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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
voorzetting van hun brouwerijbedrijf in Suriname.
Suriname, destijds een Nederlands rijksdeel, had toen
geen eigen brouwerij.
In oktober 1955 werd de brouwerij officieel geopend
door Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard, Prins der
Nederlanden. Eind december 1955 produceerden wij het
eerste PARBO Bier. Aandeelhouder van het eerste uur was
Amstel Brouwerij N.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
al een belangrijke rol in ons ondernemingsbeleid
gespeeld. Zo behoorden wij tot de eerste brouwerijen van
Zuid- en Noord-Amerika die zowel het ISO- als het HACCP
certificaat behaalden.
Vandaag de dag stellen wij ons tot doel bier te produceren
en 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 streven wij 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.
Wij brouwen, produceren, verkopen en distribueren PARBO
Bier, PARBO Chiller en PARBO Stout voor de Surinaamse
markt. Daarnaast exporteren wij PARBO Bier naar een aantal
geselecteerde landen. Wij importeren en distribueren
Heineken®, Heineken® Premium Light en Vitamalt in
Suriname.

Surinaamse Brouwerij N.V. Jaarverslag 2014

1

Welkom bij Surinaamse Brouwerij N.V.
Surinaamse Brouwerij N.V. is sinds 1955 een maatschappelijk verantwoorde onderneming die met haar
PARBO biermerk een centrale plek inneemt in de Surinaamse maatschappij.

Wij zijn:

Wij willen:

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,
onderdeel van HEINEKEN
en gecommitteerd aan het
verrassen en prikkelen van
onze consumenten

De nummer 1
merkenbouwer en
brouwer zijn die steeds
aan de top staat

Wij hechten
waarde aan:

Inhoud
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SAMENVATTING 2014

Netto-omzet groei

Netto-omzet

SRD194,9M

7,7%

Groei bedrijfsresultaat

12,6%
Onze bieren

PARBO volume groei

Heineken® volume groei

4,0%

6,5%

Totaal volume groei

4,6%

Bedrijfsresultaat

Groei netto resultaat

SRD 66,7M

17,1%
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Raad van Commissarissen
1.

1. Lucien Naarden, President

2.

2. Martin Loor, Vice President

3.

3. Hemmo Parson, Member

Sinds 1981 werkzaam in verschillende profit en non-profit organisaties in
Nederland, Nederlandse Antillen, Suriname en het Caraïbisch gebied als
arbeids- en organisatiepsycholoog. Eigenaar en Directeur van Naarden
Advise and Management Consultancy B.V., Suriname Yellow Pages N.V. en
Master Licensee van Leadership Management International Inc.

Sinds 1998 werkzaam bij de Surinaamsche Bank N.V. momenteel in rol
als Financieel Directeur en Vice President. Heeft voorafgaand aan zijn
carrière bij Surinaamsche Bank N.V. management posities vervuld voor de
Volkskredietbank in Suriname en Société des Bois Tropicaux te Frans Guyana.

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 directie 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.

4. Hans van Mameren, Member
Sinds 1977 werkzaam voor HEINEKEN. Vervulde diverse technische
management functies binnen Supply Chain voor HEINEKEN in Afrika en
Nederland. Bekleedde tot 2012, 10 jaar lang een rol als Managing Director
van Bralima DRC een dochteronderneming van HEINEKEN.
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Directie Team
1.

1. René Kruijt, General Manager
Sinds november 2011 General Manager van Surinaamse Brouwerij N.V. Trad in
1985 in dienst bij HEINEKEN. Bekleedde sales functies bij HEINEKEN Nederland en
vervolgens commerciële functies bij HEINEKEN Export Group. Is de afgelopen vijftien
jaar in managementfuncties operationeel geweest in: Slowakije (Sales & Distribution
Director), Rwanda (Commercial Director) en Egypte (Chief Sales Officer). Is als General
Manager eindverantwoordelijk voor alle functies: Finance, Human Resources,
Corporate Relations, Supply Chain, Sales, Marketing en IT.

2.

2. Dennis van den Berg, Brewery Manager
Sinds 2014 Brewery Manager van Surinaamse Brouwerij N.V. Trad in 2007 in
dienst bij HEINEKEN Supply Chain B.V. Werkte daarna als Kwaliteitsmanager 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, Finance Manager
Sinds 2008 Finance Manager van Surinaamse Brouwerij N.V. Trad in 2002 in dienst
bij Surinaamse Brouwerij N.V. als Internal Financial Controller. Vervulde voorafgaand
aan haar loopbaan bij Surinaamse Brouwerij N.V. een accountants assistente functie
bij Ernst & Young Accountants.

4.

4. Fayzal Abdoelrazak, Sales Manager
Sinds 2014 Sales Manager van 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, Marketing Manager
Sinds 2014 Marketing Manager van 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. Thersa Wijdenbosch, Human Resources Manager
Sinds 2013 Human Resources Manager van Surinaamse Brouwerij N.V. Trad in 2013 in
dienst bij Surinaamse Brouwerij N.V. na negen jaar de Human Resources Management
functie te hebben bekleed bij RBC Bank Suriname. Vervulde eerder in Suriname Human
Resources consultancy projecten voor verscheidene bedrijven, en in Nederland een
management functie bij het Ministerie van Defensie.
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
ADVIES RAAD 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 BDO Assurance N.V. Wij bevelen u
aan deze jaarrekening opgesteld door de directie tezamen
met de controleverklaring van BDO Assurance N.V. als
zodanig vast te stellen.

JAARREKENING EN WINSTBESTEMMING
De geconsolideerde nettowinst over het verslagjaar
2014 bedraagt SRD 42.538.239. 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 42.514.392 ter beschikking staat 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 445,75 per
gewoon aandeel van SRD 5 en SRD 4.457 per preferent
aandeel van SRD 50. Hiermee komt het totaal dividend
inclusief het statutaire deel per gewoon aandeel van
SRD 5 op SRD 446 en per preferent aandeel van SRD 50
op SRD 4.460.
Met onze goedkeuring is het interim-dividend van
SRD 166 per aandeel van SRD 5 en SRD 1.660 per preferent
aandeel van SRD 50 betaalbaar gesteld in december 2014.
Hiermee rekening houdend wordt bij aanname van ons
voorstel het slotdividend vastgesteld op SRD 280 per
gewoon aandeel van SRD 5 en SRD 2.800 per preferent
aandeel van SRD 50. Deze bedragen zijn inclusief het
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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 Raad van Commissarissen zijn in het verslagjaar de
volgende wijzigingen opgetreden:
•
Op 2 juli 2014 trad de heer Eddie Jharap na ruim 17,5
jaar, wegens het bereiken van de statutaire vastgelegde
maximum leeftijd van 70 jaar, af als lid van de Raad van
Commissarissen en droeg zijn verantwoordelijkheden
als voorzitter over aan de heer Lucien Naarden. De
commissarissen van de Raad zijn de heer Jharap zeer
erkentelijk voor zijn vele jaren van toewijding en passie
bij het leiden van de Raad en het adviseren van het
directie team van Surinaamse Brouwerij N.V.
•
De heer L. Naarden is op 2 juli 2014 benoemd tot
voorzitter van de Raad
•
De heer M. Loor is op 2 juli 2014 benoemd tot vicevoorzitter van de Raad
•
De heer E. Ubalijoro is op 2 juli 2014 als lid afgetreden
van de Raad
•
De heer J. van Mameren is op 2 juli 2014 tot lid van
de Raad benoemd

BIJEENKOMSTEN
De Raad van Commissarissen heeft vergaderd op 16 april,
2 juli en 5 december 2014. In de vergaderingen is aan
verschillende onderwerpen aandacht besteedt, waaronder
de strategie, de bedrijfsresultaten, de financiële positie,
risicobeheersing en controle van de onderneming.
Tevens is er aandacht besteed aan de veranderende
marktomstandigheden en hoe daar op in te spelen. Naast
de vergaderingen van de Raad hebben de commissarissen
overleg gevoerd met het directie team om vergaderingen
van de Raad voor te bereiden, het directie team van advies
te dienen en toezicht te houden op de voortgang van het
afgesproken beleid.

DUURZAAMHEID
De Raad van Commissarissen is bijzonder tevreden
over het gevoerde duurzaamheidsbeleid. Surinaamse
Brouwerij N.V. is al 59 jaar actief op de Surinaamse markt
als maatschappelijk verantwoorde onderneming. Het
duurzaamheidsverslag geeft goed weer hoe Surinaamse
Brouwerij N.V. haar duurzaamheidsactiviteiten richt op het
Milieu, de Medewerker en de Maatschappij én daarbij een
voortrekkersrol inneemt door de dialoog aan te gaan met
relevante stakeholders om zo gezamenlijk te werken aan
een betere toekomst voor Suriname.

DANKWOORD
Wij spreken onze dank uit voor de wijze waarop het
directie team en het personeel actief heeft ingespeeld
op de veranderende marktomstandigheden en wederom
hard heeft gewerkt om gezamenlijk tot een goed resultaat
te komen.
Commissarissen
De heer L. Naarden (President)
De heer M. Loor (Vice President)
De heer H. M. Parson
De Heer J. van Mameren
Paramaribo, 30 april 2015
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WERKEN AAN DUURZAME GROEI
Surinaamse Brouwerij N.V. is al sinds 1955 een
maatschappelijk verantwoorde onderneming en staat
met het Parbo biermerk centraal in de maatschappij.
In 2014 hebben we met het directie team en het
volledige personeel hard gewerkt aan een duurzame
groei door actief in te spelen op de veranderende
marktomstandigheden.
Gedurende het jaar zijn we dagelijks bezig geweest
om na te denken hoe we de uitdagingen waarmee we
worden geconfronteerd, zoals de gewijzigde economische
situatie en de veranderende markt, kunnen omzetten in
kansen. Kansen die we benutten om bij te dragen aan
duurzame groei van de onderneming en kansen om bij
te dragen aan een duurzamere samenleving. Dat is waar
Surinaamse Brouwerij N.V. al 59 jaar voor staat; Werken aan
duurzame groei en brouwen aan een duurzame toekomst
in Suriname. Wij richten onze duurzaamheidsactiviteiten
op het Surinaamse milieu, onze medewerkers en de
Surinaamse maatschappij.
Met gepaste trots presenteerden we in oktober ons
eerste duurzaamheidsverslag en tevens het eerste
duurzaamheidsverslag in Suriname. Dit verslag geeft
duidelijk weer dat werken aan duurzaamheid voor ons
van groot belang is en dat wij samen met stakeholders
willen werken aan het behalen van onze doelstellingen
en een duurzame toekomst voor Suriname.
Samenwerking met stakeholders is tot uiting gekomen
in de in november gelanceerde samenwerking met
Suriname Taxi Centrale. Door middel van de samenwerking
stimuleren wij consumenten niet aan het verkeer deel te
nemen na consumptie van alcohol tijdens een avond uit.
Ook de samenwerking met Conservation International
waarmee wij als Friend of Green Suriname een bijdrage
leveren aan het behoud van Suriname als groenste land
ter wereld helpt ons onze duurzaamheidsdoelstellingen
te behalen. Al deze maatschappelijke activiteiten hebben
ons veel media aandacht opgeleverd en in verder contact
gebracht met belangrijke stakeholders.
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Het directie team en het voltallig personeel heeft goed
geanticipeerd op de veranderende marktomstandigheden.
Vele initiatieven zijn ontplooid om onze krachtige merken
beter aan de consument te presenteren om zo onze
handelspartners te ondersteunen in het verkopen van
onze merken. Door scherper in te kopen, onze processen
constant goed te beheersen en te optimaliseren hebben
we verdere efficiëntie verbeteringen weten te realiseren
waardoor we onze prijzen constant hebben kunnen
houden. Het gerealiseerde volume en de omzetgroei zijn
een teken dat de Surinaamse consument onze merken
PARBO en Heineken® nog altijd tot zijn favorieten rekent.

BLIK VOORUIT
De economische situatie zal in 2015 niet significant
verbeteren. Olie- en goudprijzen zullen onder druk
blijven staan en valutaschommelingen kunnen voor
onrust zorgen op de markt. Dit zijn factoren die buiten
onze invloedsfeer liggen. We kunnen er wel op anticiperen
door te blijven investeren en innoveren. Innoveren zit ons
in het bloed sinds 1955 en is de manier om consumenten
te blijven prikkelen en verrassen. In 2015, het jaar waarin
we het 60-jarig bestaan van Surinaamse Brouwerij N.V.
vieren, zullen wij die passie wederom waarmaken. Blijven
investeren is de basis voor onze duurzame groei.
Voor 2015 staat een fors investeringsbudget gepland
om bij te dragen aan die groei maar ook om een
verdere efficiencyslag te kunnen maken. Ik heb er alle
vertrouwen in dat met de passie en inzet van het gehele
team wij van 2015 een succesvol jaar zullen maken.
M.M. Kruijt,

General Manager
Paramaribo, 30 april 2015

MOUT
In ons brouwproces gebruiken wij brouwgerst.
Dit is een gerst dat speciaal wordt geteeld voor het brouwen
van bier. Brouwgerst bevat veel zetmeel en weinig eiwitten. Het
brouwgerst wordt in een mouterij in mout omgezet om het
geschikt te maken voor het brouwproces.
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SUPPLY CHAIN
Stappenlijst: veilig deelnemen aan het verkeer
Goed uitgerust
Vrij van alcohol en drugs
Auto gecontroleerd op los liggende voorwerpen
Ear piece in mijn oor
Zijspiegels ingesteld
Gordel om
Medepassagiers gecontroleerd

2

e

prijs HEINEKEN Road Safety Day wedstrijd Controle
op 95% van alle bedrijfsvoertuigen. Alle auto’s voorzien
van stappenlijst veilig deelnemen aan het verkeer

Productiviteit verbetering
hl/Fte
5257

2014
2013

5020

2012

5234

2011

4802

2010

4575

HOGE STANDAARD
voor de inkoop van
SURINAAMS WATER

en Surinaams Rijst
maakt ons bier van

PERFECTE KWALITEIT

Supply Chain medewerkers

hebben gemiddeld

36 UUR

training gevolgd per persoon

664

Na
ongeval vrije dagen hebben wij

in 2014 helaas 2 ongevallen gehad

100%

10

van onze distributie chauffeurs hebben
een Defensive Driving training gevolgd

en succesvol afgerond

“Het jaar 2014 is voor de Supply Chain een grote
uitdaging geweest. De grote verschillen in maandelijkse
verkopen, de veelheid aan verbeteringsprojecten en de
jaarlijkse volumepiek in de decembermaand hebben er
voor gezorgd dat de totale Supply Chain haar maximale
flexibiliteit heeft getoond om de producten op tijd bij al
onze klanten te kunnen leveren. Dit is niet zonder slag
of stoot gebeurd. Wij kunnen trots en tevreden terug
kijken en met de verkregen inzichten een volgende stap
maken in het verder optimaliseren van onze Supply
Chain.” Dennis van den Berg, Brewery Manager

PRIORITEITEN

Het blijft een uitdaging voor de Supply Chain om door
steeds efficiënter te produceren kostenstijgingen voor
bijvoorbeeld personeel en grondstoffen het hoofd te
bieden. Dit jaar heeft de positieve trend in productiviteit
doorgezet met als resultaat dat de kosten onder controle
zijn gehouden.

ONTWIKKELEN VAN MENS EN ORGANISATIE
Het is essentieel onze medewerkers continu te ontwikkelen.
Inzichtelijk maken waar verbeteringen mogelijk zijn en
welke initiatieven nodig zijn om goede resultaten te
behalen is daarvoor een vereiste.

De prioriteiten binnen de Supply Chain zijn veiligheid,
kwaliteit, productiviteit, kostenbeheersing en
duurzaamheid. We geven invulling aan onze prioriteiten
door aandacht te geven aan het ontwikkelen van onze
medewerkers en door continu te verbeteren met ons Total
Productive Management Programme.

Door middel van verschillende trainingen, zoals First
Line Management voor leidinggevenden, Change
Management voor het Supply Chain leiderschapsteam,
Defensive Driving en Heftruck Training voor chauffeurs,
is er veel aandacht voor het ontwikkelen van individuen
en de totale organisatie.

VEILIGHEID

AFVALWATERZUIVERING

Niet alleen binnen de Supply Chain, maar binnen de gehele
organisatie staat veiligheid op de eerste plaats. Het is onze
doelstelling dat al onze medewerkers en contractanten elke
dag gezond thuis komen na hun werk op de brouwerij. Na
664 ongeval vrije dagen is het een grote teleurstelling dat
wij dit jaar twee ongevallen hebben moeten rapporteren.
Veiligheid is een prioriteit die binnen onze organisatie
daarom ook blijvende en constante aandacht geniet, het
mag nooit voor lief worden genomen.

Naast de operationele projecten heeft dit jaar in het
teken gestaan van de bouw en opstart van onze
afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het project heeft door
enkele organisatorische en technische uitdagingen wat
vertraging opgelopen, maar uiteindelijk is de installatie
in december opgestart. Het project zal worden afgerond
in 2015.

KWALITEIT EN PRODUCTIVITEIT
Wij dagen onszelf uit constant met passie te blijven brouwen
en verpakken, hierdoor zijn onze producten altijd van de
hoogste kwaliteit en voldoen we aan de verwachtingen
van onze klanten. Dit jaar zijn er stappen gemaakt om de
kwaliteit van onze producten en processen wederom te
verbeteren.
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Winst- en verliesrekening 2014
Netto-omzet

194,9 m

Bedrijfskosten

128,2 m

Bedrijfsresultaat

Variabele kosten als % van
netto-omzet

66,7 m

36%

Financiële resultaten 0,3 m
Netto resultaat

42,5 m

Bruto-omzet resultaat als % van
netto-omzet

Bedrijfsresultaat als % van
netto-omzet

64%

Netto resultaat als % van
netto-omzet

22%

NETTO RESULTAAT
In SRD/m
194,9

2014
2013

181,0

2012

158,2
133,9

2011

12

29%

34%

NETTO-OMZET
In SRD/m

2010

Vaste bedrijfskosten als % van
netto-omzet

105,7

42,5

2014
2013

36,3

2012

34,4

2011
2010

31,0
26,0

“Hoewel 2014 voor Surinaamse Brouwerij N.V.
kan worden gekenmerkt als een jaar waarin we
geconfronteerd werden met uitdagingen, gevoed
door interne en externe omstandigheden, zijn
we er in geslaagd deze uitdagingen om te zetten
in kansen. De wijze waarop medewerkers zich
hebben ingezet, de getoonde flexibiliteit en
100% betrokkenheid heeft ertoe geleid dat het
bedrijfsresultaat substantieel is gegroeid. Een resultaat
waar ik zeer trots op ben.” Zohrina Ramdjan-Habieb,
Finance Manager

AFDELING FINANCE
Dit jaar hebben we conform het HEINEKEN model voor de
financiële afdeling het Business Partnering Programme
gecontinueerd. Hierbij staat het ondersteunen van de
diverse afdelingen in de financiële onderbouwing bij te
nemen besluiten centraal. Nieuw in 2014 is de toevoeging
van de functie van ”Proces & Control Improvement Officer”
met als doel het verbeteren van de inrichting van onze
processen om zodoende de kans op fouten te minimaliseren.
In 2013 zijn wij gestart met centraal inkopen waarbij
we onze inkopers hebben gekoppeld aan specifieke
afdelingsbudgetten. Dit jaar hebben wij de nadruk gelegd
op de uitvoering van de inkoopprocessen. Hierdoor zijn wij
in staat geweest om effectiever en efficiënter in te kopen,
hetgeen heeft geleid tot een besparing van SRD 316.800.

FINANCIELE RESULTATEN
Ons bedrijfsresultaat is met 12,6% gegroeid tot
SRD 66,7 miljoen. Deze groei wordt voornamelijk gedreven
door de stijging van de netto-omzet met 7,7%, hetgeen
het gevolg is van volume groei van 4,6% en een stijging
van de waarde per hectoliter met 2,9%.
Deze waarde stijging is deels veroorzaakt door een
verhoging van de verkoopprijzen doorgevoerd in het
2e halfjaar van 2013 en een veranderende mix van onze
productenportfolio in 2014. Onze variabele kosten zijn
gegroeid met 6,5% hoofdzakelijk gedreven door de verdere
groei van ons import portfolio, een veranderende mix (meer
wegwerp verpakking in vergelijking met retourverpakking)
en een verlaging van de opslag en demurrage kosten.
De stijging in onze vaste bedrijfskosten met 3,9% wordt
voornamelijk gestuwd door hogere afschrijvingskosten,
als gevolg van ons investeringsprogramma ter waarde
van SRD 18,1 miljoen, onderhoudskosten, en overige
bedrijfskosten. De netto-financieringskosten zijn
gedaald met 89%, hoofdzakelijk veroorzaakt door de
daling van de Euro koers met 11% gedurende het jaar.
Hierdoor is het netto resultaat gestegen met 17,1% tot
SRD 42,5 miljoen.

LEVERANCIERSCODE
Bij de inkoop van goederen voor het brouwen, verpakken
en verkopen van ons bier vragen wij leveranciers onze
‘leverancierscode’ te ondertekenen. Hierin verplichten zij
zich onder andere integer te handelen, mensenrechten te
respecteren en werknemers een veilige werkomgeving te
bieden. Ook op het gebied van milieu besparing vragen
wij leveranciers bewust te zijn van de invloed die hun
bedrijfsactiviteiten hebben op het milieu en deze invloed
zo veel mogelijk te reduceren. Dit jaar heeft de afdeling
inkoop veel aandacht besteed aan het leverancierscode
programma, met als resultaat dat 100% van onze huidige
leveranciers de code heeft ondertekend.

Surinaamse Brouwerij N.V. Jaarverslag 2014
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SALES
SALES MEDEWERKERS

TEK A MONI
BEWUSTWORDINGSACTIE OP

RADIO EN SOCIAL MEDIA OM

CONSUMENTEN HUN LEGE
FLESSEN IN TE LATEN LEVEREN

EEN VERHOOGDE STROOM

EMBALLAGE EN

HEBBEN EEN ENGELSE TRAINING

MINDER VERVUILING IN HET

MILIEU ALS RESULTAAT

GEVOLGD EN SUCCESVOL AFGEROND

Heineken® sixpack
kerst activatie

In ruim 30 winkels displays
gebouwd met positieve invloed
op verkoopcijfers als resultaat

-2

INEKEN® OP
PARBO EN HE
VERKRIJGBAAR
BIJ RUIM 2000
WINKELS

°C

MERCHANDISE BLITZ
Met het Top 15

management
een dag de markt in

14

Focus op het creëren
van aantrekkelijke warme

bierschappen met als

resultaat meer zichtbaarheid
en grotere verkrijgbaarheid

“De sales organisatie heeft in 2014 meer dan ooit haar
veerkracht en waarde voor Surinaamse Brouwerij N.V.
getoond. Vanaf de eerste maand is 2014 een moeilijk
jaar gebleken en heeft het een grillig karakter aan
voorspelbaarheid laten zien. Externe factoren zoals de
dalende economische groei, de afhankelijkheid van de
goudprijzen en de komst van een nieuwe concurrent
hebben ons uitgedaagd op onze performance en het
behalen van onze doelstellingen.” Fayzal Abdoelrazak,
Sales Manager

GESLAAGD JAAR
Het sales team heeft dit jaar een aantal veranderingen
ondergaan. Onder leiding van een nieuwe sales manager is
er ruime aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling
van het sales team. Diverse trainingen werden gegeven
ter verbetering van de verkoopkwaliteit en de beheersing
van de Engelse taal. Het sales team heeft deze trainingen
met goede resultaten afgesloten. Ook zijn de incentives
aangepast wat heeft bijgedragen aan de goede resultaten
die zijn behaald. Gezamenlijk met andere afdelingen zijn wij
in staat geweest het moeilijk jaar toch op succesvolle wijze
af te sluiten dankzij de verkopen in het vierde kwartaal.

MERCHANDISING
De focus van het sales team was gericht op het ondersteunen
van onze klanten bij het doorverkopen van onze merken.
Een optimale productpresentatie is daarvoor een vereiste.
Om het sales team optimale ondersteuning te geven werd
in maart door collega’s vanuit het management mee
gewerkt in de markt aan een merchandise actie. Een groot
aantal supermarkten werd voorzien van speciale displays
en de schappen werden netjes geordend.
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TEK A MONI
“Je lege Djogo is geld waard”, zo klonk de campagne
waarmee de consument is gestimuleerd lege Djogo flessen
te retourneren. De campagne verliep aan de hand van
uitgebreide televisie- en radioreclames en geschiedde
in samenwerking met 20 landelijk verspreide klanten die
bereid zijn geweest als opkooppunt te fungeren. Wij kijken
terug op een meer dan geslaagde campagne waarin ook de
consument heeft bijgedragen aan ons beleid om duurzaam
te ondernemen.

EXPORT
Export van ons merk PARBO Bier vindt momenteel plaats
naar Guyana, Frans Guyana, Nederland en Aruba. De
export naar zowel Guyana als Frans Guyana heeft zich sterk
ontwikkeld dit jaar. Voor de export naar Nederland zijn wij
overgegaan naar HEINEKEN Groothandel als distributeur.
Deze groothandel heeft 13 regionale vestigingen, verspreid
door Nederland. De overstap heeft een groei gegenereerd,
maar nog niet de groei die was verwacht. De totale export
is ten opzichte van 2013 met 42% gegroeid. Onze export
activiteiten zijn de Kamer van Koophandel en Fabrieken
niet onopgemerkt gebleven. Dit blijkt uit de export prijs “
Most Improved Export 2014 ”, die wij in december hebben
mogen ontvangen.

RESULTATEN
Ondanks de gewijzigde externe factoren zijn wij in staat
gebleken ook dit jaar met een goede performance af te
sluiten. De verkoopresultaten hebben een volume groei
van het PARBO merk met 4,0% en voor Heineken® met
6,5% laten zien.
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MARKETING

LANCERING
BEWUSTWORDINGSCAMPANGE

“BIERTJE OP LAAT JE RIJDEN”

DOOR MINISTER BELFORT

VAN JUSTIE EN POLITIE
PARBO EVENEMENTEN

RA PRISIRI

AVOND VIE
RDAAGSE

PARBO PAGA

PARBO WK HUIS
PARBO KAWINA

PARBO PHAGWA PART

Y

FESTIVAL

Alle Wereld Kampioen wedstrijden
zijn live uitgezonden in het
Parbo WK Huis
Ruim

PARBO BIER NIG
HTS PARA,
NICKERIE EN PAR
AMARIBO

IVAL ATJONI

R FEST
PARBO BIE

20.000
bezoekers

Iedereen kan iets legendarisch met de

Heineken® ODYSSEY CAMPAGNE

Champions League
Finale bezocht door

1% VAN DE BEVOLKING
VAN PARAMARIBO
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ENJOY
RESPONSIBLY

BOODSCHAP TE ZIEN
IN RECLAMES TIJDENS
DE WEDSTRIJDAVOND

“2014 was een uitdagend jaar voor onze merken. In het
bijzonder door de economische tegenwind, maar ook
door de komst van de lokale concurrent. Het is extra
belangrijk om consumenten en klanten keer op keer
voor ons portfolio te laten kiezen. Terugkijkend kunnen
wij zeggen dat met de groei van zowel het PARBO als
Heineken® merk wij hierin meer dan geslaagd zijn.”
Rutger van der Stegen, Marketing Manager

PARBO BIRI DAT N’A BIRI
Het nationale biertje blijven is dit jaar onze belangrijkste
taak geweest. Wij hebben dit ondersteund met
verschillende campagnes die stuk voor stuk hebben
bijgedragen aan de claim “PARBO BIRI, dat n’a BIRI”. Met
een consumenten waardering voor het PARBO merk van
9,1 uit 10 en een groei van 4,0% van het volume zijn wij
hierin geslaagd.
Evenementen en sponsoring hebben een belangrijke rol
gespeeld binnen onze marketing dit jaar. Wij hebben ons
gefocust op het ondersteunen van nationale evenementen
zoals de Avond Vierdaagse en Pagara Prisiri, maar ook
het verder uitbouwen van de PARBO Bier Nights. Het
PARBO Bier festival in Atjoni op de dag der Marrons is
voortgekomen uit onze aanpak.
Een andere belangrijke pijler was het Wereldkampioenschap(WK) voetbal. Onze verkooppunten hebben wij
ondersteund met een nationale WK promotie. Speciaal
voor het WK hebben wij een PARBO WK huis gecreëerd in
Paramaribo. In het PARBO WK Huis werden alle wedstrijden
live uitgezonden en was er een scala aan entertainment.
Het PARBO WK huis was met in totaal 20.000 bezoekers
een succes. Met dit succes is duidelijk geworden dat het
wereldkampioenschap voetbal en PARBO onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn.

HEINEKEN®
Het blijven aanspreken van onze doelgroep en het tonen
van de toegevoegde waarde van het Heineken® merk is
dit jaar onze kerntaak geweest. Met een volume groei van
6,5% en een stijging van de merkwaardering naar 8,5 zijn
wij hierin geslaagd. De eerste grote Heineken® campagne
van het jaar was de “Odyssey”. Dit was een talentenjacht
die gericht was op het verder versterken van Heineken®
als het premium bier in Suriname. Onze tweede campagne
is de lokale ondersteuning van de wereldwijde Heineken®
UEFA Champions League voetbal sponsoring geweest.
Deze campagne werd afgesloten met het UEFA Champions
League finale feest, waar er met ruim 2.000 Surinamers is
gekeken naar de UEFA Champions League finale.
Eind december hebben wij Heineken® Light gelanceerd
tijdens een exclusief Heineken® event. De lancering
werd opgevolgd door reclame op billboards, 100 taxi
lichtbakken en Facebook ondersteuning. Met Heineken®
Light spreken wij een nieuwe Heineken® doelgroep aan
en versterken wij het innovatieve karakter van het merk.

VERANTWOORD ALCOHOL GEBRUIK
Wij hebben ons ook dit jaar ingezet om verantwoord
alcohol gebruik te stimuleren onder consumenten. Met het
Heineken® merk hebben wij dit gedaan via de campagne
“Dance more, drink slow”. Met het PARBO merk hebben
we hier invulling aan gegeven middels de samenwerking
met Suriname Taxi Centrale(STC), 125 achterbumpers zijn
voorzien van de boodschap “Biertje op laat je rijden”. De
eerste bedrukte STC taxi werd onthuld door Minister Belfort
van Justitie en Politie. Met de samenwerking stimuleren
wij consumenten alcohol en verkeer niet te combineren
en na consumptie van alcohol tijdens een avond uit een
taxi te nemen.

Wij hebben de spontane bekendheid van het PARBO merk
gemeten. 95% van de ondervraagden heeft aangegeven
aan PARBO Bier te denken wanneer hen naar bier wordt
gevraagd.

Surinaamse Brouwerij N.V. Jaarverslag 2014
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HUMAN RESOURCES
FIRST LINE MANAGEMENT
Training gevolgd door

11 Personen

TRAINING
92%

83%

100%

2

AFGESTUDEERDE

STUDENTEN
WAARVAN WIJ DE VOLLEDIGE STUDIE
HEBBEN GEFINANCIERD DOOR MIDDEL

VAN ONS STUDIEBEURZEN PROGRAMMA

VEILIGHEID
De Veiligheidstraining gaat aan
de hand van
verschillende
modules in op
onveilige situaties
die dagelijks voor
kunnen komen

GENDER DIVERSITEIT

BCC

De Business
Code of Conduct
training gaat in
op de inhoud van
onze zakelijke
gedragscode
waar al onze
medewerkers
zich aan dienen
te houden

RCC

De Rules on
Commercial
Communication
training gaat in
op onze regels
voor commerciële
communicatie

GROEI IN DIRECTIE TEAM

70%
MAN

30%
VROUW

5 6
2013

2014

In 2014 heeft de splitsing van commercie
in sales en marketing ertoe geleid dat ons

directie team structuur is veranderd

Wellness

= Fun
1
100%
5
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Sportdag
Deelname aan
stappenteller project
Gezonde gerechten
geïntroduceerd in de
personeelskantine

“2014 heeft voor de Human Resources afdeling
vele veranderingen met zich meegebracht. Wij
hebben de focus gelegd op veiligheid, gender
diversiteit en het stimuleren van ontwikkeling
en doorgroeimogelijkheden. Daarnaast hebben
we geïnvesteerd in kennis en vaardigheden van
medewerkers door ze hierin te trainen. Ook het behoud
en verbeteren van gezondheid en het terugdringen
van de verzuimcijfers zijn van enorm belang geweest.“
Thersa Wijdenbosch, Human Resources Manager

TRAINING EN ONTWIKKELING

ONZE MEDEWERKERS

STUDIEBEURZEN PROGRAMMA

Medewerkers zijn de sleutel tot succes. Wij streven ernaar
om voor onze medewerkers een gezonde en veilige
werkomgeving te creëren. Daarnaast verwachten wij dat
onze medewerkers zich verantwoordelijk opstellen en
respect hebben voor onze kernwaarden. Op 31 december
2014 bedroeg het totaal aantal Fte´s 156. Wij kijken
terug op een aantal succesvolle wervingen voor cruciale
posities. Wij hebben een hernieuwde collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend met vele verbeteringen,
waaronder een 5% salarisverhoging.

Enkele jaren geleden zijn wij gestart met een studiebeurs
programma. Door de jaren heen hebben wij meerdere
studiebeurzen verstrekt en zijn de eerste twee studenten
afgestudeerd. Een van deze studenten heeft een contract
van een jaar aangeboden gekregen en is momenteel
werkzaam binnen de afdeling Supply Chain. Dit jaar lopen
er 5 studiebeurzen zowel nationaal als internationaal.

GEZONDHEID
De focus op het behoud van een gezonde leefstijl is ook
dit jaar onder de aandacht gebracht aan de hand van
twee Wellness projecten. Tijdens een geslaagde sportdag
werd een stappenteller programma geïntroduceerd met
als doel het bewust worden van voldoende bewegen.
Verschillende groepen hebben elkaar gedurende het
jaar geënthousiasmeerd om samen zo veel mogelijk
in beweging te zijn. Door de registratie van het totaal
aantal stappen kon er aan het eind van het jaar een
winnend team worden beloond. Een ander significant
project is de gezonde voeding in onze personeelskantine
waarmee wij medewerkers stimuleren gezond te eten.
Ons kantinepersoneel is geadviseerd door een diëtiste en
gezond eten wordt door de brouwerij deels gesubsidieerd.
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Wij trainen en leiden onze medewerkers op om ervoor te
zorgen dat ze hun werk steeds beter beheersen en ook
veilig uitvoeren. Dit leidt ertoe dat medewerkers efficiënter
en met meer plezier hun werk verrichten. Veel van onze
trainingsprogramma’s zijn zo opgezet dat het aanleren
van vaardigheden wordt gecombineerd met het vergroten
van kennis. In totaal hebben onze medewerkers dit jaar
gemiddeld 36,5 uur aan trainingen besteed.

BEDRIJFSKLIMAAT ONDERZOEK
In oktober 2014 hebben wij wederom een bedrijfsklimaat
onderzoek gedaan om de betrokkenheid en de
tevredenheid van onze medewerkers te meten. Door te
vragen hoe medewerkers ons bedrijf beoordelen, wat goed
werkt en waar ze verbetering zouden willen zien, kunnen
we blijven optimaliseren. In 2015 zijn de resultaten bekend
en zullen wij aan de hand van de verkregen informatie
actieplannen maken om waar nodig de betrokkenheid
en tevredenheid te vergroten.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSiBILITY
CSR
strAtegie

1ste DUURZAAMHEIDSVERSLAG
OVERHANDIGD AAN MINISTER

Focus op het milieu, onze
MICHAEL MISKIN VAN ATM
medewerkers en de maatschappij MET 1.000 EXEMPLAREN VAN HET
VERSLAG HEBBEN WE ONZE BELANGRIJKSTE

STAKEHOLDERS BEREIKT
In oktober zijn wij medeoprichter
geworden van het Friends

of Green Suriname

platform wat onderdeel is van NGO
conservation International.

WE STIMULEREN ONZE CONSUMENTEN DOOR MIDDEL VAN

LOGO’S OP VERPAKKINGEN EN STRATEGISCHE SAMENWERKINGEN

Waterreductie is van
groot belang. Door
efficiënter te werken
proberen wij jaarlijks
de hoeveelheid water
in ons proces te
reduceren. Momenteel
gebruiken wij 5.1
, hl
water per hl bier.

VERANTWOORD VAN ONZE PRODUCTEN TE GENIETEN.

Bier is

95%
water

DIT JAAR HEBBEN WIJ OOK WATER BREAKS GEÏNTRODUCEERD

OP ONZE EIGEN EVENTS EN HEBBEN WIJ 26.0
GEDURENDE DEZE

EVENTS CONSUMENTEN VAN GRATIS WATER VOORZIEN.
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“Al 59 jaar zijn wij dagelijks aan het nadenken hoe we
de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd
kunnen omzetten in kansen om een duurzamere
samenleving achter te laten voor toekomstige
generaties. 2014 was een jaar waarin veel is
ondernomen en gecommuniceerd op het gebied van
Corporate Social Responsibility. Aan de hand van ons
eigen beleid met ambities en doelstellingen hebben
we ons op de kaart gezet en een voorbeeld gegeven
aan vele andere producerende bedrijven in Suriname.”
Flip van Woerkom, Corporate Relations and Sustainable
Development Officer

STRATEGIE EN DOELSTELLINGEN
Duurzaamheid is één van de zes strategische prioriteiten
van HEINEKEN. Om hier wereldwijd invulling aan te geven
bestaat er het Brewing a Better World Programma. Dit
programma richt zich op duurzame inkoop, verantwoorde
alcohol consumptie, het reduceren van waterverbruik en
reduceren van CO2 uitstoot. Ook voor onze organisatie
zijn elk van de vier bovengenoemde aandachtsgebieden
van groot belang. Als organisatie hebben wij dit lokaal
vertaald in een duurzaamheidsstrategie die zich richt
op het Surinaamse milieu, onze eigen medewerkers
en de Surinaamse maatschappij. Voor ieder van deze
aandachtsgebieden hebben wij ambities en doelstellingen
geformuleerd.

RESULTATEN
Ten opzichte van 2013 hebben wij een besparing
in energieverbruik en CO2 verbruik per liter bier in
de brouwerij gerealiseerd. Dit is vooral te danken
aan de ingebruikname van een nieuwe boiler.
Het waterverbruik is ten opzichte van 2013 helaas
gestegen. Dit is grotendeels het gevolg van technische
problemen op de verpakkingsafdeling die uiteindelijk
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geleid hebben tot aanpassen van de pasteur. Dit
project heeft veel inspanningen gekost, maar zal
naar verwachting in 2015 zijn vruchten afwerpen.
We hebben ruim SRD 270.000 geïnvesteerd in
maatschappelijke projecten in Suriname. Een deel daarvan
is gegaan naar Kinderhuis Saron alwaar het directie team
gemeenschapswerk heeft verricht. Tevens hebben wij een
bedrag van SRD 25.000 gedoneerd aan SuAid. Een bedrag
dat voorgaande jaren aan relatiegeschenken werd besteed.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG
Op 30 oktober 2014 hebben wij als eerste bedrijf in
Suriname een duurzaamheidsverslag gepubliceerd.
Dit duurzaamheidsverslag is overhandigd aan de heer
Michael Miskin, Minister van zijn Arbeid, Technologische
Ontwikkeling en Milieu. In het verslag rapporteren wij
publiekelijk over onze duurzaamheidsactiviteiten, strategie,
ambities en doelstellingen. Transparantie naar onze
stakeholders is van groot belang, daarom zullen wij nu
jaarlijks een duurzaamheidsverslag uitbrengen.

STAKEHOLDER DIALOOG
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is iets
waar wij niet alleen voor staan, maar waar wij onze
stakeholders ook voor nodig hebben. Aan de hand van
ons duurzaamheidsverslag zijn wij daarom dit jaar met hen
de dialoog aangegaan om onze doelstellingen te bereiken.
Wij hopen in de toekomst onze stakeholders nog meer te
kunnen inspireren en van hen te mogen leren. Uiteindelijk
zal er hierdoor samen worden gewerkt aan een duurzame
toekomst voor Suriname.
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HOP
Ons Bier verkrijgt zijn smaak door de toevoeging van hop.
De kwaliteit van onze hop is van grote invloed op de smaak en
het aroma van het bier en hierdoor heeft ons PARBO Bier een
lange en heerlijke nasmaak.
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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. Hierbij is voor het balanstotaal de jaareindekoers
gehanteerd en voor de overige grootheden de gemiddelde jaarkoers.
In Euro‘s

2014

2013

2012

2011

2010

Balanstotaal

30.990.396

25.076.128

25.169.285

21.239.181

25.135.247

Netto-omzet

43.709.733

40.664.336

36.792.230

30.337.664

27.764.303

Netto resultaat

9.537.722

8.165.734

8.001.473

7.030.932

6.832.204

Cash dividend

9.530.000

8.159.393

7.934.279

7.018.468

6.832.169

100%

100%

100%

100%

100%

Cash dividend/ gewoon aandeel

100,46

86,01

83,26

73,99

72,02

Aantal geplaatste en gestorte
gewone aandelen

94.860

94.860

94.860

94.860

94.860

Winst/aandeel van SRD 5,00

100,55

86,08

84,35

74,12

72,02

Beurskoers per ultimo

594,17

384,09

170,93

89,51

76,16

5,9

4,0

2,0

1,2

1,1

110

101

97

96

92

Jaareinde

4,080

4,610

4,420

4,330

3,770

Gemiddeld

4,460

4,450

4,300

4,413

3,808

Jaareinde

3,350

3,350

3,350

3,350

2,800

Gemiddeld

3,350

3,350

3,350

3,350

2,800

Payout Ratio in % van het
netto resultaat

Beurskoers/ winstverhouding
Aantal medewerkers
Euro koers (SRD/Euro)

USD Koers (SRD/USD)

Surinaamse Brouwerij N.V. Jaarverslag 2014

23

JAARREKENING
GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(vóór verwerking van het voorstel winstbestemming)
Noten

2014
SRD

2013
SRD

SRD

SRD

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa

1

80.508

130.520

Materiële vaste activa

2

90.647.292

84.834.880
90,727,800

84,965,400

Vlottende activa
Voorraden

3

9.437.568

12.348.971

Effecten

4

1

1

Vorderingen

5

5.566.062

6.578.715

Liquide middelen

6

20.709.385

11.707.862

Totaal activa

35.713.016

30.635.549

126.440.816

115.600.949

57.001.082

52.602.604

PASSIVA
Eigen vermogen

7,20,21

Langlopende schulden

9

298.505

27.024

Voorzieningen

10

12.944.455

13.379.161

Kortlopende schulden

11

56.196.774

49.592.160

126.440.816

115.600.949

Totaal passiva

24

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014
Noten

2014
SRD

Bruto-omzet

12

Af: accijns/ omzetbelasting
Netto-omzet
Variabele kosten van de omzet

13

2013
SRD

SRD

220.288.277

205.361.334

25.342.870

24.405.039

194.945.407

180.956.295

70.942.487

66.608.131

Bruto-omzet resultaat

124.002.920

SRD

114.348.164

Personeelskosten

14

21.360.116

22.435.708

Afschrijvingen

15

11.865.412

10.818.921

Overige bedrijfskosten

16

24.045.093

21.846.640

Som der bedrijfslasten

57.270.621

55.101.269

Bedrijfsresultaat

66.732.299

59.246.895

266.300

2.469.528

66.465.999

56.777.367

23.927.760

20.439.852

42.538.239

36.337.515

32.456.676

27.725.523

10.081.563

8.611.992

446

381

Financiële lasten

17

Resultaat vóór belasting
Belastingen

18

Netto resultaat
Toe te rekenen aan:
- Aandeelhouders van de
Amstel Brouwerij BV
- Minderheidsaandeelhouders
Winst per aandeel:

8
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VERMOGENSMUTATIE-OVERZICHT 2014
Geplaatst en

Algemene reserve

Resultaat boekjaar

Totaal

SRD

SRD

SRD

SRD

476.500

15.812.436

36.313.668

52.602.604

-

28.215

-28.215

-

Uitkering dividend 2013

-

13.913.800

-36.285.453

-22.371.653

Uitbetaald interim-dividend 2014

-

-15.819.800

-

-15.819.800

-

141.480

-

141.480

-

-54.538

-

-54.538

LTIP eigen risico

-

-11.403

-

-11.403

Netto resultaat 2014

-

-

42.538.239

42.538.239

Statutair dividend 2014

-

-

-23.847

-23.847

476.500

14.010.190

42.514.392

57.001.082

Algemene reserve

Resultaat boekjaar

Totaal

SRD

SRD

SRD

SRD

476.500

16.315.155

34.382.487

51.174.142

-

288.934

-288.934

-

Uitkering dividend 2012

-

12.770.200

-34.093.553

-21.323.353

Uitbetaald interim-dividend 2013

-

-13.913.800

-

-13.913.800

-

366.281

-

366.281

-

-18.032

-

-18.032

LTIP eigen risico

-

3.698

-

3.698

Netto resultaat 2013

-

-

36.337.515

36.337.515

Statutair dividend 2013

-

-

-23.847

-23.847

476.500

15.812.436

36.313.668

52.602.604

gestort kapitaal

Stand per 1 januari 2014
Toevoeging aan de algemene reserve uit
winstverdeling 2013

Actuariële verliezen uit hoofde van
voorziening medische kosten nà
pensionering
Actuariële winst uit hoofde van
voorziening medische kosten nà
pensionering Parbo Centrale N.V.

Stand per 31 december 2014

VERMOGENSMUTATIE-OVERZICHT 2013
Geplaatst en
gestort kapitaal

Stand per 1 januari 2013
Toevoeging aan de algemene reserve uit
winstverdeling 2012

Actuariële verliezen uit hoofde van
voorziening medische kosten nà
pensionering
Actuariële winst uit hoofde van
voorziening medische kosten nà
pensionering Parbo Centrale NV

Stand per 31 december 2013
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
2014
SRD

2013
SRD

SRD

SRD

OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Netto resultaat

42.538.239

36.337.515

11.575.781

10.843.321

30.275

33.864

23.927.760

20.439.852

Aanpassing voor:
Afschrijvingen materiële en
immateriële vaste activa
Interest (baten)/ lasten - netto
Inkomstenbelasting
Kasstroom operationele activiteiten voor veranderingen in

78.072.055

werkkapitaal en voorzieningen

67.654.552

Mutatie voorraden

2.911.403

474.974

Mutatie vorderingen

1.012.653

-1.300.666

Mutatie kortlopende schulden

-3.354.132

4.457.718

Totaal veranderingen in werkkapitaal
Mutatie in voorzieningen

569.924
-434.705

Totaal aanpassing voorzieningen
Kasstroom bedrijfsoperaties
Interest betaald en ontvangen
Inkomsten- en dividendbelasting betaald

3.632.026
-434.210

-434.705

-434.210

78.207.274

70.852.368

-30.275

-33.864

-26.430.329

--23.859.572

Kasstroom gebruikt voor interest en inkomstenbelasting

-26.460.604

-23.893.436

Kasstroom operationele activiteiten

51.746.670

46.958.932

INVESTERINGSACTIVITEITEN
Investeringen in materiële vaste activa
Investeringen in immateriële vaste activa

-17.333.156

-17.399.437

-5.025

-160.088

Kasstroom investeringsactiviteiten

-17.338.181

-17.559.525

Vrije operationele kasstroom

34.408.489

29.399.407

FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Dividenden betaald
Mutatie Long Term Incentive Plan
Mutatie actuariële resultaten uit hoofde van de voorziening
medische kosten na pensionering

-24.114.701

-31.767.592

260.078

-93.943

86.942

348.249

Kasstroom financieringsactiviteiten

-23.767.681

-31.513.286

Netto kasstroom

10.640.808

-2.113.879

Saldo liquide middelen 1 januari (inclusief bankkrediet)

-6.737.215

-4.623.336

Saldo liquide middelen 31 december (inclusief bankkrediet)

3.903.593

-6.737.215

Surinaamse Brouwerij N.V. Jaarverslag 2014
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ALGEMENE TOELICHTING
Vennootschappelijke informatie
Surinaamse Brouwerij N.V. is een naamloze vennootschap
opgericht en statutair gevestigd in Paramaribo, Suriname.
De vennootschap is een meerderheidsdeelneming van
Amstel Brouwerij BV, een besloten vennootschap gevestigd
en geregistreerd in Amsterdam, Nederland. Amstel
Brouwerij BV bezit 76,3% van de aandelen van Surinaamse
Brouwerij N.V. en is een 100% dochter van HEINEKEN N.V.,
een naamloze vennootschap gevestigd en geregistreerd
in Amsterdam, Nederland.
Surinaamse Brouwerij N.V. brouwt, bottelt, importeert,
verkoopt, distribueert en exporteert bier onder de
merknamen PARBO Bier, PARBO Chiller, PARBO Stout,
HEINEKEN®, Heineken® Premium Light en Vitamalt.

GRONDSLAGEN VOOR DE GECONSOLIDEERDE
BALANS EN RESULTATENREKENING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische
kostprijzen in SRD, zijnde de functionele valuta van de
Brouwerij.
Schattingen, aannames en veronderstellingen
Bij het opstellen van deze jaarrekening is het
management uitgegaan van bepaalde beoordelingen,
schattingen en aannames die van invloed zijn op de
toepassing van de grondslagen en de gerapporteerde
omvang van activa en passiva, opbrengsten en lasten.
Schattingen in de jaarrekening hebben onder andere
betrekking op de economische levensduur en restwaarden
van de immateriële en materiële vaste activa en de
voorzieningen voor latente belastingverplichtingen,
medische kosten nà pensionering alsook voorzieningen
voor incourante voorraden en dubieuze debiteuren.
De schattingen en bijbehorende veronderstellingen zijn
gebaseerd op ervaringscijfers, actuariële berekeningen
en op diverse andere factoren die onder de heersende
omstandigheden aannemelijk worden geacht. Deze
factoren vormen de basis voor het oordeel over de
boekwaarde van de activa en passiva. Deze informatie
is niet zonder meer uit andere bronnen beschikbaar.
De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen.
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De schattingen en onderliggende veronderstellingen
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 toekomstige periodes.
De belangrijkste beoordelingen bij de toepassing van
de grondslagen van Surinaamse Brouwerij N.V. voor
waardering en resultaatbepaling zijn beschreven in de
toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

GRONDSLAGEN VAN CONSOLIDATIE
In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen
de financiële gegevens van Surinaamse Brouwerij N.V. en
haar 100% dochterondernemingen Parbo Centrale N.V. en
Premium Beverage N.V. (slapend), waarin de Surinaamse
Brouwerij N.V. beslissende zeggenschap heeft.
Eliminatie van transacties bij consolidatie
Balansposities, intercompany transacties en ongerealiseerde resultaten die voortvloeien uit transacties
tussen groepsmaatschappijen worden bij het opstellen
van de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd.

GRONDSLAGEN VAN VALUTA-OMREKENING
Monetaire balansposten in vreemde valuta worden
omgerekend naar SRD tegen de officiële valutakoersen
per balansdatum opgevraagd bij de Surinaamsche Bank
N.V. Deze luiden als volgt:
USD 1 = SRD 3,35 (ultimo 2013: USD 1 = SRD 3,35)
EURO 1 = SRD 4,08 (ultimo 2013: EURO 1 = SRD 4,61)
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling dan wel bij
de omrekening van monetaire balansposten worden
verwerkt in de winst -en verliesrekening. Transacties
in vreemde valuta zijn in de winst- en verliesrekening
omgerekend naar Surinaamse Dollars tegen de koers op
het moment van de transactie.

GRONDSLAGEN VAN BALANSWAARDERING
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa, zijnde computer software,
worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd
met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte
economische levensduur van 3 jaar, dan wel lagere
realiseerbare waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen
historische kostprijs, verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs
verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de
verwachte economische levensduur rekening houdend
met de restwaarde dan wel de lagere realiseerbare
waarde. Op terreinen en projecten in uitvoering wordt
niet afgeschreven. De geschatte economische levensduren
luiden als volgt:
Gebouwen, opstallen en terrein
Machines en inventarissen
Overige materiële vaste activa

15-40 jaar
10-30 jaar
5-15 jaar

Voorraden
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs dan wel de lagere marktwaarde.
Producten in bewerking en voorraad gereed product
worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, zijnde
de aanschaffingskosten van de verbruikte grond- en
hulpstoffen en de directe productiekosten. De overige
voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.
Waar nodig wordt rekening gehouden met afwaarderingen
van voorraden wegens incourantheid.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde
onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen
wegens mogelijke oninbaarheid.
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Langlopende schulden
De onder deze post opgenomen verplichting voor het Long
Term Incentive Plan, in het kader van het door HEINEKEN
International gehanteerde beloningssysteem voor de
Directie, is gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorzieningen (algemeen)
De onder deze post opgenomen voorzieningen zijn
langlopend van aard. De voorzieningen worden tegen
nominale waarde opgenomen, met uitzondering van de
voorziening voor medische kosten nà pensionering, die
gewaardeerd wordt tegen de door de actuaris berekende
contante waarde volgens actuariële methoden.
Latente belastingverplichtingen
De voorziening voor latente belastingverplichtingen en
vorderingen wordt berekend over tijdelijke verschillen
tussen commerciële en fiscale waardering van de
balansposten materiële vaste activa en voorraden, tegen
het nominale belastingtarief. Mutaties in de voorziening
als gevolg van wijziging van het belastingtarief worden,
afhankelijk van de aard van de waarderingsgrondslag, in
de resultatenrekening of in het eigen vermogen verwerkt.
Voorziening voor medische kosten nà pensionering
De voorziening voor medische kosten nà pensionering
wordt gevormd op basis van gedane toezeggingen uit
hoofde van vrije medische zorgverlening voor huidige
en toekomstige gepensioneerden. De voorziening
wordt bepaald op basis van actuariële berekeningen en
verdisconteerd tegen een rekenrente van 1,9% (2013: 1,9%).
Overige activa en passiva
De overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit
levering van goederen en diensten aan derden onder
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet
geheven belastingen en accijnzen.
De kosten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de
goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar
waarin deze voorzienbaar zijn.
De afschrijvingskosten worden lineair berekend op basis van
de verwachte economische levensduur. Over investeringen
in het boekjaar wordt proportioneel afgeschreven vanaf
de datum van aanschaf.
De belastingen worden berekend op basis van het
verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal
vrijgestelde posten respectievelijk met fiscaal geheel of
gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.

GRONDSLAGEN VOOR HET GECONSOLIDEERDE
KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de
indirecte methode, waarbij onderscheid wordt gemaakt
tussen kasstromen uit operationele, investerings- en
financieringsactiviteiten. Bij de netto kasstroom uit
operationele activiteiten wordt de netto winst gecorrigeerd
voor posten in de winst- en verliesrekening en mutaties in
balansposten die niet daadwerkelijk leiden tot kasstromen
in het boekjaar.
Ten behoeve van het kasstroomoverzicht zijn onder
liquide middelen posten begrepen, die op het moment
van verkrijgen, een looptijd hebben van korter dan één
jaar. Daaronder zijn begrepen kasgelden en tegoeden en
schulden bij banken, voor zover direct opeisbaar.

30

WATER
PARBO Bier bestaat voor 95% uit water. Wij stellen hoge eisen
aan het Surinaamse water dat wij voor ons bier gebruiken.
Het water wordt in onze brouwerij gezuiverd, gekookt en
gecontroleerd. Onze brouwers maken gebruik van
Surinaams mineraalwater.

Surinaamse Brouwerij N.V. Jaarverslag 2014
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
Het verloop van deze post, betrekking hebbende op geactiveerde computer software, kan als volgt worden weergegeven:

1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

2014

2013

SRD

SRD

130.520

1.752

Investeringen

5.026

160.088

Afschrijvingen

-55.038

-31.320

Boekwaarde 31 december

80.508

130.520

Saldo per 1 januari

2. MATERIËLE VASTE ACTIVA

De post materiële vaste activa is als volgt opgebouwd:
2014

2013

SRD

SRD

Terreinen

2.348.762

2.348.762

Gebouwen, opstallen en terreinvoorzieningen

7.795.261

6.866.705

47.944.629

48.632.352

Emballage

8.655.690

9.006.701

Transportmiddelen

3.944.721

4.673.602

Projecten in uitvoering

19.958.229

13.306.758

Totaal

90.647.292

84.834.880

Machines en inventarissen

Het verloop van deze post per categorie is als volgt:
Machines
Terreinen

Gebouwen

en inven-

Emballage

tarissen

Transport-

Projecten

middelen

in uitvoering

Totaal

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

SRD

2.348.762

6.866.705

48.632.352

9.006.701

4.673.602

13.306.758

84.834.880

Investeringen

-

1.519.063

6.287.731

2.295.534

929.915

6.651.471

17.683.715

Desinvesteringen

-

-

-1.907.583

-3.966.144

-554.597

-

-6.428.324

Afschrijvingen

-

-590.507

-6.975.454

-2.330.953

-1.623.829

-

-11.520.743

-

-

1.907.583

3.650.552

519.630

-

6.077.765

2.348.762

7.795.261

47.944.629

8.655.690

3.944.721

19.958.229

90.647.292

Boekwaarde 1
januari 2014

Teruggeboekte
afschrijvingen
Boekwaarde 31
december 2014
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De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de betreffende activa. Op terreinen
wordt niet afgeschreven.
De reële waarde van de materiële vaste activa wijkt niet materieel af van de boekwaarde per 31 december 2014.

3. VOORRADEN

De post voorraden is als volgt opgebouwd:

2014

2013

SRD

SRD

Grond- en hulpstoffen

641.663

969.909

Onderhanden werk/product in bewerking

783.912

838.292

Gereed product

2.349.935

3.070.977

POS materialen

680.993

884.976

Verpakkingsmaterialen, technische materialen en overige

4.981.065

6.584.817

Totaal

9.437.568

12.348.971

4. EFFECTEN
De post ‘effecten’ betreft één aandeel van N.V. Hotelmaatschappij Torarica, gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De
marktwaarde op balansdatum van het aandeel bedraagt SRD 72,00.

5. VORDERINGEN

De opbouw van de post vorderingen is als volgt:

2014

2013

SRD

SRD

3.723.212

3.173.157

86.507

-

Overige vorderingen en overlopende activa

1.756.343

3.405.558

Totaal

5.566.062

6.578.715

Debiteuren
Geaffilieerde ondernemingen

Surinaamse Brouwerij N.V. Jaarverslag 2014
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6. LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen zijn als volgt opgebouwd:

2014

2013

SRD

SRD

230.283

179.169

Banktegoeden

20.479.102

11.528.693

Totaal

20.709.385

11.707.862

De liquide middelen zijn als volgt opgebouwd:
Kastegoeden

Met uitzondering van een bedrag van SRD 2.200.000, zijnde de verpanding van een termijndeposito ad SRD 150.000 en
een bedrag ad SRD 2.050.000 aan De Surinaamsche Bank N.V. in verband met een garantieverstrekking ten behoeve van
de Ontvanger der invoerrechten en Accijnzen, staan de liquide middelen ter vrije beschikking van de vennootschap.

7. EIGEN VERMOGEN
Voor een specificatie van het eigen vermogen wordt verwezen naar de vennootschappelijke balans per 31 december 2014 van Surinaamse Brouwerij N.V. op pagina 40.

8. WINST PER AANDEEL
De berekening van de winst per aandeel ad SRD 446,36 (2013: SRD 381,30) is gebaseerd op het netto resultaat van
SRD 42.538.239 (2013: SRD 36.337.515) en het aantal uitstaande aandelen herleid tot aantallen aandelen van SRD 5
nominaal, elk. In 2014 bedraagt dit aantal 95.300, evenals in 2013.

9. LANGLOPENDE SCHULDEN
De verplichting voor het Long Term Incentive Plan (LTIP) is in het kader van het door HEINEKEN International
gehanteerde beloningssysteem voor de expatriates.
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10. VOORZIENINGEN

De post voorzieningen is als volgt samengesteld:

2014

2013

SRD

SRD

Voorziening voor latente belastingverplichtingen

4.841.093

5.352.043

Voorziening voor medische kosten nà pensionering

8.103.362

8.027.118

12.944.455

13.379.161

Totaal

Voorziening voor latente belastingverplichtingen
De voorziening voor latente belastingverplichtingen ontstaat door het verschil tussen de fiscale en commerciële
waardering en winstbepaling. Dit verschil is van tijdelijke aard en 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 en anderzijds afwijkende levensduren als gevolg van fiscaal versnelde afschrijving op bepaalde
productie-investeringen. Voor de fiscale waardering van bepaalde voorraadgroepen wordt het ijzeren voorraadstelsel
toegepast.
De voorziening is als volgt te specificeren:

Stand per 1 januari 2014
Vrijval ten gevolge van afschrijvingen
Toename door eliminatie intercompany winst
Parbo Centrale N.V.
Afname door afname waarderingsverschil voorraden
Stand per 31 december 2014

Vaste activa

Voorraden

Totaal

SRD

SRD

SRD

4.767.857

584.186

5.352.043

-507.080

-

-507.080

-

88.501

88.501

-

-92.371

-92.371

4.260.777

580.316

4.841.093

Voorziening voor medische kosten nà pensionering
Deze voorziening wordt gevormd op basis van gedane toezeggingen uit hoofde van vrije medische zorgverlening voor
rechthebbenden en deelgenoten die daaraan rechten kunnen ontlenen. De voorziening wordt bepaald op basis van
door de actuaris uitgevoerde actuariële berekeningen. De gehanteerde calculatie methode is de ‘projected unit credit
cost method‘. De mutaties in het boekjaar betreffen enerzijds onttrekkingen door uitkeringen en premiebetalingen
aan Assuria Verzekeringen en anderzijds dotaties aan de voorziening op basis van de actuariële berekening van de
verplichting ultimo verslagjaar. Bij de berekening is uitgegaan van in Suriname gangbare actuariële uitgangspunten
en een rekenrente van 1,9% voor beide jaren. De gemiddelde jaarlijkse kosten voor geneeskundige verzorging per
gepensioneerde worden geacht jaarlijks met 5% te stijgen.
Met ingang van 2011 is conform HEINEKEN policy een wijziging opgetreden in de boekhoudkundige verwerking van
actuariële resultaten waarbij deze in het vervolg via het eigen vermogen dienen te worden opgenomen rekening
houdende met de effecten voor de inkomstenbelastingen. Bij de actuariële berekeningen ultimo verslagjaar is
hiermee rekening gehouden.
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Het verloop van deze voorziening is als volgt:
2014

2013

SRD

SRD

8.027.118

7.937.028

Onttrekkingen

-581.718

-597.496

Huidige service kosten (inclusief interest)

661.280

610.678

Service kosten verstreken diensttijd

132.529

621.046

Actuariële resultaten

-135.847

-544.138

8.103.362

8.027.118

-221.063

-572.314

85.216

28.176

-135.847

-544.138

Belastingen (36%) over actuariële resultaten (Surinaamse Brouwerij N.V.)

-79.583

-206.033

Belastingen (36%) over actuariële resultaten (Parbo Centrale N.V.)

30.678

10.143

Mutatie in eigen vermogen (gesaldeerd)

-86.942

-348.248

Contante waarde van de verplichtingen per 1 januari

Contante waarde van de verplichtingen per 31 december
Actuariële resultaten Surinaamse Brouwerij N.V.
Actuariële resultaten Parbo Centrale N.V.
Saldo actuariële resultaten

11. KORTLOPENDE SCHULDEN

De post kortlopende schulden is als volgt samengesteld:

2014

2013

SRD

SRD

Bankkrediet

16.805.792

18.445.077

Te betalen dividend

13.005.021

2.212.184

Leveranciers

8.648.266

9.415.606

Te betalen inkomstenbelasting

4.022.403

3.217.715

Schulden geaffilieerde ondernemingen

3.618.916

6.656.071

Te betalen inzake personeel

3.571.555

3.407.002

Af te dragen accijnzen en omzetbelasting

2.740.731

1.632.725

Statiegeldverplichting

1.748.939

2.008.336

Te betalen koopsom pensioenverzekering

548.537

548.537

Te verwachten reorganisatie kosten

200.327

805.916

1.286.287

1.242.991

56.196.774

49.592.160

Overige schulden en overlopende passiva
Totaal
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GIST
Er bestaan wereldwijd vele giststammen en elke stam
heeft een eigen karakter, aroma en smaak. Wij maken
gebruik van onze eigen speciale PARBO gist om de
natuurlijk suikers gewonnen in het brouwproces om te
kunnen zetten in alcohol en koolstofdioxide.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE
RESULTATENREKENING
12. BRUTO-OMZET

De omzet is als volgt opgebouwd:

Binnenlandse verkopen
Export
Totaal omzet
Kortingen
Bruto-omzet

13. VARIABELE KOSTEN VAN DE OMZET

2014

2013

SRD

SRD

220.299.243

205.211.876

2.693.193

1.893.758

222.992.436

207.105.634

-2.704.159

-1.744.300

220.288.277

205.361.334

Deze post betreft voornamelijk het verbruik van grond- en
hulpstoffen, verpakkingsmateriaal en overige materialen
ten behoeve van de productie en de inkoopwaarde van het
importbier; deze is als volgt opgebouwd:
2014

2013

SRD

SRD

7.935.392

7.628.927

Verpakkingsmaterialen

12.822.180

12.166.264

Inkoopwaarde importbier

46.831.836

43.667.689

Overige variabele kosten

3.353.079

3.145.251

70.942.487

66.608.131

Grondstoffen en hulpstoffen

Totaal

14. PERSONEELSKOSTEN

De personeelskosten zijn als volgt samengesteld:

2014

2013

SRD

SRD

12.483.876

11.964.795

1.454.157

1.344.332

958.799

1.273.050

6.463.284

7.853.531

21.360.116

22.435.708

Surinaamse Brouwerij N.V.

73,8

70,9

Parbo Centrale N.V.

82,2

78,1

156,0

149,0

Salarissen, vakantietoelagen en gratificaties
Werkgeversbijdrage pensioenpremies
Medische kosten inclusief toevoeging aan voorziening medische kosten nà
pensionering
Overige personeelskosten
Totaal
Aantal in het jaar werkzame personeelsleden uitgedrukt in Fte’s (berekend volgens
de definitie van HEINEKEN International) bij:

Totaal
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15. AFSCHRIJVINGEN

Onder de post afschrijvingen wordt mede het resultaat uit de
verkoop van materiële vaste activa verantwoord. De post is als
volgt opgebouwd:
2014

2013

SRD

SRD

Afschrijvingen materiële vaste activa

11.520.743

10.812.001

Afschrijving immateriële vaste activa

55.038

31.320

289.631

-24.400

11.865.412

10.818.921

Boekresultaat verkoop materiële vaste activa
Totaal

16. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

De post overige bedrijfskosten bestaat uit:

2014

2013

SRD

SRD

Onderhoud vaste activa

3.780.967

3.147.823

Energiekosten

2.981.899

3.168.210

Verkoopkosten

8.724.659

8.585.872

Algemene kosten

8.557.568

6.944.735

24.045.093

21.846.640

Totaal

17. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

De post financiële baten en lasten is als volgt opgebouwd:

2014

2013

SRD

SRD

Interestbaten

-49.681

-40.718

Subtotaal

-49.681

-40.718

-305.382

1.900.658

79.956

74.583

Interest lasten voorziening medische kosten

541.407

535.005

Subtotaal

315.981

2.510.246

Saldo financiële lasten

266.300

2.469.528

Financiële baten

Financiële lasten
Koersresultaten per saldo
Interestlasten

18. INKOMSTENBELASTINGEN

De belasting over het resultaat vóór belastingen wordt als volgt
becijferd:

2014

2013

SRD

SRD

Bedrag waarover de commerciële belastingdruk wordt berekend

66.465.999

56.777.367

Commerciële belastingdruk (36 %)

23.927.760

20.439.852
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VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS
PER 31 DECEMBER 2014
(vóór verwerking van het voorstel winstbestemming)
Noten

2014
SRD

2013
SRD

SRD

SRD

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

19

80.508

130.520

90.647.292

84.834.880

24.998.793

19.559.802
115.726.593

104.525.202

Vlottende activa
Voorraden
Effecten
Vorderingen
Liquide middelen

5.714.199

7.424.940

1

1

3.858.495

7.399.281

17.458.297

4.888.653

Totaal activa

27.030.992

19.712.875

142.757.585

124.238.077

PASSIVA
Eigen vermogen
Geplaatst en gestort kapitaal

20

476.500

476.500

Algemene reserve

21

14.010.190

15.812.436

42.514.392

36.313.668

Resultaat boekjaar

57.001.082

52.602.604

298.505

27.024

Voorzieningen

11.361.174

11.967.098

Kortlopende schulden

74.096.824

59.641.351

142.757.585

124.238.077

Langlopende schulden

Totaal passiva
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VENNOOTSCHAPPELIJKE
RESULTATENREKENING OVER 2014
2014
SRD

2013
SRD

SRD

Bruto-omzet

108.001.923

105.898.049

Af: accijnzen

25.342.870

24.405.039

Netto-omzet

82.659.053

81.493.010

Variabele kosten van de omzet

21.684.309

22.144.579

Bruto-omzetresultaat

60.974.744

59.348.431

Personeelskosten

14.515.639

15.845.195

Afschrijvingen

11.865.412

10.818.921

6.579.917

4.434.416

Overige bedrijfskosten

SRD

Som der bedrijfslasten

32.960.968

31.098.532

Bedrijfsresultaat

28.013.776

28.249.899

Financiële lasten

688.729

2.056.563

27.325.047

26.193.336

9.837.017

9.429.601

Resultaat nà belastingen

17.488.030

16.763.735

Resultaat deelneming

25.050.209

19.573.780

Netto resultaat

42.538.239

36.337.515

23.847

23.847

42.514.392

36.313.668

Resultaat voor belastingen
Belastingen

Af: Statutair dividend
Resultaat nà statutair dividend
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TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS
Om inzicht te verschaffen in het verloop van de jaarrekeningposten “Financiële vaste activa” en
“Eigen vermogen” worden die posten afzonderlijk toegelicht.
Algemeen
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de vennootschappelijke jaarrekening zijn gelijk aan die
welke zijn vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.
De deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Het resultaat
uit deelnemingen komt overeen met 100% van de winst van de desbetreffende vennootschap over het verslagjaar.

19. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

De financiële vaste activa hebben betrekking op Parbo
Centrale N.V. en Premium Beverage Suriname N.V. waarvan het
verloop als volgt is:

Parbo Centrale N.V.

Premium Beverage
Suriname N.V.

Totaal

SRD

SRD

SRD

Nettovermogenswaarde 1 januari 2014

19.559.797

5

19.559.802

Winstuitkering 2013

-19.556.680

-

-19.556.680

3.117

5

3.182

25.050.209

-

25.050.209

-54.538

-

-54.538

24.998.788

5

24.998.793

Resultaat 2014
Actuariële resultaten inzake voorziening medische kosten
Nettovermogenswaarde 31 december 2014

Premium Beverage Suriname N.V. is een slapende vennootschap, waarin momenteel geen activiteiten plaatsvinden.
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20. AANDELENKAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt SRD 2.382.500 en bestaat
uit 476.060 gewone aandelen à SRD 5 en 44 preferente aandelen à
SRD 50, elk. Hiervan zijn ultimo verslagjaar geplaatst en volgestort:
2014

2013

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

Geplaatst en gestort aandelenkapitaal

Totaal

21. ALGEMENE RESERVE

Het verloop van de post algemene reserve is als volgt:

Stand per 1 januari
- toevoeging uit winstverdeling voorgaand boekjaar
- actuariële resultaten uit hoofde van voorziening medische kosten nà pensionering
(Surinaamse Brouwerij N.V.)
- actuariële resultaten uit hoofde van voorziening medische kosten nà pensionering
(Parbo Centrale N.V.)
- LTIP eigen risico
- uitkering dividend vorig boekjaar
- uitkering interim dividend huidig boekjaar
Stand per 31 december
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2014

2013

SRD

SRD

15.812.436

16.315.155

28.215

288.934

141.480

366.281

-54.538

-18.032

-11.403

3.698

13.913.800

12.770.200

-15.819.800

-13.913.800

14.010.190

15.812.436
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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 zuivere 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 zuivere winst bedraagt en vervolgens aan
de gewone aandeelhouders 5% over het gestorte kapitaal op gewone aandelen of zoveel minder als de zuivere winst
bedraagt. Hetgeen daarna nog resteert van de zuivere 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 2013
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 2 juli 2014 de jaarrekening 2013 vastgesteld en de onderstaande
winstbestemming 2013 goedgekeurd:
Per aandeel

In totaal

SRD

SRD

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

3.807

167.508

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

380,75

36.117.945

Totaal

36.285.453

Statutair dividend

23.847

Toevoeging aan de algemene reserve

28.215

Netto winst 2013

44

36.337.515

Voorstel winstbestemming 2014
Het directie team stelt nà aftrek van de statutaire winstbestemming, de volgende winstverdeling voor die aan de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter goedkeuring zal worden voorgelegd.
Dit voorstel tot winstverdeling is nog niet verwerkt in de onderhavige jaarrekening.
In totaal
SRD
Netto winst 2014

42.538.239

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

-132
-23.715
42.514.392

Het directie team stelt de navolgende winstbestemming voor van de netto winst 2014 die ter beschikking van
de aandeelhouders staat:
In totaal
SRD
Contant dividend van SRD 4.457 op 44 preferente aandelen à SRD 50 nominaal
Contant dividend van SRD 445,75 op 94.860 gewone aandelen à SRD 5 nominaal
Toevoeging aan de algemene reserve
Totaal
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196.108
42.283.845
34.439
42.514.392
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RIJST
Rijst is een vorm van ongemout. Dit is de verzamelnaam voor
granen die niet gemout zijn en waarmee kan worden gebrouwen.
Rijst maakt ons bier iets lichter van smaak. Ongemout gebruiken wij
in ons brouwsel altijd in combinatie met mout omdat verschillende
enzymen alleen in mout aanwezig zijn. Onze brouwers maken
gebruik van Surinaamse rijst.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Surinaamse Brouwerij N.V.
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport op pagina 24 tot en met 45
opgenomen jaarrekening 2014 van Surinaamse Brouwerij
N.V. te Paramaribo gecontroleerd. Deze jaarrekening
bestaat uit de geconsolideerde en vennootschappelijke
balans per 31 december 2014, de geconsolideerde
en vennootschappelijke resultatenrekening, het
geconsolideerd vermogensmutatie- overzicht en het
geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014 en 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 de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde
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.

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 controle
informatie 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 de samenstelling van het vermogen van
Surinaamse Brouwerij N.V. per 31 december 2014 en van
het resultaat en kasstromen over 2014 in overeenstemming
met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
Paramaribo, 30 april 2015
BDO Assurance N.V.
w.g. W.K. Achthoven RA

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. Bij het maken van deze risico-inschattingen
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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.
Ongeval
Een ongeval is een onverwachte en ongewenste werk
gerelateerde gebeurtenis, die resulteert in lichamelijke en
of geestelijk letsel, of de dood van één of meer personen,
dan wel in materiële schade.
Fte
Fte betekent fulltime equivalent. Het is een rekeneenheid
waarmee de omvang van een dienstverband of de
personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén Fte
is de rekeneenheid voor een volledige werkweek.
Een voorbeeld: 0,6 Fte is — uitgaande van een werkweek
van 40 uur —0,6 × 40 uur = 24 uur per week.
Wellness
Wellness betekent zorgdragen voor een goede balans en
bewustzijn ten aanzien van gezondheid, beweging en
voeding van onze medewerkers.
Brewing a Better World Programme
Brewing a Better World Programme is de wereldwijde
duurzaamheidsstrategie van HEINEKEN.
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”.
Pasteur
De pasteur is de machine waarin het proces van
pasteuriseren zich voltrekt. Pasteuriseren is een proces
binnen de voedselindustrie dat schadelijke bacteriën in
aan bederf onderhevige voedselproducten vernietigt
door het voedsel kort te verhitten, zonder het product
te beschadigen.
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Stakeholder
Een stakeholder is een persoon, groep of organisatie die
een direct of indirect belang heeft in een organisatie,
waardoor zij invloed hebben op, of beïnvloed worden door
de acties, de doelstellingen, en het beleid van de
organisatie.
Business Partnering Programme
De Business Partnering Programme is een programma
van HEINEKEN dat als doel heeft de focus te verleggen
van resultaatsturing naar integrale beheersing van de
organisatie. Bij integrale beheersing worden alle facetten
van de organisatie op elkaar afgestemd, waarbij onder
andere de samenwerking tussen processen en mensen
centraal wordt gesteld, hetgeen zou moeten leiden tot
prestatieverbetering van de organisatie.
Demurrage
Demurrage zijn extra kosten bij containerladingen die
een bedrijf aan de rederij betaalt voor het langer - dan
afgesproken - gebruik van de container(s).
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