij spreken onze dank uit voor de wijze waarop de
directie en het personeel actief heeft ingespeeld op
de veranderende marktomstandigheden en we zijn er
trots op dat nu juist het team naar elkaar toe is gegroeid
om gezamenlijk de uitdagingen van het moment te
trotseren. Ondanks de grote uitdagingen hebben wij
dankzij hun inzet toch dit resultaat bereikt.

Commissarissen
De heer L. Naarden (Voorzitter)
De heer M. Loor (Vice-Voorzitter)
De heer H. Parson

Paramaribo, 29 april 2016
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60 JAAR SURINAAMSE BROUWERIJ N.V.
In 2015 vierden we het 60-jarig bestaan van Surinaamse
Brouwerij N.V. Een mijlpaal waar we trots op kunnen
zijn; trots op ons merk PARBO Bier en trots op ons
bedrijf dat in al die jaren een uitstekende reputatie
heeft opgebouwd op het gebied van de kwaliteit
van haar producten en de wijze van maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
We kijken terug op 60 jaar geschiedenis van onze
onderneming die in 1955 gesticht werd door de gebroeders
Dumoleyn in nauwe samenwerking met AMSTEL
BROUWERIJ B.V.
Door de jaren heen waren er tijden van succes en
voorspoed, maar ook periodes waarin het minder ging.
Zo ontving het PARBO Bier al vrij snel na de oprichting een
prestigieuze prijs in 1958 voor de kwaliteit en smaak van
het product; een kwaliteitserkenning die tot vandaag nog
op het etiket prijkt. Andere mijlpalen waren de Collectieve
Arbeidsovereenkomst met het personeel in 1970, het
exclusieve importeurschap voor het Heineken® merk in
2004 én de lancering van PARBO in blik in 2007.
Daarnaast waren er de moeilijke tijden in de jaren tachtig
en negentig waarbij de productie heeft stilgelegen
door grondstoftekorten en slechte bedrijfsresultaten.
Grootaandeelhouder HEINEKEN besloot halverwege de
jaren negentig tot een zeer significant investeringsplan van
ruim zestien miljoen dollar om Surinaamse Brouwerij N.V.
weer levensvatbaar te maken. Sindsdien is het uitstekend
gegaan met het bedrijf.
Het PARBO merk is bijzonder populair bij de consument.
Het is een begrip in de Surinaamse samenleving. De
merknaam is destijds gekozen als winnende inzending
op een prijsvraag. Hierdoor werd het direct eigendom van
het volk. De Djogo is een Surinaams icoon en is synoniem
voor de Surinaamse biercultuur: ‘PARBO Bier is iets wat je deelt
met anderen’.
De laatste jaren is Surinaamse Brouwerij N.V. uitgegroeid
tot één van de meest bewonderde bedrijven in Suriname.
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Dit komt tot uitdrukking in de kwaliteit van onze producten,
professionaliteit van de bedrijfsvoering, alsook de toepassing
van moderne en effectieve managementtheorieën.
Surinaamse Brouwerij N.V. is momenteel toonaangevend in
de groep van brouwerijen, waarin HEINEKEN een aandeel
heeft in de regio Noord- en Zuid-Amerika. Vanwege onze
aandacht voor Veiligheid en Total Productive Management,
waarbij wij bedrijfsprocessen - van productie, commercie
tot distributie - continue verbeteren vallen wij op.
Met 160 werknemers blijven we aan de toekomst werken
en bouwen we verder aan het succes van Surinaamse
Brouwerij N.V. door sociaal verantwoord te ondernemen
en duurzaam te groeien. We zullen blijven innoveren en
verbeteren.
Het komende jaar zal moeilijk worden gezien de huidige
economische situatie en de oplopende operationele
kosten, maar ook deze tegenwind zullen we slechten om
uiteindelijk het meest bewonderde bedrijf van Suriname
te worden.
E.H. Weggemans

Managing Director
Paramaribo, 29 april 2016
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SUPPLY CHAIN
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“Ondanks dat het geproduceerde volume lager was dan
gepland hebben we in 2015 wederom verbeteringen
op veel gebieden laten zien. Lagere verliezen van
grondstoffen in brouwen, betere efficiency op de
verpakkingslijnen en het continue verbeteren van de
kwaliteit van onze producten, hebben weer bewezen
dat Total Productive Management een positieve
bijdrage levert aan het resultaat van Surinaamse
Brouwerij N.V.”, aldus Dennis van den Berg, Supply
Chain Manager.

KWALITEIT EN PRODUCTIVITEIT

In de afgelopen 60 jaar is er veel veranderd binnen de
brouwerij. Waar bij de start van de brouwerij de houten
kratjes nog handmatig werden gemaakt en daarna met
de hand gevuld met flessen, worden de kunststof kratten
tegenwoordig volledig automatisch gevuld met Djogo’s
en worden blikken netjes in een tray verpakt. Er zijn echter
ook zaken die niet veranderd zijn en dat is, dat we binnen
de Supply Chain nog steeds hetzelfde lekkere PARBO Bier
maken en dit op een zo veilig en efficiënt mogelijke manier
doen. Dat dit voor ons prioriteit is, hebben we binnen de
Supply Chain in 2015 vastgelegd in een nieuwe visie die
ons voor de komende jaren zal leiden in de richting waar
we aan moeten werken.

DUURZAAMHEID

Op het gebied van kwaliteit hebben we wederom stappen
kunnen maken om de kwaliteit van onze producten en
processen te verbeteren en ondanks het tegenvallende
volume hebben in 2015 toch een goede productiviteit
behaald die bijna gelijk was aan die van het voorafgaande
jaar. De productiviteit en efficiëntie zullen in 2016 echter
verder moeten verbeteren om de continu stijgende kosten
van grondstoffen en personeel het hoofd te kunnen blijven
bieden.

Voor Surinaamse Brouwerij N.V. staat duurzaam
ondernemen hoog op de agenda en daarom zijn wateren energieverbruik ook opgenomen als prioriteiten binnen
de Supply Chain visie. Op het gebied van waterverbruik
en elektriciteitsverbruik zijn wederom goede stappen
gezet. Het reduceren van thermische energie is echter
niet gelukt en zal in 2016 meer aandacht moeten krijgen
om het verbruik te verminderen.

ZET VEILIGHEID OP 1!
Voor de hele organisatie staat veiligheid op de eerste
plaats en dat heeft in 2015 geresulteerd in een jaar zonder
ongevallen. Een prachtig resultaat waarmee we op 31
december uiteindelijk op 453 dagen zonder ongevallen
zijn geëindigd. Het is nu zaak deze goede lijn door te zetten
in 2016 en daarmee te zorgen dat al onze medewerkers
elke dag gezond zullen thuiskomen na hun werk op de
brouwerij.

ONTWIKKELING VAN MENSEN EN ORGANISATIE
Het bereiken van de visie kan alleen door de organisatie
en de medewerkers zich continu te laten ontwikkelen.
Dit hebben we gedaan door op verschillende afdelingen
werkroosters of de organisatie van het werk en de mensen
aan te passen, door trainingen te geven, bijvoorbeeld op
het gebied van veiligheid, maar ook door samen te werken
aan het verbeteren van de communicatie middels het
geven en ontvangen van feedback.
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FINANCE
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“2015 is een bijzonder jaar, waarin wij ons 60-jarig
bestaan vieren. In de afgelopen jaren hebben we
perioden gekend waarin we goede financiële resultaten
hebben opgeleverd en ook perioden waarin de
resultaten niet goed waren. Zeer trots vermeld ik dat
in de afgelopen 10 jaren ons nettoresultaat van € 3,2
miljoen is gegroeid naar € 10,9 miljoen met 100%
dividenduitbetaling aan onze aandeelhouders”, aldus
Zohrina Ramdjan-Habieb, Finance Manager.

FINANCE
We hebben ons in 2015 gericht op het ontwikkelen van
onze medewerkers en het efficiënt en effectief inrichten
van processen. Aandacht is vooral besteed aan het
schrijven van een persoonlijk ontwikkelingsprogramma
en het volgen van trainingen op de HEINEKEN Academy.
Bij het stroomlijnen van onze processen zijn de huidige
werkinstructies geëvalueerd en aangepast conform het
model “HEINEKEN Standard Operating Procedures” waarbij
het vastleggen van de relevante beheersingsmaatregelen
een vereiste is.

De daling van 6,9% - ten opzichte van 2014 - van de
bedrijfskosten per hectoliter wordt voornamelijk gedreven
door de dalende eurokoers (lokale bankkoers) en door
verminderde marketing-, reparatie- en onderhoudsen personeelskosten. Tegenover deze daling staan
verhoogde afschrijvingen – voortvloeiend uit ons
investeringsprogramma 2015 - ter waarde van SRD
17,4 miljoen. De daling van de personeelskosten met
6,6% - ondanks een verhoging van de salarissen met
gemiddeld 8,5% - wordt gedreven door een vrijval van
de pensioenvoorziening. De overige financiële baten en
lasten zijn mede als gevolg van de devaluatie en de verdere
stijging van de cambiokoersen gestegen met SRD 7,9
miljoen. Hierdoor is het nettoresultaat gedaald met 1,5%
tot SRD 41,9 miljoen.

INKOOP
In navolging van 2014, is ook in 2015 de leverancierscode
door 100% van onze leveranciers ondertekend. Het
vervolgtraject, het “Ecovadis”-programma (geselecteerde
lokale leveranciers worden door een internationaal
onafhankelijk instituut getoetst op de naleving van de
leverancierscode) is in 2015 van start gegaan.

FINANCIËLE RESULTATEN
2015 wordt gekenmerkt als een bijzonder uitdagend jaar
voor Surinaamse Brouwerij N.V. De verslechterende macroeconomische omstandigheden hebben invloed gehad
op de koopkracht van onze consumenten. Desondanks
zijn we erin geslaagd om het bedrijfsresultaat te laten
groeien met 10,4% tot SRD 73,6 miljoen. Deze groei wordt
gedreven door een verlaging van de totale bedrijfskosten
met 8,9% ondanks een daling van de opbrengsten met
2,4%, welke wordt veroorzaakt door een daling van het
volume met 2,1%. De volumedaling is ondervangen met
een prijsverhoging van gemiddeld 2,8% per 1 augustus
2015. De prijsverhoging heeft niet geleid tot een verhoging
van de netto-opbrengsten per hectoliter. Dit komt door
de veranderde verkoopmix in de portfolio.
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SALES
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“Nog meer dan in 2014 hebben de externe factoren in
2015, zoals de dalende economische groei, het lange
regenseizoen, de onzekerheid voor de verkiezingen,
twijfels over de monetaire status, de verhoogde
prijzen voor nutsvoorzieningen en devaluatie van
de Surinaamse munt, een hele zware impact gehad
op het consumentenvertrouwen en hun koopkracht.
Desondanks hebben we als Salesforce van Surinaamse
Brouwerij N.V. in het jaar dat we ons 60-jarig bestaan
vieren een uitstekend resultaat neergezet en ik kijk
daar zeer tevreden op terug”, aldus Mohammed
Abdoelrazak, Sales Manager.

VERTROUWEN IN EIGEN KUNNEN
De Sales organisatie heeft in 2015 een succesvolle
transformatie ondergaan van een “one-size-fits-all”organisatie naar een specifiek kanaal- en geografisch
georiënteerde organisatie en heeft de klantbenadering
en dienstverlening naar hogere standaarden gebracht.
De interne organisatie is kwalitatief geherstructureerd en
het personeel is conform de wereldwijde “Excellent Outlet
Execution”-strategie van HEINEKEN opgeleid. Ook is het
“Train the Trainer”-principe geïntroduceerd.

PICTURE OF SUCCESS
Er is hard gewerkt om onze kanaalstrategie vorm te geven
en we hebben de focus gelegd op implementatie in de
kanalen waar ons volume het meeste baat bij heeft. Zo zijn
de reguliere supermarkten en mini-markets eenduidig en
herkenbaar ingericht, voorzien van aantrekkelijke warme
schappen met heldere prijs- en merkaanduiding. De horeca
heeft daarnaast nu zijn eigen On trade Sales Officers die
helpen om hun business te laten groeien.

VOLUMEPROMOTIES

de gehele maand juli 2015 een rechtstreekse korting
van 50 cent aan de consument gegeven op ons blik. Dit
heeft onze blikverkopen sterk gestimuleerd. De maand
augustus stond in het teken van de Djogo-actie, waarbij
met verschillende nostalgische labels werd gewerkt en
dagelijks een LED TV verloot werd, in totaal 60 stuks.
Ook deze actie heeft sterk bijgedragen aan ons Djogoverkoopvolume in de maanden augustus en september.
In de maand december zijn er volop displays gebouwd
in aanloop naar de feestdagen.

ROUTE-TO-MARKET BINNENLAND
Het Surinaamse binnenland heeft specifieke uitdagingen
om ons heerlijke PARBO- en Heineken® Bier tegen een
betaalbare prijs en op de juiste drinktemperatuur binnen
het bereik van onze consumenten te brengen. De Sales
organisatie is een programma begonnen om de prijzen in
plaatsen als Atjoni en Albina op een aanvaardbaar niveau
te brengen. Daarnaast zijn er pilots uitgevoerd met speciale
koelkasten en het bouwen van verkooppunten op diverse
plekken in het binnenland. Dit is zeer succesvol verlopen.
We zullen er daarom in 2016 mee verder gaan.

EXPORT
De export van ons merk PARBO Bier vindt momenteel
plaats naar Guyana, Frans-Guyana, Nederland, Aruba en
Guadeloupe. Frans-Guyana laat een sterke groei van 30%
zien. Zowel Guyana als Nederland laten tegenvallende
resultaten zien. Guadeloupe is een nieuwe speler op de
markt die sterk geïnteresseerd is in onze PARBO Chiller.
Ten opzichte van 2014 is ons totale exportvolume gedaald
met 11%.
Voor 2016 worden er sterke initiatieven en een budget
vrijgemaakt om de export als pijler voor groei sterk neer
te zetten.

Kortingsactie op blikken en de 60 jaar Djogo-doppenactie
Ons 60-jarige bestaan was een uitstekend moment om
onze trouwe consumenten te trakteren. Zo hebben we
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“In 2015 bestond Surinaamse Brouwerij N.V. 60
jaar, een grote mijlpaal voor ons trots Surinaamse
merk “PARBO”! Naast dat het een feestelijk jaar
was, was het ook een uitdagend jaar door de sterke
economische teruggang. Bovendien was er in de
media in toenemende mate sprake van concurrentie
van Sranan Biri en Corona. Door middel van sterke
op merkvoorkeur gerichte campagnes en door te
innoveren hebben we 2015 alsnog goed kunnen
afronden met als belangrijkste resultaat dat we ons
marktaandeel in een dalende markt overeind hebben
gehouden”, aldus Rutger van der Stegen, Marketing
Manager.

We zijn ook in 2015 weer groots aanwezig geweest met
eigen events als Phagwa, de Avondvierdaagse, PARBO Bier
Nights, Kawina Festival en Pagara Prisiri. Alle activiteiten
bij elkaar heeft PARBO een merkwaardering van 8,8 uit
10 opgeleverd.

HEINEKEN

60 JAAR PARBO BIRI DAT N’A BIRI

Door het sterk gedaalde besteedbare inkomen van de
Heineken®-doelgroep heeft het Heineken®-verkoopvolume
het hele jaar onder druk gestaan en zijn we 6% onder het
verkoopvolume van 2014 geëindigd. Qua merkindicatoren
heeft het Heineken®-merk het echter goed gedaan en is de
merkwaardering gestegen naar een 8,3 uit 10. Daarnaast
is het aantal mensen dat Heineken® als hun ‘main’ merk
noemt, toegenomen.

In 2015 waren de twee belangrijkste marketingpilaren
voor PARBO, de introductie van PARBO Light en het vieren
van 60 jaar Surinaamse Brouwerij N.V. enerzijds om de
nationale trots te blijven claimen en anderzijds om nieuwe
consumenten met PARBO aan te spreken.

De belangrijkste activiteiten en campagnes die hier voor
Heineken® aan bij hebben gedragen zijn de “Dance more,
drink slow”, UEFA Champions League, Cities en James
Bond-campagnes.

Het klapstuk van de landelijke onthulling van PARBO Light
was het in één dag blauw kleuren van het land door de
tv-reclame, billboards krantenadvertenties. Aan het eind
van het jaar kunnen we met een bekendheid van 91%
zeggen dat de introductie goed is verlopen, het volume
vraagt echter nog verdere ondersteuning.
Het 60-jarig bestaan was het ideale moment om iets terug
te geven aan de Surinaamse bevolking. We hebben dit
gedaan met de “Eén bier vele verhalen” campagne, waarin
we met de tv-reclame hebben laten zien hoe het merk
PARBO al 60 jaar onderdeel is van het Surinaamse leven.
Vervolgens hebben we Surinamers gevraagd om hun
eigen verhalen over PARBO te delen. Hiermee hebben we
de positie van het nationale bier van Suriname verstevigd.
Het slot van de 60-jarige PARBO-campagne was het 60 jaar
feest in het André Kamperveen stadion met de bekendste
Surinaamse bands en zo’n 25.000 bezoekers!
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VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK
In 2015 hebben we onze inzet om bij te dragen aan
verantwoorde consumptie van onze producten
geïntensiveerd. Voor Heineken® zijn we het jaar gestart met
de lokale ondersteuning van de “Dance more, drink slow”campagne. Voor PARBO hebben we onze samenwerking
met Suriname Taxi Centrale 1660 verder invulling gegeven
met de “Biertje op laat je rijden”-campagne.
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HUMAN RESOURCES
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“De afgelopen 60 jaar heeft Surinaamse Brouwerij N.V.
de markt constant verrast met nieuwe hoogwaardige
producten en betere prestaties. Uiteraard is dit alles
gerealiseerd dankzij de inzet van onze medewerkers
die met passie hun werk doen en daardoor het beste
uit zichzelf en hun werk halen. De afdeling Human
Resources draagt hieraan bij door de ontwikkeling van
de organisatie, het management en de medewerkers
voortdurend op de agenda te zetten. HR heeft zich
daarmee ontwikkeld van een personeelsadministratieafdeling tot een betrouwbare gesprekpartner in de
organisatie.
Terugkijkend op 2015, heeft het gesprek met onze
medewerkers centraal gestaan: over WAT we doen
en HOE we dat doen, zodat we ons als organisatie
blijven ontwikkelen. Ook in 2016 zullen we in gesprek
blijven met onze medewerkers, want elk van hen
levert een belangrijke bijdrage aan het succes van
Surinaamse Brouwerij N.V.”, aldus Linda van Donk,
Human Resources Manager.

GEDRAGINGEN
Onze strategie zal ons brengen naar waar we willen zijn als
Surinaamse Brouwerij N.V., aan de top! Om daar te komen
zullen we op een nog betere manier moeten samenwerken
en onze individuele talenten en gezamenlijke krachten
moeten bundelen. Acties zeggen meer dan woorden
en hoe we dingen doen is net zo belangrijk als wat we
doen. Daarom hebben we als aanvulling op onze strategie
“Gedragingen” geïntroduceerd, waarin de manier waarop
we prestaties leveren beschreven staat. Het verder tot leven
brengen van deze Gedragingen om nog succesvoller te
worden in ons werk, zullen wij voortzetten in 2016.

onze medewerkers te vergroten. We hebben bijvoorbeeld
aandacht besteed aan het verbeteren van interne
communicatie, we zijn het project functiewaardering gestart
en we hebben meer aandacht besteed aan innovatieve
ideeën. De actieplannen zijn succesvol gebleken, want de
resultaten van hetzelfde bedrijfsklimaatonderzoek eind
2015 zijn aanzienlijk gestegen.

GEZONDHEID
Gezondheid van onze medewerkers is een belangrijk
onderdeel van zowel de HR als onze duurzaamheidsagenda.
Wij zijn daarom ook trots dat we in 2015 een gezonde
menulijst met warme maaltijden in de bedrijfskantine
hebben geïntroduceerd, deels gesubsidieerd door de
brouwerij. Ook hebben we na het succes in 2014 het
stappen teller project herhaald, bedoeld als stimulans
om medewerkers zoveel mogelijk te laten bewegen.
Om de maand is het team met het hoogste aantal
gemiddelde stappen tot het winnende team uitgeroepen,
en aan het eind van het jaar is het winnende team 2015
bekendgemaakt. Tot slot hebben we met onze managers
veel aandacht besteed aan het verzuim binnen de
brouwerij. Het resultaat was een verzuimpercentage van
1,77%, wat ons streven van 2,7% zelfs oversteeg.

WERKKLIMAAT
Op basis van de resultaten van ons werkklimaatonderzoek
eind 2014, hebben we in 2015 de resultaten met onze
medewerkers besproken en een actieplan opgesteld om
waar nodig de betrokkenheid en de tevredenheid van
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In 2015 hebben we het goede werk van de voorgaande
jaren op het gebied van duurzaamheid en Corporate Social
Responsibility voortgezet.

ENJOY RESPONSIBLY
In het kader van verantwoord alcoholgebruik is in mei
2015 Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname
(STIVASUR) opgericht. Surinaamse Brouwerij N.V. is één
van de oprichters en heeft ook de eerste voorzitter
van de stichting geleverd. STIVASUR heeft tot doel het
stimuleren van verantwoord alcoholgebruik en draagt
dit uit door middel van zelfregulering. De leden van
STIVASUR verbinden zich tot het verantwoord promoten
en verkopen van de alcoholhoudende producten die zij
produceren, importeren en verkopen. STIVASUR focust
zich op het voorkomen van rijden onder invloed, het
bevorderen van verantwoorde marketing, het voorkomen
van alcoholgebruik door minderjarigen en het geven van
voorlichting en informatie over alcohol aan klanten en
consumenten.

Surinaamse Brouwerij N.V. ondersteunt hen financieel
tijdens hun studie aan een hogeschool of universiteit. Een
andere ontvanger van financiële ondersteuning is Friends
of Green Suriname, een platform waarvan Surinaamse
Brouwerij N.V. een medeoprichter is en dat onderdeel is
van Conservation International.

DUURZAME PRODUCTIE
In de Supply Chain zijn we doorgegaan met het vervangen
van verouderde distributievoertuigen door nieuwe
voertuigen die veel efficiënter zijn in brandstofverbruik met
minder CO2-uitstoot. Daarnaast is verouderde verlichting
vervangen door moderne LED-verlichting. Het doel is
betere lichtopbrengst en veel minder energieverbruik.
Onze afvalwaterzuiveringsinstallatie die in december 2014
is opgestart is nu een vol jaar in bedrijf. Ook is het verbruik
van water en elektriciteit significant verminderd.

We hebben de samenwerking met Suriname Taxi Centrale
1660 verder voortgezet en inmiddels zijn er nog meer taxi’s
voorzien van bumperstickers met de tekst “Biertje op laat
je rijden”. Deze hebben we actief ingezet en gepromoot
tijdens onze PARBO Bier Nights.
Bovendien hebben we een Road Safety Day georganiseerd.
Hierbij zijn alle voertuigen van de brouwerij en het
personeel gecontroleerd op veiligheidsaspecten. Ook
is er een Enjoy Responsibly-dag geweest waarbij we
verantwoord alcoholgebruik onder de aandacht van het
voltallige personeel gebracht hebben.

MAATSCHAPPELIJKE PROJECTEN
In 2015 hebben we ruim SRD 140.000 geïnvesteerd in
maatschappelijke projecten in Suriname. Vier studenten
hebben een scholarship toegekend gekregen.
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Vijf jaar geconsolideerde kengetallen
Om een beter inzicht te geven in de reële ontwikkeling van de bedrijfsresultaten, staan in onderstaande tabel enkele
belangrijke cijferreeksen uit de jaarcijfers uitgedrukt in Euro’s (tenzij anders vermeld). Hierbij is voor het balanstotaal
de jaareindekoers gehanteerd en voor de overige grootheden de gemiddelde jaarkoers.
In Euro‘s

2015

2014

2013

2012

2011

Balanstotaal

28.522.466

32.148.521

25.076.128

25.169.285

21.239.181

Netto-omzet

49.855.818

43.709.733

40.664.336

36.792.230

30.337.664

Netto-resultaat

10.977.909

9.537.722

8.165.734

8.001.473

7.030.932

Cash dividend

11.032.635

9.530.000

8.159.393

7.934.279

7.018.468

100%

100%

100%

100%

100%

116,30

100,46

86,01

83,64

73,99

94.860

94.860

94.860

94.860

94.860

Winst/aandeel van SRD 5,00

115,73

100,55

86,08

84,35

74,12

Beurskoers per ultimo

583,88

649,51

336,01

166,29

91,22

5,0

6,5

3,9

2,0

1,2

Jaareinde

4,590

4,080

4,610

4,420

4,330

Gemiddeld

3,818

4,460

4,450

4,300

4,413

Jaareinde

4,200

3,350

3,350

3,350

3,350

Gemiddeld

3,446

3,350

3,350

3,350

3,350

Payout Ratio in % van het nettoresultaat
Cash dividend/ gewoon aandeel
SRD 5,00
Aantal geplaatste en gestorte
gewone aandelen

Beurskoers/ winstverhouding
Euro-koers (SRD/Euro)

USD-koers (SRD/USD)
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER
(vóór verwerking van het voorstel winstbestemming)

Activa
Aangepast

Noot

2015

2014

SRD

SRD

Materiële vaste activa

1

95.083.785

90.647.292

Immaterële vaste activa

2

166.750

80.508

55.130

55.130

95.305.665

90.782.930

Vordering inkomstenbelasting
Totaal vaste activa

Voorraden

3

12.166.336

8.756.575

Effecten

4

1

1

Te vorderen inkomstenbelasting

5

4.551.093

4.520.416

Vorderingen

6

6.908.724

6.396.658

Liquide middelen

7

11.986.298

20.709.385

35.612.452

40.383.035

130.918.117

131.165.965

Totaal vlottende activa
Totaal activa

Passiva
Aangepast

Noot

Eigen vermogen

2015

2014

SRD

SRD

55.750.358

57.001.082

Voorziening latente belastingverplichtingen

8

4.106.391

4.841.093

Voorziening voor medische kosten na pensionering

9

6.234.668

8.103.362

399.946

298.505

10.741.005

13.242.960

Verplichting Long-term Incentive Plan
Totaal voorzieningen en langlopende schulden

Te betalen inkomstenbelasting

10

5.683.924

8.597.949

Kortlopende schulden

11

58.742.830

52.323.974

64.426.754

60.921.923

130.918.117

131.165.965

Totaal kortlopende schulden

Totaal passiva
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
Aangepast

Noot
Omzet

12

Overige opbrengsten

2015

2014

SRD

SRD

190.349.513

194.945.407

93.741

-

Grondstoffen, materialen en diensten

13

-84.014.140

-94.987.580

Personeelskosten

14

-19.940.208

-21.360.116

Afschrijvingen

15

-12.841.966

-11.865.412

-116.796.314

-128.213.108

73.646.940

66.732.299

-8.156.850

-266.300

65.490.090

66.465.999

-23.576.433

-23.927.760

41.913.657

42.538.239

31.980.120

32.456.676

9.933.537

10.081.563

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Financiële lasten
Resultaat vóór belasting
Inkomstenbelasting
Netto resultaat

16

Toe te rekenen aan:
- Aandeelhouders van Amstel Brouwerij B.V.
- Minderheidsaandeelhouders
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GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET
EIGEN VERMOGEN
Geplaatst en

Algemene

Totaal

gestort kapi-

reserve

Eigen vermogen

SRD

SRD

SRD

476.500

52.126.104

52.602.604

Uitkering slotdividend 2013

-

-22.371.653

-22.371.653

Uitkering interim-dividend 2014

-

-15.819.800

-15.819.800

Netto resultaat 2014

-

42.538.239

42.538.239

Statutair dividend 2014

-

-23.847

-23.847

Actuariële verliezen uit hoofde van voor-

86.942

86.942

-11.403

-11.403

taal

Stand per 1 Januari 2014

ziening medische kosten nà pensionering
LTIP eigen risico
Stand per 31 December 2014

476.500

56.524.582

57.001.082

Stand per 1 Januari 2015

476.500

56.524.582

57.001.082

Uitkering slotdividend 2014

-

-26.660.153

-26.660.153

Uitkering interim-dividend 2015

-

-16.582.200

-16.582.200

Netto resultaat 2015

-

41.913.657

41.913.657

Statutair dividend 2015

-

-23.847

-23.847

Actuariële verliezen uit hoofde van voorziening medische kosten nà pensionering

119.509

119.509

-17.690

-17.690

55.273.858

55.750.358

LTIP eigen risico
Stand per 31 December 2015

26

476.500

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
2015

2014

SRD

SRD

Netto resultaat

41.913.657

42.538.239

Afschrijvingen en amortisatie

12.841.966

11.575.781

-93.741

289.631

11.366

30.275

23.576.433

23.927.760

78.249.681

78.361.686

-3.409.761

2.911.403

-512.066

1.012.653

2.567.704

-3.354.132

Totaal veranderingen in werkkapitaal

-1.354.123

569.924

Mutatie voorziening medische kosten na pensionering

-1.681.962

212.091

Kasstroom bedrijfsoperaties

75.213.596

79.143.701

Interest betaald en ontvangen

-11.366

-30.275

Betaalde inkomsten- en dividendbelasting

-31.067.436

-26.990.185

Kasstroom operationele activiteiten

44.134.794

52.123.241

Investeringen in materiële vaste activa

-17.171.719

-17.683.715

Investeringen in immateriële vaste activa

-211.128

-5.025

Opbrengst verkoop materiële vaste activa

111.888

60.928

-17.270.959

-17.627.812

Vrije operationele kasstroom

26.863.835

34.495.429

Betaalde dividenden

-38.959.046

-24.114.700

83.752

260.078

Kasstroom financieringsactiviteiten

-38.875.294

-23.854.622

Netto kasstroom

-12.011.459

10.640.807

3.903.592

-6.737.215

-8.107.867

3.903.592

Kasstroom uit operationele activiteiten

(Winst)/ verlies verkoop materiële vaste activa
Interest (baten)/lasten-netto
Inkomstenbelasting
Kasstroom operationele activiteiten voor veranderingen in
werkkapitaal en voorzieningen
Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden

Kasstroom investeringsactiviteiten

Mutatie long term incentive plan

Saldo liquide middelen 1 januari (inclusief bankkrediet)
Saldo liquide middelen 31 december (inclusief bankkrediet)
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING
1. Vennootschappelijke informatie
Surinaamse Brouwerij N.V. (SBNV of de vennootschap) is een
naamloze vennootschap opgericht en statutair gevestigd in
Paramaribo, Suriname. De statutaire vestigingsplaats van de
vennootschap is Brouwerijweg, Paramaribo, Suriname. Het
bedrijf is voor 76.3% in handen van Amstel Brouwerij B.V., een
besloten vennootschap gevestigd en geregistreerd in Amsterdam,
Nederland, die een 100% dochteronderneming is van HEINEKEN
N.V.
De geconsolideerde jaarrekening 2015 van de vennootschap
omvat de Surinaamse Brouwerij N.V., Parbo Centrale N.V. en
Premium Beverage N.V. (tezamen aangeduid als ‘SBNV Groep’).
Premium Beverage N.V. is een slapende vennootschap.
De kernactiviteit van Surinaamse Brouwerij N.V. is het brouwen,
bottelen, importeren, verkopen, distribueren en exporteren van
bier onder de merknamen PARBO Bier, PARBO Chiller, PARBO
Stout, Heineken®, Desperados en Vitamalt.

2. Basisuitgangspunten voor de
opstelling van de jaarrekening
A. Compliance verklaring
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
De geconsolideerde jaarrekening is door de directie van de

Alle financiële informatie in SRD is afgerond naar de dichtsbijzijnde
SRD.
D. Schattingen, aannames en beoordelingen
Het opmaken van de jaarrekening vereist van het management
dat zij schattingen, aannames en beoordelingen maakt die de
toepassing van grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
en de gerapporteerde bedragen voor activa en passiva en
opbrengsten en kosten beïnvloeden. De gemaakte schattingen
in de jaarrekening hebben onder andere betrekking op de
geschatte economische levensduren en restwaarden van de
immateriële en materiële vaste activa, voorzieningen voor latente
belastingverplichtingen, medische kosten na pensionering,
incourante voorraden en dubieuze debiteuren. Werkelijke
uitkomsten en resultaten kunnen afwijken van gemaakte
schattingen.
Schattingen en onderliggende aannames worden doorlopend
geëvalueerd. Schattingswijzigingen worden verantwoord in de
periode waarin de schatting is herzien, indien de aanpassing alleen
van invloed is op die periode of in de periode waarin de schatting
is herzien en in toekomstige periodes, indien de aanpassing van
invloed is op zowel de huidige als de toekomstige periodes.
De belangrijkste schattingen, aannames en beoordelingen
bij de toepassing van de grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling van de Surinaamse Brouwerij N.V. zijn
beschreven in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

3. Belangrijke grondslagen van
waardering en resultaatbepaling

vennootschap opgesteld en goedgekeurd door de Raad van
Commissarissen op 6 april 2016 en wordt ter vaststelling aan

Algemeen

de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd op

De hieronder beschreven grondslagen voor financiële

15 juni 2016.

verslaggeving zijn voor alle in deze geconsolideerde jaarrekening
gepresenteerde perioden consistent toegepast en zijn ook voor

B. Waarderingsgrondslag

SBNV dochterondernemingen toegepast, tenzij anders vermeld.

Tenzij anders vermeld is de geconsolideerde jaarrekening
opgesteld op basis van historische kostprijzen.

A. Grondslagen voor de consolidatie
(i) Dochterondernemingen

C. Functionele en rapporteringsvaluta

Dochterondernemingen zijn vennootschappen waarover SBNV

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in Surinaamse

beslissende zeggenschap heeft en waarbij SBNV in staat is haar

Dollars (SRD); dit is de functionele valuta van de vennootschap.

rechten op de variabele vergoedingen uit haar betrokkenheid met
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deze vennootschappen op basis van haar beslissende zeggenschap

worden gebracht. Wanneer materiële vaste activa bestaan uit

te effectueren. De jaarrekening van de dochterondernemingen

onderdelen met een ongelijke gebruiksduur, worden deze als

wordt volledig geconsolideerd in de geconsolideerde jaarrekening

afzonderlijke posten onder de materiële activa opgenomen.

vanaf het moment dat de overwegende zeggenschap begint, tot
het moment dat deze eindigt.

Emballage in omloop wordt geregistreerd als materiële vaste
activa en een overeenkomstige schuld wordt opgenomen voor

(ii) Verlies van zeggenschap

de verplichting om de deposito‘s (statiegeld) aan de klanten

Bij verlies van zeggenschap, worden alle activa en passiva van een

terug te betalen. Deze verplichting is in de balans opgenomen

dochteronderneming en de overige met de dochteronderneming

onder de kortlopende schulden.

samenhangende vermogenscomponenten gedeconsolideerd. De
hieruit voortvloeiende winsten of verliezen worden in de winst-

(ii) Vervolgkosten

en-verliesrekening verwerkt.

De uitgaven ter vervanging van een onderdeel van een materieel
vast actief worden opgenomen in de boekwaarde van het actief

(iii) Eliminatie van transacties bij consolidatie

of, indien van toepassing, verantwoord als een afzonderlijk actief,

Transacties tussen SBNV groepsmaatschappijen en onderlinge

indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische

vorderingen en schulden en ongerealiseerde resultaten die

voordelen met betrekking tot het actief naar de vennootschap

voorvloeien uit dergelijke transacties worden bij het opstellen

zullen vloeien en de kostprijs van het actief betrouwbaar

van de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd.

kan worden bepaald. Een vervangen actief wordt voor haar
boekwaarde gedesinvesteerd. De kosten voor het dagelijkse

B. Transacties in vreemde valuta

onderhoud van de materiële vaste activa worden in de winst- en

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend

verliesrekening verwerkt wanneer zij worden gemaakt.

naar SRD tegen de referentie koersen per balansdatum zoals
opgegeven door de Surinaamsche Bank N.V. per balansdatum. De

(iii) Afschrijvingen

gehanteerde omrekeningskoersen per balansdatum zijn als volgt:

Afschrijvingen worden berekend over het afschrijfbaar bedrag,

USD 1

= SRD 4,20 (Ultimo 2014: USD 1

= SRD3,35

EURO 1

= SRD 4,59 (Ultimo 2014: EURO 1

= SRD4,08

zijnde de kostprijs van een actief, of een ander kostprijsvervangend
bedrag, veminderd met de restwaarde.

Transacties in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koersen

Op terreinen wordt niet afgeschreven onder de veronderstelling

op transactiedatum. De uit de afwikkeling en omrekening

dat deze een onbeperkte levensduur hebben. Afschrijvingen op

voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste

overige materiële vaste activa worden lineair ten laste van de

van de winst- en verliesrekening.

winst- en verliesrekening gebracht op basis van de geschatte
gebruiksduur. Op projecten in uitvoering wordt niet afgeschreven.

C. Materiële vaste activa

De verwachte gebruiksduur voor de huidige en de vergelijkende

(i) Activa in eigendom

periode is als volgt:

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische

•

Gebouwen en opstallen

15-40 jaar

kostprijs verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en

•

Installaties en machines

10-30 jaar

cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

•

Overige materiële vaste activa

5-15 jaar

De historische kostprijs omvat de aanschaffingskosten en alle
uitgaven welke direct toerekenbaar zijn aan het actief.

(iv) Winsten en verliezen bij verkoop

De kostprijs van zelfvervaardigde activa bestaat uit de kosten van

Netto winsten bij verkoop van materiële vaste activa worden in de

materialen en directe arbeid en alle overige kosten die rechtstreeks

winst- en verliesrekening onder overige opbrengsten verantwoord.

toegerekend kunnen worden aan het gereed maken van het

Netto verliezen bij verkoop worden onder afschrijvingen

actief voor het beoogde gebruik.

verantwoord. Winsten en verliezen worden opgenomen in
de winst- en verliesrekening wanneer de belangrijkste risico’s

Reserve onderdelen die zijn aangeschaft als onderdeel van een

en voordelen van eigendom zijn overgedragen aan de koper,

materieel vast actief en functioneel slechts kunnen worden

de inning van de verschuldigde vergoeding waarschijnlijk is,

gebruikt als onderdeel van het betreffende materieel vast actief

de hiermee verbandhoudende kosten op betrouwbare wijze

worden geactiveerd en afgeschreven als materiële vaste activa.

kunnen worden ingeschat en er geen actief beheer meer is over

In alle andere gevallen worden deze onderdelen verantwoord als

de materiële vaste activa.

voorraden die bij verbruik ten laste van de winst-en verliesrekening
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D. Immateriële vaste activa
(i) Algemeen

(iii) Overige voorraden en reserve onderdelen

Immateriële vaste activa betreft geactiveerde software die is

De overige voorraden en reserve onderdelen worden gewaardeerd

gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met de gecumuleerde

tegen gemiddelde kostprijzen. Waardeverminderingen en gebruik

afschrijvingen.

van onderdelen worden ten laste van de winst- en verliesrekening
gebracht. Reserveonderdelen die zijn aangeschaft als onderdeel

(ii) Vervolgkosten

van een materieel vast actief en alleen kunnen worden gebruikt

Toekomstige uitgaven voor immateriële activa worden alleen

als onderdeel van het betreffende materieel vast actief worden

geactiveerd als ze de toekomstige economische voordelen

geactiveerd en afgeschreven als materiële vaste activa. Waar

belichaamd in het specifieke actief doen toenemen.

nodig wordt een voorziening voor verouderde voorraden in
mindering gebracht op voorraadwaarde.

(iii) Afschrijvingen
De afschrijving wordt berekend over de kostprijs van het actief,

F. Effecten

of een ander kostprijsvervangend bedrag, verminderd met de

De effecten zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

restwaarde. Immateriële activa met een eindige levensduur
worden lineair afgeschreven op basis van de geschatte
gebruiksduur vanaf de datum waarop deze activa voor gebruik

G. Niet-afgeleide financiële instrumenten

beschikbaar zijn. De verwachte gebruiksduur voor de software

Algemeen

is drie (3) jaar.

Niet-afgeleide financiële instrumenten omvatten handels- en
overige vorderingen, liquide middelen, leningen en schulden

(iv) Winsten en verliezen bij verkoop

aan kredietinstellingen, handelsschulden en overige te betalen

Winsten bij verkoop van immateriële vaste activa worden

bedragen.

in de winst- en verliesrekening onder overige opbrengsten

Niet-afgeleide financiële instrumenten worden gewaardeerd

verantwoord. Verliezen bij verkoop worden onder de afschrijvingen

tegen reële waarde plus de direct toerekenbare transactiekosten.

verantwoord. Winsten en verliezen worden opgenomen in

Indien SBNV het wettelijk recht heeft om financiële activa te

de winst- en verliesrekening wanneer de belangrijkste risico’s

verrekenen met financiële verplichtingen en SBNV voornemens

en voordelen van eigendom zijn overgedragen aan de koper,

is om op netto-basis af te wikkelen of om de activa te realiseren

de inning van de verschuldigde vergoeding waarschijnlijk is,

onder gelijktijdige verrekening van de passiva, worden financiële

de hiermee verbandhoudende kosten op betrouwbare wijze

activa en financiële passiva gesaldeerd in de balans gepresenteerd.

kunnen worden ingeschat en er geen actief beheer meer is over

Het recht op verrekening is op elk moment beschikbaar in de

de immateriële vaste activa.

huidige verslagperiode en is niet afhankelijk van een toekomstige
gebeurtenis en wettelijk afdwingbaar voor alle tegenpartijen in

E. Voorraden

het kader van de normale bedrijfsuitoefening, ook in geval van

(i) Algemeen

wanbetaling, insolventie of faillissement.

Voorraden worden gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere

Financiële activa met name handelsvorderingen, worden elke

netto-opbrengstwaarde. De kostprijs van de voorraden wordt

verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve

gebaseerd op de gewogen gemiddelde kostprijs en omvat de

aanwijzingen zijn dat het actief een waardevermindering heeft

verwervingskosten, de productie- of conversiekosten en de

ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn

overige kosten die gemaakt worden om de voorraden naar de

aan een waardevermindering, indien er objectieve aanwijzingen

huidige locatie te vervoeren en in de huidige staat te brengen.

zijn dat één of meerdere gebeurtenissen een negatief effect

Netto-opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs binnen

hebben gehad op de verwachte toekomstige kasstromen van

de normale bedrijfsuitoefening, verminderd met de geschatte

dat actief en dat daarvan een betrouwbare schatting kan worden

nog te maken kosten.

gemaakt. Alle waardeverminderingsverliezen worden verwerkt
in de winst- en verliesrekening. Een waardevermindering wordt

(ii) Voorraad gereed product en onderhanden werk

teruggenomen indien de terugname objectief kan worden

Gereed product en onderhanden werk worden gewaardeerd tegen

gerelateerd aan een gebeurtenis die zich voordeed nadat de

productiekosten gebaseerd op gemiddelde kostprijzen, rekening

waardevermindering was verantwoord.

houdend met het bereikte stadium van de producten. In de

De liquide middelen bestaan uit kas- en banksaldi en andere

kosten is een calculatorisch deel van de indirecte productiekosten

direct opvraagbare deposito’s. Kortlopende bankschulden zijn

opgenomen uitgaande van een normale produktie capaciteit.

een integraal onderdeel van het kasbeheer van de SBNV groep
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en zijn ten behoeve van het kasstroomoverzicht opgenomen als

de winst- en verliesrekening.

onderdeel van de liquide middelen.
(iii) Op aandelen gebaseerde beloning
H. Aandelenkapitaal

De verplichting voor het “Long Term Incentive Plan (LTIP)” heeft

(i) Gewone - en preferente aandelen

betrekking op het door Heineken International gehanteerde

Gewone - en preferente aandelen worden geclassificeerd als

beloningssysteem voor de expatriates.

eigen vermogen. Kosten die direct zijn toe te schrijven aan de

De reële waarde per toewijzingsdatum van de (voorwaardelijk)

uitgifte van gewone aandelen worden, rekening houdende met

toegekende rechten op aandelen, aangepast voor verwachtte

eventuele belasting effecten, in mindering gebracht op het eigen

dividenden wordt opgenomen onder personeelskosten, tegen

vermogen.

een overeenkomstige toename in het eigen vermogen, gedurende
de periode waarin de werknemers het onvoorwaardelijk recht

(ii) Dividend

verkrijgen op de rechten op aandelen. De kosten van het“Incentive

Dividenden worden als een verplichting verantwoord in de

Plan” worden gelijkmatig verdeeld over deze periode waarbij

periode waarin zij krachtens besluit worden toegekend.

rekening wordt gehouden met de verwachte vervallen rechten.
Op balansdatum herziet SBNV de schattingen van het aantal

I. Personeelsbeloningen

onvoorwaardelijke rechten op aandelen en verwerkt het effect

(i) Toegezegde-bijdrageregelingen

van deze herziening in de winst-en verliesrekening met een

Een toegezegde-bijdrageregeling is een regeling inzake

overeenkomstige correctie op het eigen vermogen.

vergoedingen na uitdiensttreding (een pensioenregeling)
waarbij SBNV vaste bijdragen betaalt aan een afzonderlijke

(iv) Korte termijn personeelsbeloning

entiteit. SBNV heeft geen in rechte afdwingbare of feitelijke

Korte termijn personeelsbeloningen worden opgenomen tegen

verplichting om verdere bijdragen te betalen wanneer het

nominale waarde en in de winst-en verliesrekening verwerkt in

pensioenfonds onvoldoende activa heeft om aan alle werknemers

de periode waarin de gerelateerde prestaties worden verricht.

de personeelsbeloningen uit te betalen met betrekking tot de

Voor het in het kader van korte termijn personeelsbeloningen

prestaties van de werknemers in de lopende en voorgaande

naar verwachting uit te keren bedrag wordt een kortlopende

periode. Verplichtingen voor bijdragen aan toegezegde bijdrage

verplichting gevormd, indien er op SBNV een in rechte

regelingen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening

afdwingbare of feitelijke verplichting rust om dit bedrag uit te

opgenomen onder personeelskosten in de perioden waarin door

keren en de omvang betrouwbaar kan worden ingeschat.

de medewerkers prestaties worden geleverd.
J. Voorzieningen
(ii) Toegezegd-pensioenregeling

(i) Algemeen

Een toegezegd-pensioenregeling is elke andere regeling

Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer,

inzake vergoeding na uitdiensttreding dan de toegezegde-

op grond van een gebeurtenis uit het verleden, SBNV een

bijdrageregeling. Een toegezegd-pensioenregeling is een

in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft en een

pensioenregeling waarbij het bedrag dat een werknemer bij

betrouwbare schatting gemaakt kan worden van het bedrag van

zijn uitdiensttreding zal ontvangen, meestal afhankelijk is

de verplichting, en wanneer aannemelijk is dat een uitstroom

van verschillende factoren zoals leeftijd, aantal dienstjaren en

van economische middelen nodig is om de verplichting af

beloning.

te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de

De netto verplichting van de SBNV uit hoofde van de toegezegd-

contante waarde van de uitgaven die naar verwachting nodig

pensioenregeling heeft betrekking op de voorziening voor

zijn om de verplichting af te wikkelen, gebruik makend van een

medische kosten na pensionering. De voorziening wordt gevormd

disconteringsvoet vóór belastingen die de marktverwachtingen

op basis van gedane toezeggingen door de werkgever voor vrije

weerspiegelt inzake de tijdswaarde van geld en de specifieke

medische zorgverlening voor rechthebbenden en deelgenoten die

risico’s die aan de verplichting verbonden zijn. De stijging in de

hieraan rechten kunnen ontlenen. De voorziening wordt bepaald

voorziening die verband houdt met het verstrijken van de tijd

op basis van actuariële berekeningen op basis van de ‘projected

wordt opgenomen als onderdeel van de netto financieringslasten.

unit credit method’. SBNV verwerkt alle actuariële winsten en
verliezen in verband met de toegezegd-pensioenregeling

K. Opbrengsten

rechtstreeks in het eigen vermogen (algemene reserve), alle

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden gewaardeerd

kosten in verband met de toegezegd-pensioenregeling als

tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen

personeelskosten, en de overige financiële baten en lasten in

vergoeding, na aftrek van omzetbelasting, accijnzen, retouren,
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klantkortingen en overige verkoopgerelateerde kortingen.

(ii) Latente belastingen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden in de winst-

Latente belastingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen

en verliesrekening verantwoord wanneer de omvang van de

tussen de boekwaarde van activa en passiva ten behoeve van de

opbrengsten met voldoende zekerheid kan worden bepaald,

financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten.

de belangrijke risico’s en voordelen verbonden aan eigendom

Latente belastingen worden bepaald op basis van

van de goederen zijn overgedragen aan de koper, de vergoeding

belastingtarieven (en belastingwetten) waarvan het

waarschijnlijk inbaar is, de bijbehorende kosten en mogelijke

wetgevingsproces op de balansdatum materieel is afgesloten

retouren van de goederen betrouwbaar kunnen worden ingeschat

en die worden geacht van kracht te zijn wanneer de betreffende

en de goederen niet langer onder het beheer van SBNV vallen.

latente winstbelastingvordering wordt gerealiseerd of wanneer
de latente winstbelastingverplichting wordt afgewikkeld. Latente

L. Overige opbrengsten

belastingvorderingen en –schulden worden gesaldeerd indien er

Overige opbrengsten betreffen winsten uit de verkoop van

een wettelijk afdwingbaar recht is om de belastingsschulden en

materiële vaste activa. Deze worden opgenomen in de winst-

-vorderingen te salderen, en deze betrekking hebben op belastingen

en-verliesrekening zodra de belangrijke risico’s en voordelen

geheven door dezelfde belastingautoriteit in dezelfde belasting

van eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

verschuldigde vennootschap, of in verschillende ondernemingen
die tot doel hebben om de huidige belastingsschulden

M. Kosten

en -vorderingen op een netto basis af te handelen of hun

Kosten worden als last opgenomen in de periode waarin zij zijn

belastingsvorderingen en -schulden gelijktijdig zullen realiseren.

gemaakt.
P. Winst per aandeel
N. Rentebaten, rentelasten en overige netto financieringsbaten

SBNV presenteert gegevens over de gewone winst per aandeel

en -lasten

(EPS) voor de gewone aandelen. De gewone winst per aandeel

De rentebaten en lasten worden in de winst- en verliesrekening

wordt berekend aan de hand van de aan gewone aandeelhouders

opgenomen op basis van de effectieve-rentemethode.

van SBNV toe te rekenen resultaat na belastingen te delen door het

Rente op de netto verplichting uit hoofde van toegezegd pensioen

gewogen gemiddelde van de gewone aandelen die gedurende

en valutakoersverschillen worden opgenomen onder financiële

het verslagjaar uitstaan.

baten en lasten. Dividenden worden opgenomen in de winsten-verliesrekening op het moment dat ze worden toegekend

Q. Kasstroomoverzicht

aan de de vennootschap.

Het geconsolideerd kasstroomoverzicht is opgesteld volgens
de indirecte methode, waarbij onderscheid wordt gemaakt

O. Inkomstenbelasting

tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.

Inkomstenbelasting omvat de actuele en de latente belasting.

Betaalde divenden aan aandeelhouders zijn opgenomen in de

Actuele en latente belasting worden in de winst- en verliesrekening

kasstroom uit financieringsactiviteiten. Ontvangen dividenden

opgenomen behalve wanneer zij betrekking hebben op een

zijn opgenomen in de kasstroom uit operationele activiteiten.

bedrijfscombinatie of posten die rechtstreeks in het eigen

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit posten

vermogen worden verwerkt.

met een looptijd van korter dan één jaar, daaronder begrepen
kasgelden en tegoeden en schulden bij banken, voorzover direct

(i) Actuele inkomstenbelasting
Actuele inkomstenbelasting bestaat uit de verwachte te betalen
of te ontvangen inkomstenbelasting over het belastbare resultaat,
welke wordt berekend aan de hand van belastingtarieven die
wettelijk zijn vastgesteld op verslagdatum dan wel waartoe
materieel reeds op verslagdatum is besloten met inachtneming
van correcties op belastingen over voorgaande boekjaren.
Actuele belastingverplichtingen omvatten tevens eventuele
belastingverplichtingen voortvloeiend uit de declaratie van
dividenden.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
1. Materiële vaste activa
Kostprijs

Balans per 1 januari 2014

Terreinen
en
gebouwen

Installaties
en
machines

Overige
mva

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

25.032.028 104.946.776 14.839.346

27.729.311

9.688.171

13.306.757

195.542.389

Transportmiddelen

Projekten in
uitvoering

Totaal

-

-

1.319.099

2.295.534

929.915

13.139.167

17.683.715

1.519.063

4.968.632

-

-

-

-6.487.695

-

-

-1.907.583

-

-3.966.144

-554.597

-

-6.428.324

26.551.091 108.007.825 16.158.445

26.058.701

10.063.489

19.958.229

206.797.780

Investeringen
Mutatie afgeronde projecten
in uitvoering
Desinvesteringen
Balans per 31 december
2014

Emballage

		
Balans per 1 januari 2015

26.551.091 108.007.825

Investeringen
Mutatie afgeronde projecten
in uitvoering
Desinvesteringen
Balans per 31 december 2015

16.158.445 26.058.701 10.063.489 19.958.229 206.797.780

1.756

91.825

3.700.160

4.836.044

6.742.005

11.840.686

-

-

-

-

-

-

33.294.852 119.940.336

1.677.731

6.864.202

17.171.718

- -18.582.691

-

-929.432

19.858.605 30.894.745 10.811.788

-

-929.432

8.239.740 223.040.066

		
Geaccumuleerde afschrijvingen
Balans per 1 januari 2014
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Balans per 31 december 2014

-15.816.561

-60.645.837 -10.507.933

-590.507

-5.280.644

-1.694.810

-

1.907.583

-

-18.722.609 -5.014.569
-2.330.953 -1.623.829
3.650.551

519.630

- -110.707.509
-

-11.520.743

-

6.077.764

-16.407.068

-64.018.898 -12.202.743

-17.043.011 -6.118.768

- -116.150.488

-16.407.068

-64.018.898 -12.202.743

-17.403.011 -6.118.768

- -116.150.488

Afschrijving
Balans per 1 januari 2015
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Balans per 31 december 2015

-843.920

-5.658.017

-2.108.802

-

-

-

-17.250.989

-69.676.914 -14.311.545

-2.377.215 -1.729.127
-

911.288

-19.780.226 -6.936.607

-

-12.717.080

-

911.288

- -127.956.281

Boekwaarde
Per 31 december 2014

10.144.023

43.988.927

3.955.702

8.655.690

3.944.721

19.958.229 90.647.292

Per 1 Januari 2015

10.144.023

43.988.927

3.955.702

8.655.690

3.944.721

19.958.229 90.647.292

Per 31 December 2015

16.043.864

50.263.422

5.547.060 11.114.519

3.875.181

8.239.740 95.083.785

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur van de betreffende activa. Met ingang van 1999, zijn de
geschatte commerciële en fiscale levensduren niet langer aan elkaar gelijk vanwege het versneld fiscaal afschrijven op specifieke
productie-investeringen. De fiscale afschrijving voor 2015 bedraagt SRD 10.533.265 en de fiscale boekwaarde van de materiële
vaste activa per 31 december 2015 bedraagt SRD 82.401.093. De post projecten in uitvoering, betreft geactiveerde kosten voor
materiële vaste activa waarvoor de desbetreffende
definitieve status nog niet is gerealiseerd.
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2. Immateriële vaste activa
Het verloop is als volgt:

Boekwaarde per 1 Januari
Investeringen
Afschrijving
Boekwaarde per 31 December

2015

2014

SRD

SRD

80.508

130.520

211.128

5.026

-124.886

-55.038

166.750

80.508

De investeringen in immateriële vaste activa hebben betrekking op de aankoop van een Siemens programmering
systeem voor (onderdelen van) het fabricage –en emballage proces.

3. Voorraden

De post voorraden is als volgt opgebouwd:

2015

2014

SRD

SRD

Grond- en hulpstoffen

1.196.534

641.663

Verpakkingsmaterialen

3.543.998

1.410.762

711.464

783.912

90.826

41.195

2.692.698

2.255.146

3.930.816

3.623.897

12.166.336

8.756.575

Onderhanden werk/product in bewerking
Gereed product
Handelsgoederen
Overige voorraden en technische materialen
Totaal

4. Effecten
De post ‘effecten’ betreft één aandeel van N.V Hotelmaatschappij Torarica, gewaardeerd tegen verkrijgingspijs. De marktwaarde
per 16 december 2015 bedraagt SRD 80.

5. Te vorderen inkomstenbelasting
De te vorderen inkomstenbelasting heeft voornamelijk betrekking op de van de Belastingdienst terug te vorderen bedragen in
verband met teveel betaalde inkomstenbelasting ad SRD 2,8 miljoen en SRD 1,7 miljoen voor de boekjaren 2012 en 2013.

6. Vorderingen
De specificatie is als volgt:
Handelsvorderingen en overige vorderingen
Geaffilieerde ondernemingen

2015

2014

SRD

SRD

3.772.301

4.141.480

231.975

86.507

Vooruitbetalingen

2.904.448

2.168.671

Totaal

6.908.724

6.396.658
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7. Liquide middelen
De liquide middelen zijn als volgt te specificeren:

Banktegoeden

2015

2014

SRD

SRD

11.828.407

20.479.108

Kastegoeden
Totaal

157.891

230.277

11.986.298

20.709.385

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap met uitzondering van een bedrag van SRD 150.000 onder
banktegoeden dat is gereserveerd voor een garantieverstrekking ten behoeve van de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen.

8. Voorziening voor latente belastingverplichtingen
De voorziening voor latente belastingverplichtingen heeft betrekking op de posten materiële vaste activa en voorraden.
Wat betreft de materiële vaste activa wordt de afwijking veroorzaakt door enerzijds een afwijkende waarderingsgrondslag voor
fiscale doeleinden en anderzijds afwijkende levensduren als gevolg van fiscaal versnelde afschrijving op bepaalde activa gebruikt
in het productieproces. Voor de fiscale waardering van bepaalde voorraadgroepen wordt het ijzeren voorraadstelsel toegepast.
De voorziening is als volgt te specificeren:
2015

2014

SRD

SRD

Lagere fiscale boekwaarde materiële vaste activa

12.897.820

14.133.633

Af: waarderingsverschil terreinen, geen latente belastingverplichting vanwege oneindige levensduur

-2.298.169

-2.298.169

Eliminatie intercompany winst voorraden Parbo Centrale N.V.

-1.597.852

-787.229

2.404.844

2.399.245

11.406.643

13.447.480

4.106.391

4.841.093

Lager fiscaal waarderingsverschil voorraden a.g.v. ijzerenvoorraad stelsel
Waarderingsverschil commercieel versus fiscaal
Voorziening latente belastingverplichting, nominaal 36%

9. Voorziening voor medische kosten na pensionering
Bij de berekening van deze voorziening is uitgegaan van in Suriname gangbare actuariële uitgangspunten en een rekenrente
van 1,9% (2014: 1.9%). De gemiddelde jaarlijkse kosten voor geneeskundige verzorging per gepensioneerde worden geacht
jaarlijks met 5% te stijgen. (2014: 5%).
Het verloop van de voorziening is als volgt:

Contante waarde van de verplichtingen per 1 januari
Onttrekkingen
Huidige service kosten (inclusief interest)
Service kosten/ (credit) verstreken diensttijd
Actuariële resultaten
Contante waarde van de verplichtingen per 31 december
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2015

2014

SRD

SRD

8.103.362

8.027.118

-499.477

-581.718

621.346

661.280

-1.803.831

132.529

-186.732

-135.847

6.234.668

8.103.362

10. Te betalen inkomstenbelasting
Deze post bestaat hoofdzakelijk uit de over 2015 nog te betalen inkomstenbelasting.

11. Kortlopende schulden
2015

2014

SRD

SRD

5.098.029

3.618.916

Leveranciers

10.537.637

8.648.266

Bankkrediet

20.094.165

16.805.792

Overige schulden en overlopende passiva

23.012.999

23.251.000

Totaal

58.742.830

52.323.974

Geaffilieerde ondernemingen

Bankkrediet
SBNV participeert in de rekening-courantfaciliteit van Heineken Groep met BNP Paribas in Amsterdam met een limiet van 4,5
miljoen Euro; de totale lopende rekening wordt gescheiden in een EUR en USD faciliteit. Er zijn door SBNV geen zekerheden of
garanties voor deze faciliteit verstrekt. Ultimo december is het saldo als volgt:
2015

2014

SRD

SRD

BNP in Euro

5.948.236

6.029.490

BNP in USD

14.145.929

10.776.302

20.094.165

16.805.792

2015

2014

SRD

SRD

13.567.798

13.005.021

Te betalen accijnzen en omzetbelasting

2.905.685

2.740.731

Te betalen personeelskosten (inclusief expatriates)

3.154.340

3.571.555

Statiegeld

1.037.840

1.898.542

936.712

-

-

548.537

1.410.624

1.486.614

23.012.999

23.251.000

Overige schulden en overlopende passiva
De samenstelling van deze post is als volgt:

Te betalen dividend

Te betalen loonbelasting en premie AOV
Te betalen pensioenpremies
Overige schulden en overlopende passiva
Totaal

Surinaamse Brouwerij N.V. Jaarverslag 2015

37

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN
VERLIESREKENING
12.Omzet

De omzet bestaat uit:

2015

2014

SRD

SRD

190.258.157

194.098.313

2.074.043

2.693.193

-1.982.687

-1.846.099

190.349.513

194.945.407

2015

2014

SRD

SRD

7.003.002

7.935.392

Verpakkingsmaterialen

11.713.071

12.822.180

Handelsgoederen - importbier

39.011.815

46.831.836

7.911.271

8.724.659

-283.296

293.822

Reparatie en onderhoud

3.164.400

3.780.967

Energie en water

2.761.888

2.981.899

12.731.989

11.616.825

84.014.140

94.987.580

2015

2014

SRD

SRD

Heineken Groep IT kosten

1.992.731

2.158.786

Opslag kosten

1.535.310

683.276

Distributiekosten

1.525.494

1.638.877

Diensten van derden

1.452.934

1.221.081

Bankkosten

1.204.925

960.362

Heineken Groep service fees

1.084.133

1.094.438

Overige

3.936.462

3.860.005

12.731.989

11.616.825

Binnenlandse verkopen
Export
Kortingen
Totaal

13. Grondstoffen, materialen en diensten

Grondstoffen

Verkoopkosten
Voorraadmutaties

Overige bedrijfskosten

Overige bedrijfskosten
De post overige bedrijfskosten is opgebouwd uit:

Totaal
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14. Personeelskosten
De personeelskosten zijn als volgt samengesteld:

2015

2014

SRD

SRD

11.310.408

10.210.972

Expatriate kosten

3.380.649

3.505.768

Overige beloningen en vergoedingen

1.892.162

2.272.903

Werkgeversbijdrage pensioenpremies

1.582.318

1.454.157

750.692

706.396

-1.724.697

252.402

2.748.676

2.957.518

19.940.208

21.360.116

151.8

156.0

2015

2014

SRD

SRD

Afschrijvingen materiële vaste activa (noot 1)

12.717.080

11.520.743

Afschrijving immateriële vaste activa (noot 2)

124.886

55.038

12.841.966

11.575.781

-

289.631

12.841.966

11.865.412

2015

2014

SRD

SRD

Interestbaten

55.024

49.681

Interestlasten

-66.390

-79.956

Salarissen, vakantietoelagen en gratificaties

Medische kosten
Mutatie voorziening medische kosten na pensionering
Overige personeelskosten
Totaal
Aantal in het jaar werkzame personeelsleden uitgedrukt in FTE’s (berekend volgens
de definitie van Heineken International)

15. Afschrijvingen

Subtotaal
Resultaat verkoop materiële vaste activa
Totaal

16. Financiële baten en lasten

Interest lasten voorziening medische kosten na pensionering

-547.982

-541.407

Koersresultaten per saldo

-7.597.502

305.382

Saldo financiële lasten

-8.156.850

-266.300

17. Herrubricering en aanpassing van de vergelijkende cijfers
In verband met wijzigingen in de presentatie van de jaarrekening van het huidig jaar zijn bepaalde vergelijkende cijfers geherrubriceerd, waarbij bepaalde activa, passiva, opbrengsten en kostenrekeningen in de gecontroleerde jaarrekening van 2014 zijn
aangepast voor vergelijkingsdoeleinden zonder dat dit van invloed is geweest op de beginstand eigen vermogen.
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VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS PER 31 DECEMBER
(vóór verwerking van het voorstel winstbestemming)

ACTIVA
Aangepast
2015

2014

SRD

SRD

95.083.785

90.647.292

166.750

80.508

26.706.233

24.981.693

121.956.768

115.709.493

7.912.982

5.714.199

1

1

Te vorderen inkomstenbelasting

4.520.416

4.520.416

Vorderingen

2.335.624

2.124.054

Liquide middelen

5.001.899

17.458.297

19.770.922

29.816.967

141.727.690

145.526.460

Noot
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Financiële vaste activa

18

Totaal vaste activa

Voorraden
Effecten

Totaal vlottende activa

Totaal activa

PASSIVA
Aangepast

Noot

2015

2014

SRD

SRD

Geplaatst en gestort kapitaal

19

476.500

476.500

Algemene reserve

20

55.273.858

56.524.582

55.750.358

57.001.082

Voorziening latente belastingverplichtingen

4.973.696

6.520.081

Voorziening voor medische kosten na pensionering

4.106.391

4.841.093

399.946

298.505

Totaal voorzieningen en langlopende schulden

9.480.033

11.659.679

Te betalen inkomstenbelasting

1.621.538

2.785.974

Kortlopende schulden

74.875.761

74.079.725

Totaal kortlopende schulden

76.497.299

76.865.699

141.727.690

145.526.460

Totaal eigen vermogen

Verplichting Long-term Incentive Plan

Totaal passiva
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VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST- EN VERLIESREKENING
Aangepast
2015

2014

SRD

SRD

83.169.836

82.659.053

93.741

-

Grondstoffen, materialen en diensten

-26.763.246

-28.264.226

Personeelskosten

-12.560.398

-14.515.639

Afschrijvingen

-12.841.966

-11.865.412

Som der bedrijfslasten

-52.165.610

-54.645.277

Bedrijfsresultaat

31.097.967

28.013.776

Financiële lasten

-7.400.954

-688.729

Resultaat vóór belastingen

23.697.013

27.325.047

Inkomstenbelasting

-8.530.925

-9.837.017

Resultaat na belastingen

15.166.088

17.488.030

Resultaat deelneming Parbo Centrale N.V. na belastingen

26.747.569

25.050.209

41.913.657

42.538.239

Noot
Omzet

Overige opbrengsten

Netto resultaat
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18. Financiële vaste activa
De financiële vaste activa hebben betrekking op de 100% dochterondernemingen Parbo Centrale N.V. en Premium
Beverage Suriname N.V., het verloop is als volgt :
Parbo Centrale
N.V.

Premium
Beverage
Suriname N.V.

Totaal

SRD

SRD

SRD

19.573.949

5

19.573.954

-19.573.780

-

-19.573.780

25.050.209

-

25.050.209

-68.690

-

-68.690

Balans 31 december 2014

24.981.688

5

24.981.693

Balans per 1 januari 2015

24.981.688

5

24.981.693

-25.050.209

-

-25.050.209

26.747.569

-

26.747.569

27.180

-

27.180

26.706.228

5

26.706.233

Balans 1 januari 2014
Dividend ontvangsten Surinaamse Brouwerij N.V.
Resultaat 2014
Actuariële resultaat inzake voorziening medische kosten

Dividend ontvangsten Surinaamse Brouwerij N.V.
Resultaat 2015
Actuariële resultaat inzake voorziening medische kosten
Balans 31 december 2015
Premium Beverage Suriname N.V. is een slapende vennootschap.

19. Aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt SRD 2.382.500 en bestaat uit 476.060 gewone aandelen met een nominale
waarde van SRD 5 en 44 preferente aandelen met een nominale waarde van SRD 50 elk. Hiervan zijn ultimo
verslagjaar geplaatst en volgestort:
2015

2014

SRD

SRD

94.860 gewone aandelen, elk nominaal SRD 5

474.300

474.300

44 preferente aandelen, elk nominaal SRD 50

2.200

2.200

476.500

476.500

2015

2014

Totaal

20. Algemene reserve
Het verloop van de post algemene reserve is als volgt:

SRD

SRD

56.524.582

52.126.104

Uitkering slot dividend vorig jaar

-26.660.153

-22.371.653

Uitkering interim dividend huidig boekjaar

-16.582.200

-15.819.800

41.913.657

42.538.239

Statutair dividend

-23.847

-23.847

Actuariële resultaten uit hoofde van voorziening medische kosten na pensionering

119.509

86.942

LTIP eigen risico

-17.690

-11.403

55.273.858

56.524.582

Stand per 1 januari

Netto resultaat verslagjaar

Stand per 31 december
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OVERIGE GEGEVENS
Aandelen
De preferente aandelen luiden op naam, de gewone aandelen aan toonder desgewenst op naam.

Zeggenschapsrechten vergadering van houders van
preferente aandelen
De leden van het directie team worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd uit een bindende
voordracht van twee personen voor elke vacature, welke voordracht is opgemaakt door de vergadering van houders van preferente
aandelen. Deze procedure is ook van toepassing bij de benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen.

Statutaire bepalingen winstbestemming
Van de netto winst wordt in de eerste plaats zo mogelijk 6% dividend over het gestorte preferente aandelenkapitaal uitgekeerd aan
de houders van preferente aandelen of zoveel minder als de netto winst bedraagt en vervolgens aan de gewone aandeelhouders
5% over het gestorte kapitaal op gewone aandelen of zoveel minder als de netto winst bedraagt. Hetgeen daarna nog resteert
van de netto winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Indien blijkens de vastgestelde winst- en verliesrekening over enig jaar verlies is geleden, dat niet uit een reserve bestreden of
op andere wijze gedelgd kan worden, geschiedt in volgende jaren geen winstuitkering, zolang dit verlies niet is aangezuiverd.

Winstbestemming 2014
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 10 juni 2015 de jaarrekening 2014 vastgesteld en de onderstaande
winstbestemming 2014 goedgekeurd:
Per aandeel

SRD

Dividend op preferente aandelen (44 stuks à SRD 50 nominaal)

4.457

196.108

Dividend op gewone aandelen (94.860 stuks à SRD 5 nominaal)

445,75

42.283.845

Totaal

42.479.953

Statutair dividend (preferent: SRD 132; gewoon: SRD 23.715)

23.847

Toevoeging aan de algemene reserve

34.439

Netto winst 2014

44

42.538.239

Voorstel winstbestemming 2015

In totaal
SRD

Netto winst 2015
Bij: saldo geaccumuleerde actuariële resultaten
Netto winst 2015, na toevoeging actuariële resultaten

41.913.657
263.010
42.176.667

Af: statutaire winstbestemming:
Op preferente aandelen
Op gewone aandelen
Ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

-132
-23.715
42.152.820

Het directie team stelt de navolgende verdeling voor van de nettowinst 2015 die ter beschikking van de aandeelhouders staat:

In totaal
SRD
Contant dividend van SRD 4.417 op 44 preferente aandelen à SRD 50 nominaal
Contant dividend van SRD 441,75 op 94.860 gewone aandelen à SRD 5 nominaal
Toevoeging aan de algemene reserve
Totaal

194.348
41.904.405
54.067
42.152.820

Met uitzondering van het uitgekeerd interimdividend 2015, is bovengenoemd voorstel inzake de winstverdeling nog niet
verwerkt in de jaarrekening 2015.
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Accountantsrapportage

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Surinaamse Brouwerij N.V. Paramaribo
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport op pagina 24 tot en met 42
opgenomen jaarrekening 2015 van Surinaamse Brouwerij
N.V. (“ de vennootschap”) te Paramaribo, gecontroleerd.
Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en
de vennootschappelijke balans per 31 december 2015,
de geconsolideerde en de vennootschappelijke winsten-verliesrekening over 2015, het geconsolideerd
mutatieoverzicht van het eigen vermogen over 2015 en
het geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2015, met de
toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming
met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel
over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben
onze controle verricht in overeenstemming met algemeen
aanvaarde controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen
aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden
ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico‘s dat de jaarrekening een afwijking
van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de
accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en
voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen
over de effectiviteit van de interne beheersing van de
vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren
van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door
het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de
jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing
voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen
van Surinaamse Brouwerij N.V. per 31 december 2015
en van het resultaat en de kasstromen over 2015 in
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving.
Overige aangelegenheden
De geconsolideerde jaarrekening 2014 van Surinaamse
Brouwerij N.V. is gecontroleerd door een andere externe
accountant , die op 30 april 2015 een goedkeurende
controleverklaring bij deze jaarrekening heeft afgegeven.
Paramaribo, 29 april 2016
Lutchman & Co
Namens deze
was getekend drs. M.R.A. Lutchman RA
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Verklarende woordenlijst
Total Productive Management
Dit is een management methodiek die erop is gericht
processen te optimaliseren teneinde verliezen te
voorkomen, waardoor prestaties van de organisatie kunnen
worden verbeterd.
HEINEKEN Academy
Een website waar medewerkers via internet kennis kunnen
opdoen.
HEINEKEN Standard Operating Procedure
De wijze waarop een proces moet worden vastgelegd is
gestandaardiseerd conform de Heineken standaarden.
One-size-fits-all
Dit betekent dat alle klanten en kanalen dezelfde aanpak en
behandeling krijgen waarbij de verkoper zich voornamelijk
bezighield met het in verkopen van onze producten in
plaats van het helpen uit verkopen van onze producten.
Excellent Outlet Execution strategie
Dit is een praktijk gerichte verkoop strategie ontwikkeld op
basis van ervaringen opgedaan in Heineken Brouwerijen
in de wereld, die duidelijk stelt wat wel dan wel niet werkt
in de markt.
Ontrade Sales Officers
De Ontrade sales officer is degene die verantwoordelijk
is voor de kanalen in de Horeca zoals de Premium Bar, de
traditionele bar, discotheken, hotels en restaurants.
Route-To-Market Binnenland
De Route-To-Market Binnenland is de lokale strategie die
zich richt op de beschikbaarheid, betaalbaarheid en koud
zijn van het product in het binnenland, alsmede het creëren
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van outlets met een extra focus op het terughalen van
emballage.
Corporate Social Responsibility
De Nederlandse betekenis van Corporate Social
Responsibility is Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen. Dit doen wij door het uitvoeren van de
“Brewing a Better World programme” van HEINEKEN.
Road Safety Day
Op deze dag werden de bedrijfsvoertuigen en auto’s van
medewerkers geïnspecteerd. De kennis van verkeersborden
en verkeerssituaties is verder aangescherpt.
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